
Seniorenvereniging  

10 jaar fitness 

Reden voor het bestuur van de Seniorenvereniging om hiervoor een “ feestelijke  bewegingsdag  “ te 
organiseren voor alle inwoners van Baexem,  wel of niet lid van onze vereniging,  die de 50 jarige 
leeftijd hebben bereikt,  alsook voor onze gastleden.  
Een dag waarbij fitness en bewegen centraal staat, zowel theoretisch als praktisch. 
 
Tijdens  2 lezingen in de ochtend  wordt de zinvolheid en het belang  van bewegen,  voor alle 
leeftijdscategorieën,  besproken. 
Na de lunch kan men zelf in de workshops kennis maken met mogelijke bewegingsvormen binnen 
onze vereniging, te weten: 

- Fitness     -    Yoga 
- Body-fit    -    Dansen 
- Jeu de boules    -    Biljarten 

 
Deze  feestelijke  bewegingsdag wordt gehouden op maandag 4 november 2019 in Baexheimerhof 
en wordt u aangeboden door de Seniorenvereniging. 
 
Programma:  
09.15 uur: inloop met koffie/thee 
09.30 uur: welkom en “officieel gedeelte”   
09.45 - 10.45 uur: 1e lezing: “lichamelijke gezondheid positief beïnvloeden door bewegen” , gegeven 
door dhr. Henry Honné,  fysiotherapeut  
10.45 - 11.00 uur:  pauze met koffie /thee 
11.00 - 12.00 uur: 2e lezing: “Creëer  evenwicht met de juiste ademhaling, lichaamshouding, en een 
gezonde rug”, gegeven door mevr. Vera Gubbels, docent Dru Yoga en Meditatie  
12.15-13.15 uur:  Lunch (wilt u op het inschrijfformulier aangeven als u een dieet hebt) 
`s Middags: Workshops van de 6 bewegingsactiviteiten 
13.30-14.15 uur: 1e ronde 
14.15-15.00 uur: 2e ronde 
15.00-15.15 pauze met koffie/thee/water 
15.15-16.00 uur: 3e ronde 
16.00 uur:  plenaire afsluiting, aansluitend drankje 
 
Bij de fitness workshop zullen behalve de eigen begeleiders ook fysiotherapeuten aanwezig zijn voor 
toelichting bij de apparatuur.  
 
Alle deelnemers kunnen deelnemen aan 3 van de 6 bovengenoemde workshops.  
We vragen iedereen in te schrijven  voor 4 workshops, in volgorde van belangstelling. 
 
Wilt u bijgevoegd inschrijfformulier  vóór 20 oktober   inleveren bij  een van de volgende 
bestuursleden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Willy Rooswinkel Kapittelstraat 6  Baexem tel. 0475-451963  
Mia Smeets  Dorpstraat 50  Baexem     tel. 0475-451903  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het bestuur hoopt veel deelnemers te mogen begroeten op 4 november. 
 
Bestuur Seniorenvereniging Baexem 



 

Inschrijfformulier feestelijke bewegingsdag  4 november 2019 
 
Ondergetekende zal met  O één  O twee personen deelnemen (aankruisen wat van toepassing is) 

aan de bewegingsdag op 4 november. 
  

   
Naam 1 __________________ Tel.___________ Naam 2      _________________ Tel.______________  
 
Straat en huisnummer _____________________ Straat en huisnummer __________________________ 
 
Postcode en Plaats ________ _______________ Postcode en Plaats ________ ___________________ 

 

e-mail _______________________________     e-mail  __________________________________ 
 
dieet ja/nee, zo ja welk dieet ____________________________________________ 
 
Keuze workshops:   
Geef de keuze aan met  1, 2, 3, of 4, in volgorde van voorkeur. 
 
Een voorbeeld   
 
Fitness       _   -    
Body-fit 2  _    -     
Yoga  4__    
Dansen  ___   
Jeu de boules 1__     
Biljarten 3__ 
 
 
Naam 1 _____________________________ naam 2__________________________________ 
 
Fitness  ___    Fitness  ___    
 
Body-fit ___    Body-fit ___ 
 
Yoga  ___    Yoga  ___ 
 
Dansen  ___    Dansen  ___ 
 
Jeu de boules ___    Jeu de boules ___ 
 
Biljarten ___    Biljarten ___ 
 
    
 
s.v.p. inleveren vóór 20 oktober 2019   
 

 
 
 
 


