
 

 
 

ZITDANSEN voor SENIOREN 
 

Zitdansen is nu ook mogelijk voor inwoners van de Gemeente Cuijk en voor de 

bewoners van Castella in het bijzonder. 

 

Zitdansen is een bewegingsactiviteit, zittend in de stoel voor personen met verminderde 

verplaatsingsmogelijkheden. Ouderen, zowel dames als heren,  krijgen de kans om op 

herkenbare muziek creatief te bewegen. Ook mensen die lopen met een rollator of zitten in 

een rolstoel kunnen hier aan deelnemen. 

 

Zitdansen is nu ook mogelijk voor inwoners van de Gemeente Cuijk en voor de 

bewoners van Castella in het bijzonder. 

 

 

Waarom is zitdansen zo belangrijk: 
 

‐ De spierfuncties worden soepel gehouden. 

‐ De coördinatie wordt geoefend middels dans en muziek. 

‐ Het geheugen wordt getraind, door het proberen om de teksten van de muziek mee te zingen. 

 -Omdat iedereen mee kan doen, binnen zijn/haar eigen mogelijkheden. 

‐ Het vertrouwen in eigen kunnen wordt hiermee opgebouwd. 

‐ Voor het beleven van plezier. 

‐ Het is een sociale activiteit waar het ontmoeten van andere mensen centraal staat. 

 

 

 



Zijn er kosten aan verbonden om hier aan deel te nemen? 
 

De eerste twee proeflessen zijn gratis. Daarna vragen wij een deelnemersbijdrage maar dat is niet meer dan 

enkele euro’s per les. 
 

Wanneer en waar kunt u terecht voor deelname aan het zitdansen? 
 

In de Citadel van Castella (Lift is aanwezig) 

Hier wordt elke maandag (m.u.v. de laatste maandag van de maand) van 15.00 tot 16.45 uur les gegeven. 

Als u het gezellig vindt, kunt aansluitend nog van een kopje koffie of thee genieten. 
 

Door wie wordt de zitdansles gegeven? 
 

De lessen worden verzorgd door Nellie Nabuurs, docent Meer Bewegen voor Ouderen 

 

 

Aanmelden en meer informatie? 
 

Henk Ermers, coördinator informele zorg Cuijk, h.ermers@pantein.nl / 0485 – 844478  en  SWOC 

Informatiebalie van 9.00 tot 12.00 uur op de maandag en dinsdag in K1 en op de woensdag, donderdag en 

vrijdag in K2, op de begane grond van het Welzijnsplein, Zwaanstraat 7 te Cuijk. infobalie@swocuijk.nl 

0485 – 574440  

 

 



 




