Fit bij Hof te Berkel
Persoonlijke
begeleiding
Meer
bewegen voor
55-plussers

Huiselijke
sfeer
Deskundige
hulp

Kom kennismaken met
Fit bij Hof te Berkel!
Samen met 55-plussers bewegen en sporten in een huiselijke
sfeer. Alle rust en ruimte om uw vitaliteit op peil te houden.
Op een manier die het beste past bij úw levensstijl. Alleen
of in groepsverband. Zelfstandig of met begeleiding van een
deskundige fysiotherapeut. Wij hebben ook speciale krachten cardio-apparaten voor u ter beschikking!

Het kan allemaal in Gezondheidscentrum Hof te Berkel!
Persoonlijke intake
In een eerste persoonlijk
gesprek brengen we uw
gezondheidssituatie in kaart.
Daarna krijgt u een advies voor
het volgen van een oefentraject
dat past bij úw lijf en levensstijl.
U bepaalt zelf hoe en wanneer
u daarmee aan de slag gaat.
Dat mag dagelijks tijdens onze
openingstijden
(zie achterzijde van deze folder)
in Gezondheidscentrum Hof te
Berkel, maar u bent nergens toe
verplicht.

Begeleiding
Onze fysiotherapeuten helpen
met het doen van de voor u meest
geschikte oefeningen. Zodat u
er baat bij heeft en er ook op een
verantwoorde manier plezier aan
kunt beleven. Natuurlijk passen zij
het programma aan als er eventuele
beprekingen zijn.

Deskundige
begeleiding

Gericht bewegen

Persoonlijk
programma

Ontdek in Gezondheidscentrum Hof
te Berkel het nieuwe sporten voor
55-plussers! Gericht op stabiliteit,
mobiliteit en spierkracht. En aandacht
voor dagelijkse bewegingen, zoals
traplopen, boodschappen tillen en
huishoudelijke klusjes.

Openingstijden
Fit bij Hof te Berkel is op werkdagen
van 8.30 uur tot 16.30 uur geopend.
U wordt begeleid door ervaren fysiotherapeuten. Zij maken samen met u
een persoonlijk oefenschema.
U bepaalt zelf wanneer u dat invult.
Wij houden natuurlijk rekening met
uw wensen en eventuele beperkingen.

Aanmelden en kosten
Aanmelden kan via onderstaand
telefoonnummer of e-mailadres.
Of loop even binnen en vraag naar
een van onze fysiotherapeuten.
Fit bij Hof te Berkel kost € 17,50 per
maand, de intake € 45,= (eenmalig).
Als lid van Groene Kruis
Ledenorganisatie krijgt u een
aantrekkelijke korting.

Gezondheidscentrum
Hof te Berkel 1-9
5961 KX Horst
T 088 – 610 1974
E horstvenray.secretariaatebc
@dezorggroep.nl
Hof te Berkel is een locatie van

