
Wandel mee! 

Naar een gezonde leefstijl 



Wat gaan we doen? 

Met ‘Statushouders in beweging’ wil Stichting Surplus een leuke, gezonde 
activiteit bieden voor iedereen die graag wil bewegen in de natuur.  

 
Drie keer per week gaan we een mooie wandeling maken van vanuit ’t 
Vloedbelt in Zenderen . Tijdens deze wandeling kom je toestellen tegen 
die we speciaal voor jou hebben geplaatst, waar je zelf gebruik van kan 

maken. Jij bepaalt dus hoe actief je wandeling wordt.  
 

Na afloop drinken we samen een kop thee of koffie. Tijdens deze 
momenten werken we samen aan de Nederlandse taal. Een klein beetje 
regen houdt ons niet tegen, maar mocht het weer echt te slecht zijn om 

naar buiten te gaan, dan zorgen we voor een wat uitgebreider 
koffiemoment. Op deze manier kunnen we dan toch samenkomen in de 

mooie, natuurlijke omgeving. 



Voor wie? 

 
Het programma heet ‘statushouders in beweging’ en dat is niet zonder 
reden. Eenzaamheid onder statushouders is vaak hoog, onder andere 

doordat ze vaak moeite hebben met de Nederlandse taal. Dat maakt het 
lastiger om contact te leggen. Vandaar dat we hier tijdens de koffie na de 

wandeling samen gaan werken. 
 

Maar, vaak leren we door te doen. Door met elkaar samen te komen, 
kunnen we van elkaar leren. Om deze reden is iedereen welkom bij onze 

bewegingsgroep. Dus lijkt het je leuk om met een heel diverse groep 
mensen te komen beweging en contact te leggen, meld je dan gerust aan. 

 
Door samen te gaan wandelen, willen we mensen met elkaar in contact 
brengen, eenzaamheid voorkomen en gezond bezig zijn in de natuur .  



Deelname aan onze bewegingsactiviteit is gratis. Wel moet je je van te 
voren aanmelden via info@hetvloedbelt.nl 

 
‘t Vloedbelt is zowel met de fiets, de auto als het openbaar  

vervoer bereikbaar. 

Beweeg je mee? 

Route 
 

Vanuit Enschede/ Hengelo: 
Rijd door Zenderen over de Almelosestraat. 

Vlak voor je Zenderen uitrijdt, linksaf naar de parallelweg. 
Na 200 meter rechtsaf de oprijlaan naar ’t Vloedbelt op. 

 

Vanuit Almelo: 
Rijd richting Zenderen over de N743. 

Wanneer deze over is gegaan in de Almelosestraat, bij de eerste 
stoplichten rechtsaf naar de parallelweg. 

Na 200 meter rechtsaf de oprijlaan naar ’t Vloedbelt op. 
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‘t Vloedbelt is onderdeel van: 


