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Bewegen in Schijndel
Algemeen

Bewegen op muziek

Voor mensen die ouder zijn dan 55 biedt Welzijn
De Meierij bewegingsactiviteiten, onder de
noemer Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO).

Bedoeld voor ouderen die fit en vitaal willen
blijven op een ontspannen manier. De lessen
bestaan uit speciale oefeningen op muziek, die
zijn gericht op het verbeteren van conditie,
kracht en coördinatie. Ze behandelen de spieren
van armen, benen, buik en rug en worden zowel
staand als zittend beoefend.

De activiteiten zijn speciaal ontwikkeld voor en
aangepast aan de mogelijkheden van de ouder
wordende mens. De begeleiding van deze
wekelijkse activiteiten is in handen van speciaal
daarvoor opgeleide vakkrachten.

Naast Meer Bewegen voor Ouderen biedt
Welzijn De Meierij ook de cursus Dru Yoga aan.
Dru Yoga maakt gebruik van toegankelijke,
eenvoudige en vloeiende bewegingen,
ademhalingsoefeningen en ontspanning.

Gezelschapsdansen
We weten inmiddels uit ervaring dat regelmatig
bewegen goed is voor een betere spijsvertering,
nachtrust en conditie.
Plezier en gezelligheid bij deze activiteiten is
belangrijk, net als de mogelijkheid om anderen te
ontmoeten.

Tijdens deze danslessen maakt u kennis met
traditionele dansen uit diverse streken en
landen. Dansen is vooral gezond, maar ook leuk
om te doen, voor alle leeftijden en voor mensen
met en zonder ervaring.

Dames Gym 55+
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 prettiger in uw vel zit.

Deze gymlessen zijn speciaal voor vrouwen
vanaf 55 jaar. Maak kennis met allerlei
bewegingsvormen en houdt je lichaam soepel. Je oefent
samen met een gezellige groep leeftijdgenoten.

Kijk in ons programmaboekje of op de website
www.welzijndemeierij.nl voor actuele lestijden
van alle cursussen die hier genoemd zijn.
Cursussen gaan van start bij voldoende
inschrijvingen.

