
Yoga 
Yoga heeft tot doel zelfkennis te verkrijgen door 
een evenwicht te vinden tussen lichaam en 
geest. Dit evenwicht is eenvoudig te verkrijgen 
door bij elke lichaamsbeweging op de juiste 
manier te ademen. U verbetert de spieren, 
gewrichten, zenuwen en de energiebanen. Door 
naar uw lichaam te luisteren en niet verder te 
gaan dan uw lichaam aangeeft, zult u zich beter 
kunnen ontspannen.  
 
Yoga wordt aangeboden in Zorgcentrum 
Odendael, Odendael 1 Sint-Oedenrode op 
donderdag van 9.30 tot 10.30 uur. 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Meer informatie? 
Of een bezoek? 

 
 

Neem contact op met 
Welzijn De Meierij 

Steeg 9 F, 5482 WN Schijndel 
Odendael 3, 5492 CT Sint-Oedenrode 

(073) 544 14 00 
info@welzijndemeierij.nl 
www.welzijndemeierij.nl 
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Kienehoef en Odendael 
Gym Kienehoef wordt aangeboden in sporthal 
Kienehoef, Frederikstraat 41, Sint-Oedenrode op 
maandag van 9.00 tot 10.00 uur of van  
9.45 tot 10.45 uur. 
 
 
Gym Odendael wordt aangeboden in 
Zorgcentrum Odendael, Odendael 1, Sint-
Oedenrode op dinsdag van 10.15 tot 11.15 uur 
Of van 11.00 tot 12 uur. 
 
Gym Olland wordt aangeboden in de Loop’r, 
Pastoor Smitsstraat 40, Olland op dinsdag van 
9.00 tot 10.00 uur 

Algemeen 
Voor mensen die ouder zijn dan 55 biedt Welzijn 
De Meierij bewegingsactiviteiten, onder de 
noemer Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). 
 
De activiteiten zijn speciaal ontwikkeld en 
aangepast aan de doelgroep. We weten 
inmiddels uit ervaring dat regelmatig bewegen 
goed is voor een betere spijsvertering, nachtrust 
en conditie. Goed voor de gezondheid en het 
zelfstandig functioneren. 
  
De begeleiding van deze wekelijkse activiteiten 
is in handen van speciaal daarvoor opgeleide 
vakkrachten. Plezier en gezelligheid bij deze 
activiteiten is belangrijk, net als de mogelijkheid 
om anderen te ontmoeten. 
 
Het sociale aspect is bij MBvO erg belangrijk.  
Daarom wordt drie kwartier bewogen en wordt 
het andere kwartier gebruikt om met elkaar te 
kunnen buurten en/of koffie te drinken.  
 
Meer bewegen is goed voor u, zowel voor uw 
gezondheid als voor uw contacten! Een goede 
conditie zorgt ervoor dat u beter in balans bent 
en minder gemakkelijk valt, alerter reageert in 
het verkeer, sneller herstelt van een ziekte of 
operatie, beter slaapt en u prettiger in uw vel zit. 

Ouderengymnastiek 

Dit is een vorm van lichaamsbeweging voor 
zowel dames als heren die is aangepast aan de 
samenstelling van de groep. Een gevarieerd 
programma met loopvormen, gymnastiek-
oefeningen en spel. Het gaat hier niet alleen om 
inspanning maar ook om de ontspanning en 
gezelligheid! 
  
In de loop der jaren is de oefenstof aangepast 
aan de aard van de groep, dus geschikt voor 
mobiele en voor minder mobiele ouderen, voor 
jongere en voor oudere ouderen.  
In de gymnastiekgroepen wordt als onderdeel 
van de les de stof gebruikt uit de gewone 
gymnastiek, dus ook spel-, sport- en 
dansvormen komen in de gymlessen veel voor.  
 
Er is voor elk wat wils. 
 
 

 
 

 


