
 

 
Bij BEWUST BEWEGEN wordt aan ouderen die hun fitheid 
willen onderhouden of verbeteren de gelegenheid geboden 
om hier in een plezierige ontspannen sfeer aan te werken 
onder  verantwoorde (fysiotherapeutische) begeleiding. 

Informatie:  
 
Trainingstijden: 
 
Tubbergen: 
 
 Dinsdagmorgen  10.00-11.00 uur 
 Donderdag middag 13.30-14.30 uur 
 
Vasse: 
 
 Maandagmiddag  14.30-15.30 uur 
 Vrijdagmiddag  14.00-15.00 uur 
 
 
Kosten:   

Introductie/ fittest                         € 35,- 

Per keer                         € 8,- 
 

maandkaart 2 maandkaart 

Maandkaart    € 35,- (5x)    € 65,- (10x) 

Incasso         € 32,50     € 60,- 

 
Indien gewenst kan er tevens een fittest worden afgenomen. 

Dit is een uitgebreide Fysiofitheidsscan en wordt door Menzis 

vergoed.  U vindt meer informatie over deze scan in de folder 

of op: www.fysiofitheidscan.nl 

 
U ontvangt een korting bij een incasso-opdracht. 

Tubbergen 7651 BP 
Bruno van Ommenstraat  31 
Tel. 0546-621886 

Albergen 7665 AB 
Refterstraat 3a 
Tel. 0546-441141 

Vasse 7661 RA 
Hooidijk 11 
Tel. 0541-680562 

BEWUST BEWEGEN is een multidisciplinair centrum. U kunt bij ons terecht voor fysiotherapie, oefentherapie, 
logopedie, podotherapie, manuele therapie, psychosomatische fysiotherapie, oedeemtherapie, sportfysiotherapie, 
arbeidsfysiotherapie, craniofaciale therapie, echodiagnostiek, meer bewegen voor ouderen, medisch fitness, senioren 
fitness, kinderoefentherapie, bekkenfysiotherapie, zwangerfit, babymassage ,conditiemetingen, doelgroep 
programma’s en fitness voor mensen met een verstandelijke beperking. 
 
Afspraak maken? 
Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met ons secretariaat via telefoonnummer 0546-621886 of 
rechtstreeks met een der vestigingen of via de website: www.bewustbewegen.com 

55 + Fitness 
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Kledingadvies 
 
Makkelijke, niet knellende sportkleding met 
sportschoenen. Een- of twee handdoeken 
meenemen.  
Er bestaat de mogelijkheid tot omkleden in de 
kleedcabines en na de fitness is douchen 
(beperkt) mogelijk. 
Voor verder inlichtingen c.q. aanmelding kunt u 
zich wenden tot Bewust Bewegen,   
 

 
      

       
     
      

     
      

       
      

   

 
 

 
    

     
   

    
     

       
 

                
 

 
De nadruk ligt op oefeningen ter verbetering 
van conditie en ter versterking van spieren 
zodat men ook resultaat merkt in het dagelijks 
leven. Hierbij kunt u denken aan:  

- het lopen gaat beter en/of u kunt het 
beter volhouden, 

- het aankleden/wassen gaat makkelijker, 
u hebt  

      misschien minder hulp nodig, 
- u bent minder snel vermoeid. 

 
Ook wanneer bij een chronische aandoening, 
zoals bij Diabetes Mellitus type 2, COPD en 
hart- en vaatziekten bewegen moeilijker wordt 
is het raadzaam te blijven oefenen.  
Bewust Bewegen heeft ook geprotocolleerde, 
door de ziektekosten 
verzekeraar vergoede Beweegprogramma’s. 
 
 
 
                                     
 
 
                         

Bewegen is belangrijk voor iedereen, ook als u 
de 70 en 80 al gepasseerd bent. Uit onderzoek 
blijkt dat de meeste ouderen te weinig bewegen.  
Bewegen zorgt ervoor dat u zich fit en vitaal 
voelt 
en dit komt uw gezondheid ten goede.  
 
Niet iedereen voelt zich prettig in de sportschool 
en daarom biedt Bewust Bewegen u een 
alternatief:  
 
Een fitness-uur speciaal voor 55+! 
Dit alles onder begeleiding van een 
fysiotherapeut. 
 
In dit uur bent u op een gezellige manier aan het  
sporten met leeftijdsgenoten. Iedereen heeft een  
eigen programma, aangepast aan de eigen 
conditie/ belastbaarheid, ook gedurende het 
verloop van de training. U kunt de oefeningen in 
uw eigen tempo afwerken. 
 

BEWEGEN IS  NET ALS AD EMHALEN>>>>>>>>>>>>>>>>> JE KUNT NIE T ZONDER! 
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