
Samen Bewegen, 
iets voor u?



Gezellig bij elkaar zijn 
en nog actief ook
U bent 70-plus en woont in de Hoeksche Waard? 
Werkt uw lichaam niet echt meer mee? Voelt u 
zich onzeker, maar wilt u wel in beweging zijn? 
En wilt u graag zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis wonen? Dan is Samen Bewegen speciaal 
voor u!

Wat is Samen Bewegen?
Samen Bewegen is een gratis training, waarbij u in 
kleine groepen van maximaal 12 personen twaalf 
weken lang allerlei oefeningen doet. Dit gebeurt 
onder leiding van een speciaal opgeleide trainer.

U gaat op ontspannen wijze aan de slag met 
oefeningen voor balans, coördinatie, spierkracht 
en beweeglijkheid van de gewrichten. Daarnaast 
traint u dagelijkse bewegingen zoals opstaan uit 
een stoel of uit bed, bukken, opstaan na een val 
en lopen met en zonder hulpmiddelen.

Na afloop van de trainingen is er altijd tijd voor 
een kopje koffie (of thee) en een gezellig praatje 
met elkaar.



Wilt u meer weten? 
Kom dan naar de 
informatiebijeenkomst
Wij snappen dat u eerst wilt weten, waar u ‘ja’ 
tegen zegt. Daarom organiseren we vrijblijvende 
informatiebijeenkomsten. Tijdens zo’n 
bijeenkomst krijgt u tevens inzicht in uw eigen 
fysieke conditie en ook in mogelijk onveilige 
situaties thuis. 

Heeft u vervoer nodig om naar de trainingen 
te komen of extra ondersteuning tijdens 
de oefeningen, dan kan dat tijdens de 
informatiebijeenkomst geregeld worden. 
Na afloop van de bijeenkomst kunt u zelf  
beslissen of u mee wilt doen aan de trainingen. 

 

Vindt u het vervelend om alleen  
te komen, neem dan gerust een  
familielid of buur mee.



Aanmelden
Nieuwsgierig geworden? Om te weten of  
Samen Bewegen binnenkort bij u in de buurt start,  
neem contact op met:

•   Emilie de Boer, fysiotherapeut 
E-mail: buddhiforyou@gmail.com 
 

Tot slot
Na Samen Bewegen is het mogelijk om actief te blijven.  
Uw trainer zal hierover met u in gesprek gaan.


