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In het afgelopen jaar heeft Stichting Verder in Balans Zuid Oost Brabant zich goed kunnen profileren
tijdens de verschillende evenementen die in Eindhoven en in de regio werden georganiseerd om de aandacht
te vestigen op de ziekte kanker en wat dit betekent voor de fysieke gesteldheid van de patiënt.
Sporten bij B-Fysic op het Kastelenplein Eindhoven blijft belangstelling trekken: er is een groep bezig op
maandag van 10:00 – 11:00 uur (eventueel om 10:30 – 11:30 uur), op maandag van 16:30 – 17:30 uur, op
woensdag van 18:30 – 19:30 uur en op woensdag van 19:30 – 20:30 uur. Dit sporten staat onder leiding
van een erkend bewegingsagoog zodat de deelnemers op een verantwoorde manier hun conditie kunnen
verbeteren.
Vanuit inloophuis de Eik in Eindhoven gaat al jaren een groep op donderdag van 14:30 – 15:30 uur naar het
zwembad Eikenburg om te “bewegen in warm water”, onder deskundige leiding van gediplomeerde
docenten.

VIB ZOB zal zich ook in 2013 manifesteren:
Op woensdag 24 april tijdens de Beekloop (op het terrein van de Grote Beek in Eindhoven).
Op dinsdag 21 mei om 11.00 uur wandelen door de Genneper Parken, met picknick, samenkomst in en
vertrek vanuit Inloophuis de Eik.
Op zondag 26 mei tijdens de open dag in Inloophuis de Eik
Op donderdag 20 juni een workshop sportief wandelen op landgoed Eikenburg. Wandelen met uitgebreid
aandacht voor looptechniek en lichaamshouding.
Tevens in juni het evenement Run2Meet ter voorbereiding van de marathon Eindhoven in oktober.
Op zaterdag 28 september tijdens de Parkgolf in het groene stadshart in Eindhoven.
Op zondag 13 oktober met een kraam van VIB ZOB tijdens de Marathon Eindhoven.
Op donderdag 31 oktober de 1000 borstenbeurs in het Evoluon in Eindhoven.
Voorts deelname aan allerlei tussentijdse activiteiten die nog spontaan kunnen plaatsvinden.
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