
Geachte heer/mevrouw, 
 

Om 2019 positief te beginnen bieden wij een aantal inwoners van Papendrecht dit kadootje aan. U bent er één 
van. 
Het gaat over Stapjefitter. Een programma om onder deskundige  begeleiding te bewegen en gezond(er) te 
leven. In uw eigen tempo natuurlijk.  
In 2018 was dit programma voor het eerst in Papendrecht en een succes! Daarom gunnen wij in 2019 het 
programma mensen die afstand tot de arbeidsmarkt hebben en voor het eerst aan statushouders in 
Papendrecht. Door Stapjefitter word je fitter en zit je beter in je vel. En kun je veel meer dan je denkt! 
Deelname aan Stapjefitter is gratis. 
 
Wilt u dat ook? Reageer vóór 1 december voor informatie of aanmelden 

 mail Angelique Tubbing: atubbing@online.nl of Nawal Barakat: N.Barakat@drechtsteden.nl 

 bel (uitsluitend 's middags tussen 13.30 en 15.00 uur) of WhatsApp naar Angelique Tubbing 

(bewegingsdeskundige), telnr. 06-18190388.  

 
Kennismakingsbijeenkomst 
We maken kennis met elkaar op maandagmiddag 7 januari 2019, in de kantine van Tafeltennisvereniging 
Papendrecht, Pieter Zeemanlaan 39. Een bewegingsdocent en een diëtist zijn aanwezig om uitleg te geven. 
Daarna gaan we een half uurtje bewegen, in de zaal ernaast (sportzaal De Kooy) of bij mooi weer buiten. 
Gewoon om te zien hoe het voelt. Trek dus makkelijk zittende kleding aan. 
Tijdens de middag maken we een afspraak voor een test. Met deze test kunnen we zien hoe uw gezondheid is 
en wat u kunt verbeteren om lekkerder in uw vel te zitten.  
 
Waar en wanneer? 
1e bijeenkomst: maandag 7 januari 2018, van 13.30 – 15.00 uur                      
Locatie: kantine van Tafeltennisvereniging Papendrecht, Pieter Zeemanlaan 39, Papendrecht. 
                                                                           
Bijeenkomsten Stapjefitter 
De bijeenkomsten Stapjefitter zijn gedurende 18 weken op maandag van 13.30 – 15.00 uur en donderdag van 
09.00 – 11.30 uur in de kantine van Tafeltennisvereniging Papendrecht, Pieter Zeemanlaan 39. 
 
Wie werken mee aan Stapjefitter? 
Dienst Gezondheid en Jeugd, Sociale Dienst Drechtsteden, Bewegingsdocent Angelique Tubbing, 
Rivas diëtisten, Werkbank Drechtsteden, Brede Welzijns Instelling, Sterk Papendrecht, 
Vluchtelingenwerk en gemeente Papendrecht. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Organisatie Stapjefitter 
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