
 

 

 

 

MEER BEWEGEN: WAAROM ZOU JE? 

Heel simpel: van sporten en bewegen word je een leuker mens. Je 

voelt je (weer) fitter en energiek. In je lijf én in je hoofd. Je kunt 

meer uit jezelf halen. En het goede nieuws is: daar hoef je geen 

twee uur per dag voor aan de fitnessapparaten te hangen. 

 

VAN BEWEGEN KNAPT IEDEREEN OP 

Met ELS beweeg je altijd in het tempo en op het niveau dat bij jou 

past. In een Body & Mind-les werken we in een klein groepje aan 

conditie, spierkracht, balans, stabiliteit, flexibiliteit en ontspanning. 

Er is veel ruimte voor persoonlijke begeleiding. 

 

 

Els Wijmenga (1972) is paramedisch fitnesstrainer en 

Pilatesdocent, werkzaam in en rond Utrecht. Zij 

traint mensen in een groep, individueel, bij hen 

thuis, op het werk of in de buitenlucht, op een 

sportschool. 

 

IETS VOOR JOU? 

Volg een gratis proefles tegen inlevering van deze flyer! Bel of 

mail Els om te overleggen wat het beste bij jou past.  

 

Ruimte voor nieuwe leden in de Body & Mindgroep: 

Dag : maandag 

Tijd : 10:30 -11:30 uur 

Locatie : Rembrandtkade 10 in Utrecht (locatie De Hoogstraat) 

 

E:  • T: 
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