
Beweeg-je-Fit

In de binnenstad worden verschillende beweeggroepen opgestart. Iedere groep 
is anders. De ene groep is buiten, de andere groep traint met apparaten en de 
volgende groep heeft meer aandacht voor weerbaarheid.

U kunt zich aanmelden voor een beweeggroep tijdens de fi ttest of door contact 
op te nemen met Lotte Blok. 

Kosten
Week 20, 21 en 22 (start 9 mei)
 Gratis! U mag bij verschillende lessen langsgaan.
De volgende 12 weken 
 €36,- inclusief kopje koffi  e of thee.
Na deze 12 weken
 U wordt lid bij de aanbieder of vereniging en betaalt het reguliere tarief.

* Curves Gorinchem heeft een eigen aanbieding! 

Meer informatie? Neem contact op met 
Lotte Blok - 06 50 03 97 48 / l.blok@gorinchem.nl

Binnenstad



Beweeg-je-Fit

Meer informatie? Neem contact op met 
Lotte Blok - 06 50 03 97 48 / l.blok@gorinchem.nl

Curves (sportschool voor vrouwen) Sylvia

De Curves Workout bestaat uit een fi tnesscircuit van 
30 minuten. De perfecte combinatie van kracht- en 
cardiotraining. Bij Curves train je, onder begeleiding 
van enthousiaste, professionele coaches, op toestellen 
met hydraulische weerstand. Hiermee bouw je spier-
kracht op en vergroot je je uithoudingsvermogen. Uit 
wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat deze 
manier van sporten zeer eff ectief is bij gewichtsverlies, 
spierversteviging en het krijgen van meer energie.   

Wanneer: Zelf in te plannen met Sylvia
Kosten:  3 gratis personal trainingen en de  
   1e maand sporten voor slechts €15,-. 

FitWalk Power is een combinatie van krachtig wandelen, 
afgewisseld met gevarieerde oefeningen. Tijdens een 
training lopen we buiten in een stevig tempo. Tussen-
door doen we oefeningen die je kracht, uithoudings-
vermogen, lenigheid en balans verbeteren. Elke training 
is anders door de verschillende routes en oefeningen. 
Samen trainen is gezellig en werkt bovendien heel 
motiverend. 

Wanneer: Maandag 09.15 - 10.15 uur
Locatie:  Buiten de Waterpoort, 1B (Boulevard)

FitWalk Power  Suzanne&Monique Fitstudio KUS33    Daniëlle

KUS33 staat voor Kracht, Uithouding en Stabiliteit in 
33 minuten en is een fi tstudio, speciaal voor de 45-
plusser. Je kunt bij ons onbeperkt sporten met leeftijds-
genoten. De studio is een mooie, open ruimte waar 
we een goed doordacht concept aan gaan bieden. 
Een prettige plek waar je verantwoord kunt trainen 
voor optimaal resultaat. 

Wanneer: Dinsdag 10.30 - 11.15 uur
Locatie:  Westwagenstraat 69

Kung Fu: “Het door tijd en toewijding bereiken van een 
vaardigheid”

Dit uur staat in het teken van fi tter worden (en blijven), 
het verbeteren van structuur en balans en weerbaarder 
worden! Dit doen we onder andere op basis van de 
technieken en principes van het Wing Chun Kung Fu, 
maar “lenen” ook technieken uit andere disciplines. 

De rode draad door de trainingen is Workout, Skill & 
Drill - Conditie opbouwen, fi tter worden (Workout), 
daarnaast het bijbrengen van vaardigheid (Skill) en je 
deze vaardigheden eigen maken door uitgedachte 
oefeningen (Drill). 

Kung Fu verwijst meer naar de tijd en energie die je 
ergens insteekt (om iets te bereiken), dan naar de 
vaardigheid zelf. Nieuwsgierig? Doe mee!

Wanneer: Donderdag 14.00 - 15.00 uur
Locatie:  Pompstraat 5 

The Kung Fu Company  Dennis

Tijdens de beweeg-je-fi t lessen wordt er veel aandacht 
besteed aan coördinatie, spierkracht, etc. De lessen 
zijn gevarieerd, met de verschillende materialen. Iedere 
les is anders. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, 
de stoel als hulp tijdens de les is geen probleem. De 
les wordt gegeven door een fysiotherapeut van Fysio-
praktijk Dalempoort. 

Wanneer: Donderdag 11.00 - 12.00 uur  
Locatie:  De aanlegsteiger, Vissersdijk 30

Beweeg-je-Fit     Iris


