
Ga je niet op vakantie en heb je lang genoeg stil gezeten? 
Is het een goed plan om bijgespijkerd te worden om zo het 

nieuwe schooljaar sterker en vaardiger in te gaan?

MELD JE DAN AAN VOOR ONS ZOMER KAMP!

Dat kan telefonisch of per mail:
0592-346263 of info@molengaard.nl 

IN DE ZOMERVAKANTIE VAN 2020 ORGANISEERT 

FYSIOTHERAPIE DE MOLENGAARD EEN ACTIVITEIT

VOOR DE BASISSCHOOL JEUGD.



EEN FYSIO ZOMER KAMP; WAT IS DAT?
Het Fysio Zomer Kamp is een initiatief van 
Fysiotherapie de Molengaard om na de coronacrisis 
in de zomerperiode kinderen op motorisch gebied bij 
te spijkeren. 
Door de corona-maatregelen is het voor uw kind 
niet mogelijk geweest om de dagelijkse beweeg- en sportactiviteiten 
uit te voeren zoals fietsen naar school, buitenspelen, gymmen en 
sporten. Ook heeft de kinderfysio-therapeutische behandeling voor 
uw kind mogelijk meerdere weken stilgelegen. 

VOOR WELKE KINDEREN?
In eerste instantie is het bedoeld voor kinderen die al in behandeling 
waren voor 1 maart en die vanaf die tijd geen ondersteuning hebben 
gehad. Natuurlijk kunnen er ook kinderen deelnemen die motorische 
ondersteuning nodig hebben en nog niet bij ons bekend zijn. Het is 
dus belangrijk dat er een indicatie is voor kinderfysiotherapie.
De beoogde leeftijdscategorie zijn de kinderen van de middenbouw 
basisonderwijs. Kinderen uit de bovenbouw kunnen aangemeld 
worden. Maar deelname is afhankelijk van de uiteindelijke 
leeftijdsopbouw.

WAT WORDT ER GEDAAN?
We willen gaan werken aan 2 grote doelgebieden, te weten 
Motorische Vaardigheden (grof en fijn) en Kracht en Conditie. 
Daarnaast willen we aandacht besteden aan gezonde voeding tijdens 
de lunches.

HOE WORDT DIT GEDAAN?
We willen groepjes maken van 6-8 kinderen en 2 begeleiders. In de 
ochtend gaan we werken aan specifieke motorische vaardigheden 
en in de middag aan kracht en conditie. Alles zal in spelvorm worden 
aangeboden; dat is tenslotte het leukste.



HOE VAAK MAG IK KOMEN?
Wij willen graag 3 dagen per week, 3 weken aaneengesloten gaan 
werken. We kunnen dan de zomervakantie in tweeën delen en minimaal 
2 groepen maken. Als er meer aanmeldingen komen gaan we kijken of 
er een andere indeling van de week moet komen.

HOE ZIEN DE DAGEN ERUIT?
We denken aan 2 uur in de ochtend, een lunchpauze en vervolgens 2 uur 
in de middag. In de ochtend dus de vaardigheden (schoppen/mikken/
vangen, klimmen/klauteren, knutselen/schrijven, balanceren), in de 
lunchpauze samen een gezonde lunch klaarmaken/nuttigen en in de 
middag sport en spel. Alle activiteiten kunnen zowel binnen als buiten.

WAAR GAAT HET GEBEUREN?
Alle activiteiten zijn in het Beweegcentrum, Pottenbakkerstraat 
30 in Assen. We kunnen daarnaast ook gebruik maken van andere 
mogelijkheden rondom het Beweegcentrum of b.v. de atletiekbaan of 
een voetbalveld.

WAT GAAT HET KOSTEN?
Omdat het opgezet is vanuit de therapeutische begeleiding die al 
aanwezig is, zullen de kosten zo laag mogelijk blijven. Wellicht dat er 
voor de lunch kosten zijn, maar daar zijn we mee bezig.

HOE MELD IK MIJN KIND AAN?
Dat kan via het secretariaat van Fysiotherapie de Molengaard, 
0592-346263 (tussen 10.00 en 14.00 uur) of info@molengaard.nl.   

WAAR KAN IK INFORMATIE KRIJGEN?
Algemene informatie is te verkrijgen bij de kinderfysiotherapeut van 
uw zoon of dochter of rechtstreeks bij de praktijk. Specifieke informatie 
over kosten of verantwoordelijkheden kunt u krijgen bij 
Harry Jan Keizer. 
Voorkeur voor vragen via de mail hj.keizer@molengaard.nl. 



ALGEMENE INFORMATIE

Fysiotherapie de Molengaard is een brede praktijk. Er worden mensen 
van alle leeftijden behandeld voor vragen op het gebied van het fysiek 
functioneren. Dit kan gaan om motorische vaardigheden bij kinderen, zoals 
schrijven of balvaardigheid. Hierbij komen ook de aandachtspunten m.b.t. 
kracht en conditie bij. Ook de fysieke vaardigheden bij volwassenen kunnen 
getraind en onderhouden worden. 

Daarvoor hebben wij in zowel Assen als Borger een praktijk met voldoende 
mogelijkheden om te oefenen en te trainen. Daarnaast hebben wij in Assen 
de mogelijkheid om uitgebreid te testen op de loopband, de fiets of in de 
zaal. De testen kunnen zijn voor kracht, conditie en/of ademhaling.


