
	  

	  

	  

	  

KIJK-‐,	  DOE-‐	  en	  BEWEEGOCHTEND	  bij	  	  LIJF	  &	  LEVEN	  EDE	  

op	  zaterdag	  18	  april	  van	  9.00	  tot	  13.00	  uur	  

	  

Fysiotherapiepraktijk	  Lijf	  &	  Leven	  Ede	  bestaat	  dit	  jaar	  alweer	  10	  jaar!	  Om	  
iedereen	  de	  gelegenheid	  te	  geven	  eens	  een	  kijkje	  in	  de	  keuken	  te	  nemen,	  
organiseren	  we	  daarom	  een	  inloopochtend	  met	  allerlei	  workshops	  en	  
activiteiten.	  We	  doen	  dit	  in	  samenwerking	  met	  een	  aantal	  andere	  	  
‘beweegaanbieders’.	  

U	  bent	  van	  harte	  welkom	  van	  9.00	  tot	  13.00	  uur	  aan	  de	  Klaphekweg	  40	  om	  
mee	  te	  doen,	  vragen	  te	  stellen	  over	  een	  aandoening	  of	  behandeling,	  of	  om	  
eens	  een	  uithoudings-‐,	  evenwichts-‐	  of	  krachttest	  te	  doen.	  We	  adviseren	  u	  ook	  
over	  het	  bewegen	  als	  u	  een	  blessure	  of	  aandoening	  heeft.	  

	  De	  activiteiten	  en	  workshops	  van	  deze	  ochtend	  op	  een	  rij:	  

-‐ Evenwichtsparcours:	  Staat	  u	  stevig	  op	  de	  benen?	  En	  hoe	  is	  dat	  voor	  
iemand	  na	  een	  CVA?	  

-‐ Krachtmeting:	  Hoe	  sterk	  bent	  u	  vergeleken	  met	  uw	  leeftijdsgenoten?	  
-‐ Uithoudingstest:	  Hoe	  is	  mijn	  conditie	  eigenlijk?	  
-‐ Houdingscheck/werkplekadvies:	  Zit	  u	  eigenlijk	  wel	  goed	  achter	  uw	  

computer?	  Door	  Ellen	  vd	  Plas,	  oefentherapie-‐Ede.	  
-‐ Ervaren:	  Wandelen	  met	  COPD	  of	  Astma,	  hoe	  benauwd	  is	  dat	  eigenlijk?	  
-‐ Workshop	  Yoga:	  Hoe	  voelt	  het	  en	  waar	  is	  het	  goed	  voor?	  Introductieles	  	  

om	  10.00	  en	  11.00	  uur	  (30	  min)	  door	  Linda	  Kardos,	  yogadocente.	  
-‐ Workshop	  rugklachten:	  Waarom	  ontstaan	  ze	  en	  wat	  helpt	  nu	  echt?	  Om	  

9.30	  en	  10.30	  uur	  (30	  min).	  
-‐ Sportservice-‐Ede:	  Buurtsportcoach	  Jasper	  van	  der	  Bijl	  is	  aanwezig	  om	  u	  

te	  helpen	  een	  leuke	  beweegactiviteit	  te	  vinden	  in	  de	  gemeente	  Ede	  bij	  
een	  buurthuis,	  sportvereniging	  e.d.	  

-‐ Proefrit	  E-‐bike,	  loopfiets:	  Maxstein	  Tweewielers	  stelt	  een	  aantal	  fietsen	  
beschikbaar	  om	  te	  testen	  of	  het	  “andere”	  fietsen	  wel	  lukt.	  
	  

Kom	  langs	  en	  doe	  mee!	  


