
€7,50
per maand
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EEN KEERTJE MEEDOEN?
Matthijs Bastiaan
matthijs.bastiaan@wiel.nl
0525-681212
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GEWOON SPORTEN ZOALS IEDEREEN

EXTRA GYM



Bij deelname aan
 Extra Gym worde

n persoonsgegev
ens geregistreerd

 door Stichting W
IEL t.b.v. commun

icatie en betaling
en.

Wat is Extra Gym?
EExtra Gym is er voor kinderen van 5 t/m 11 
jaar die het moeilijk vinden om in de 
normale gymles, thuis in de buurt of bij de 
sportvereniging mee te doen. Dit kan 
doordat het bewegen moeilijker gaat of 
omdat het lastig is om te gaan met 
bijvoorbeeld verliezen.

EExtra Gym helpt jou om beter en met meer 
plezier te bewegen, zodat je weer lekker 
mee kan doen met vriendjes en 
vriendinnetjes op school en in de buurt. Elke 
dinsdagmiddag beweeg je in een kleine 
groep. Het is net als gym op school, maar 
dan met minder kinderen!

WilWil je een keer komen kijken of een keertje 
meedoen? Dat mag altijd! 

Extra Gym is een samenwerking 
van  Stichting WIEL en MOOR Kids
kinderfysiotherapie.

HebHeb jij een keer meegedaan en je 
wil vaker meedoen? Dat kan! 
Vooraf vindt wel een intake plaats 
bij MOOR Kids, zo weten wij zeker 
dat Extra Gym zo goed mogelijk 
aansluit!

DDe kosten van deze intake worden 
via de basisverzekering van de 
zorgverzekering betaalt.

€7,50
per maand


