
 

 

  Ronnie Gardiner  

Methode  

nu ook in Delft! 

RGM is een vrolijke 

oefenmethode voor de 

hersenen op muziek   

 

GOED VOOR 

Geheugen, balans, 

coördinatie, energie 

concentratie, 

stemming, spraak- en 

leervermogen  

 

VOOR WIE 

Voor iedereen vanaf ± 

45 jaar met of zonder 

beperking (bijv. 

mensen met MS, NAH, 

CVA, Parkinson, burn-

out).  Swingend je 

hersenen aanscherpen 

is voor iedereen leuk.   

 

DOOR WIE 

Odette Groenheide 

en Marjan de Kleijn 

Oefentherapeuten en 

Master RGM 

practitioners  

 

AANVANG 

VRIJDAG 4 MAART 

14:15 – 15:15 uur  

 

DATA 

4, 11, 18  maart 

1, 8, 15, 22, 29 april  

20, 27 mei 

 

Rolstoeltoegankelijk 

Proefles mogelijk 

 

WAAR 

Vrijetijdscentrum De 

Wipmolen 

Prof. Krausstr. 71 B 

2628 KG Delft 

 

Cursus 10 lessen 

Kosten €100,-  

 

AANMELDEN / INFO 

Ivy Kahlmann (VTV) 

015 - 26 18 648 

vtvdelft@vtvzhn.nl 

 

Uitleg en filmpje  

Oefentherapieoostland.nl 

 

RGM zet het brein 

in beweging! 



Swingend je hersenen aanscherpen! 

De Ronnie Gardiner Methode  (RGM)  is een unieke mentale training 
voor mensen vanaf ca. 45 jaar. Eentje die nu eens NIET ontwikkeld is 
door een witte jas, maar door een succesvolle jazzdrummer! De 
methode maakt op speelse wijze gebruik van ritme, muziek, beweging, 
balans, spraak, gehoor en gevoel.  
 
RGM benadert hersenen vanuit een totaal onverwachte invalshoek. 
Met muziek en ritme activeer je je zintuigen en je linker- en rechter 
hersenhelft om effectiever samen te werken. En dat stimuleert de 
aanleg van nieuwe netwerken. De achterliggende gedachte komt voort 
uit wat wetenschappelijk bekend is over de plasticiteit van het brein. 
 
Deelnemers aan de eerste groepen zijn enthousiast. Zij geven aan dat 
hun geheugen, concentratievermogen, stemming, coördinatie, 
denksnelheid en motorische vaardigheden zijn verbeterd.  
 
“Zet het brein in beweging is ons motto”, aldus Odette en Marjan. 
“RGM is zowel geschikt voor mensen met bijvoorbeeld MS, Parkinson, 
hersenletsel en burn-out, als voor mensen die op een vrolijke manier 
de hersenen willen uitdagen. Er zijn zelfs verschillende echtparen die de 
cursus samen volgen.” 

 
 Vrijdag 4 maart 2016 om 14:15 uur start een nieuwe 

cursus RGM. Deze wordt gegeven in Vrijetijdscentrum De 

Wipmolen, Prof. Krausstr. 71 B 2628 KG Delft.  

 De kosten zijn €100,- voor een cursus van 10 lessen 

(introductieprijs).  We starten bij minimaal 10 deelnemers. 

 
Aanmelden kan via Ivy Kahlmann 
(015 - 26 18 648 of vtvdelft@vtvzhn.nl) 
Meer informatie en filmpje: www.oefentherapieoostland.nl 
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