
  

  

     

 Bewegen is een goed idee,            

 wandel je met ons mee? 

 

Zou u wat meer willen bewegen in groepsverband?                                                                              

Fysiotherapie Nieuwveen biedt nu de mogelijkheid om in een groep buiten te 

gaan wandelen, in een stevig tempo en daarbij onderweg verschillende 

oefeningen te doen. 

       

     

Voor wie is deze vorm van bewegen geschikt: 

• Voor iedereen die een uur kan wandelen/ lopen. 

• Voor iedereen die zijn kracht en conditie wil verbeteren. 

• Voor iedereen die in de buitenlucht, in groepsverband, wil 

bewegen/sporten.       



                                      

Wat zijn de voordelen: 

• Wandelen in combinatie met oefeningen is een ideale manier om weer in 

conditie te komen na een tijd niets sportiefs gedaan te hebben of om je 

conditie op peil te houden.  

• Wandelen in combinatie met oefeningen, vermindert de kans op hart- en 

vaatziekten en is goed tegen osteoporose. 

• Wandelen verbetert het algemene uithoudingsvermogen en 

fitheidsgevoel. 

• Wandelen helpt het lichaamsgewicht op peil te houden. 

• Voor wandelen heeft u geen verdere sportuitrusting nodig dan een paar 

goede schoenen en makkelijk zittende kleding. 

• Met wandelen bent u lekker buiten bezig, in een afwisselende omgeving. 

• Wandelen in combinatie met oefeningen is goed voor de geest,het zorgt 

voor mentale ontspanning, verbetert het geheugen en inspireert u tot 

nieuwe ideeën. 

Er wordt in een groep van maximaal 12 personen een route gewandeld, in een 

stevig tempo. Onderweg worden oefeningen gedaan. Het hele programma 

bestaat uit 12 lessen van 1 uur die worden begeleid door een fysiotherapeut. 

Op  donderdag 17 april is een eerste proefles, u kunt dan ervaren of het u 

aanspreekt. Er wordt gestart op donderdag 1 mei van 9.30-10.30u. De 

daaropvolgende lessen zijn wekelijks op donderdag om dezelfde tijd. 

Er wordt gestreefd om alle lessen buiten te laten plaatsvinden maar mochten de 

weersomstandigheden het niet toelaten om naar buiten te gaan wordt er een 

alternatieve les gegeven in de praktijk. 

De kosten bedragen € 75     

Voor meer informatie kunt u ons bereiken op T:0172-538783                           

E: info@fysiotherapienieuwveen.nl 


