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Met  
elke dag  
een leuke  
beweegtip 





1 
maandag 

juni 

Iedereen kan bewegen  

Sportelregio Pajottenland 
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Deze kalender wil je op weg   

helpen om elke dag voldoende  

te bewegen. 

 

Heb je hulp nodig,  

of wil je meer info,  

lees de bijhorende  

brochure of vraag tips  

aan jouw huisarts. 

 

VIGeZ, 2015. Advies verstrekt 

door het Vlaams Instituut voor 

Gezondheidspromotie en  

Ziektepreventie vzw. 



2 
dinsdag 

juni 

Fiets– en wandeltocht  
Affligem 
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Een beweegsessie bestaat uit: 

 Opwarming: vb: rustig 

stappen 

 Oefeningen: vb: spierver-

sterkende oefeningen of 

evenwichtsoefeningen 

 Rustig wandelen 

 Rekoefeningen 

 

Je vindt  

heel wat ideeën  

via de activiteiten-

piramide. 

 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



3 
woensdag 

juni 

www.sportelen.be 

Sportelregio Pajottenland 
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Opwarming: “stappen” 

 Zorg voor een stevige stoel 

 Zet de stoel tegen een muur 

voor meer stabiliteit 

 Ga rechtop zitten 

 Hou de zijkant van de stoel 

vast 

 Stap ter plaatse 

 Hou dit 1 tot  

 2 minuten vol 

 

 

 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



4 
donderdag 

juni 

Onderhoudsgym Affligem 

Sportelregio Pajottenland 
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Lenigheid “hoofd” 

 Maak je groot en kijk voor-

waarts 

 Draai langzaam je hoofd 

naar rechts, zover je kan 

 Draai langzaam je hoofd 

naar links, zover je kan 

 Herhaal 5 maal 

 

 
 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



5 
vrijdag 

juni 

Petanquen in Oetingen 

Sportelregio Pajottenland 
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Evenwicht 

 Sta rechtop met je armen 

en voeten naast elkaar 

 Buig lichtjes door je benen, 

je romp blijft recht         

 Zwaai met je armen naar 

voor en achter: als je linker-

arm vooraan is, dan moet je 

rechterarm achteraan zijn  

 

 
 

Bron: Universiteit Gent, The Elderly Combat Trial 



6 
zaterdag 

juni 

www.10000stappen.be 
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Maak van bewegen een plezante 

activiteit. 

Kies bewegingen die je leuk vindt. 

 

Spreek af met familie, vrienden, 

buren, om samen te bewegen. 

 

       Zorg voor een beloning: een  

       gezellige babbel, een stuk    

       fruit,… 

 

De beste remedie tegen een fut-

loos gevoel, is actief zijn 



7 
zondag 

juni 

www.vigez.be 
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Evenwicht 

 Sta rechtop met de voeten 

op 30cm van elkaar 

 Zet je linkervoet voorwaarts 

en zwaai je rechterarm 

voorwaarts 

 Plaats je voet terug  

 Zet je rechtervoet voor-

waarts en zwaai je linker-

arm voorwaarts 

 Herhaal 5 maal per kant 

 
 

Bron: Universiteit Gent, The Elderly Combat Trial 



8 
maandag 

juni 

Start to run Liedekerke 

Sportelregio Pajottenland 
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Lenigheid “nek” 

 Maak je groot en kijk voor-

waarts 

 Plaats je hand op je kin 

 Begeleid je hoofd recht naar 

achteren 

 Herhaal 5 maal 

 

 

 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



9 
dinsdag 

juni 

Seniorenbeurs Affligem 

Sportelregio Pajottenland 
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Opwarming schouders 

 Ga rechtop zitten met je  

armen naast jou 

 Hef beide schouders op naar 

je oren toe, laat ze daarna 

weer zakken en              

duw ze omlaag 

 Herhaal dit 4                  

keer aan een                 

laag tempo 

 

 
 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



10 
woensdag 

juni 

Gezondheidswandeling 
Lennik 

Sportelregio Pajottenland 
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Evenwicht “traplopen” 

 Zorg dat de trap goed  

 verlicht is 

 Hou je vast aan de trapleu-

ning 

 Loop 5 treden naar boven 

 Keer voorzichtig om en loop 

weer naar beneden 

 Herhaal 5 maal 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



11 
donderdag 

juni 

Dansen in Roosdaal 

Sportelregio Pajottenland 
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Wist je dat een 65-plusser 

8.000 stappen per dag dient te 

zetten om dagelijks voldoende 

beweging te hebben voor een 

goede gezondheid? 

 

Elke stap telt, daag jezelf uit om 

meer stappen te zetten.  

Vb: leg je TV bakje aan de TV. 

Zo moet je automatisch extra 

stappen zetten. 

 

Neem eens een kijkje op 

www.10000stappen.be 



12 
vrijdag 

juni 

Curve bowls in Ternat 

Sportelregio Pajottenland 
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Eet jij gezond en beweeg je 

voldoende? 

 

Doe de test op 

www.gezondheidstest.be 

 

 Komen je kleinkinderen 

 vandaag op bezoek? 

 Speel met hen, ga mee 

 buiten een luchtje 

 scheppen. 

 

Drink een glas water na elk 

beweegmoment. 

 



13 
zaterdag 

juni 

 Affligemloop 
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Spierversterkend: dijen 

 Ga rechtop zitten 

 Plaats de flexiband  

 (of sjaal) onder 1 voet 

 en neem de band  

 met je handen op 

 Kniehoogte 

 trek je handen naar je 

 heupen  

 Duw je hiel van je  

 weg zodat je been  

 gestrekt is en je hiel de 

 grond niet raakt 

 tel tot 5 en herhaal  

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



14 
zondag 

juni 

Info elektrisch fietsen 
te Pamel 

Sportelregio Pajottenland 
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Evenwicht “knie buigen” 

 Sta rechtop, kijk voorwaarts  

 Steun met beide handen 

 Spreid je voeten op      

schouderbreedte 

 Ga langzaam naar hurkzit 

door je knieën te              

buigen 

 Zodra je hielen                 

van de grond                   

komen, kom je                 

terug recht 

 Herhaal 10 maal  

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



15 
maandag 

juni 

Badminton Liedekerke 

Sportelregio Pajottenland 
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Lenigheid “rug” 

 Sta rechtop en spreid je  

voeten op schouderbreedte 

 Plaats je handen in je lenden 

 Buig voorzichtig naar achter 

 Herhaal 5 maal 

 

 
 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



16 
dinsdag 

juni 

Kracht en lenigheid 
te Lennik 

Sportelregio Pajottenland 
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Bewegen is gezond, maar brengt 

ook voorzorgsmaatregelen met 

zich mee. 

 

Zorg voor: 

 een goeie opwarming 

 een veilige omgeving 

 steun indien nodig 

 vraag raad aan je huisarts, 

hij kent jouw medische 

achtergrond 

 lees de brochure met  

bewegingsrichtlijnen 

 



17 
woensdag 

juni 

Zitdans te Affligem 

Sportelregio Pajottenland 
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Lenigheid dijen 

 Lig neer op je buik (vb in 

bed) met gestrekte benen 

 Buig je rechterknie zover je 

kan, trek eventueel je voet 

naar je zitvlak met je rech-

terhand 

 Hou 30 seconden aan 

 Herhaal 5 maal per been 

 

 

 

Bron: Universiteit Gent, The Elderly Combat Trial 



18 
donderdag 

juni 

Sporteldag Anderlecht 

Sportelregio Pajottenland 
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Spierversterkend: bekken 

 Lig neer op je rug met beide 

knieën gebogen, terwijl de 

voeten steunen 

 Leg je armen ontspannen 

naast je 

 Hef je bekken langzaam   

omhoog door je af te duwen 

op je voeten tot je buik en je 

bovenbenen 1 rechte lijn  

vormen 

 Langzaam  

 terugkeren 

 Herhaal   

Bron: Universiteit Gent, The Elderly Combat Trial 



19 
vrijdag 

juni 

Leerbollen in Gooik 

Sportelregio Pajottenland 
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Evenwicht “knie buigen” 

 Sta rechtop, kijk voorwaarts  

 Spreid je voeten op      

schouderbreedte 

 Ga langzaam naar hurkzit 

door je knieën te              

buigen 

 Zodra je hielen                 

van de grond                   

komen, kom je                 

terug recht 

 Herhaal 10 maal  

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



20 
zaterdag 

juni 

www.logozenneland.be 

Sportelregio Pajottenland 
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Opwarming enkels 

 Zit op het voorste gedeelte 

van de stoel 

 Hou beide zijkanten van de 

stoel vast 

 Zet 1 voet met de            

hiel op de grond,             

hef hem op en zet          

vervolgens je tenen          

op dezelfde plaats         

neer 

 Herhaal dit                        

4 keer per                      

been 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



21 
zondag 

juni 

www.valpreventie.be 

Sportelregio Pajottenland 
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Lenigheid “romp” 

 Maak je groot en plaats je 

handen ter hoogte van je 

heupen 

 Hou je heupen stil 

 Draai zo ver als je kan naar 

rechts  

 Herhaal 5 maal               

naar elke zijde 

 

 
 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



22 
maandag 

juni 

Badminton Liedekerke 

Sportelregio Pajottenland 
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De activiteitenpiramide helpt je 

om niet te vallen. 

Hoe kan je dagelijks bewegen: 

 Wandel naar de winkel, 

huisarts, apotheek,… 

 Doe huishoudelijke taken: 

vb: stofzuigen 

 Laat je hond uit 

 Werk in de tuin 

 Haal de kleinkinderen te 

voet of met de fiets van 

school  

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



23 
dinsdag 

juni 

Sporteldag  
Sint-Pieters-Leeuw 

Sportelregio Pajottenland 
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Spierversterkend 

 Lig op je rug met beide 

knieën gebogen, je voeten 

steunen op de grond 

 Hef je bekken langzaam 

omhoog door af te duwen 

op je voeten  

 Hef je rechterhiel omhoog 

 Laat je hiel  

 weer zakken 

 Herhaal met je  

 linkerhiel 

 Laat je bekken  

 terug zakken 

Bron: Universiteit Gent, The Elderly Combat Trial 



24 
woensdag 

juni 

Wandelen in Pepingen 

Sportelregio Pajottenland 
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Sportelen 

Ken je de term Sportelen? 

Sportelen is bewegen of 

sporten met je vrienden. 

Want bewegen is plezant en 

gezond. 

Sportregio Pajottenland 

voorziet voor elke 50-

plusser een sportelprogram-

ma. Contacteer de sport-

dienst van je gemeente. 

 



25 
donderdag 

juni 

Kracht en lenigheid 
Affligem 

Sportelregio Pajottenland 
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Evenwicht “stap op tip” 

 Sta rechtop en kijk voor-

waarts 

 Ga op de tippen van je tenen 

staan 

 Stap 10 stappen            

voorwaarts op je              

tippen 

 Breng je hielen terug       

naar de grond en              

draai om 

 Herhaal 5 maal 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



26 
vrijdag 

juni 

Facebook: Sportelregio 
Pajottenland 

Sportelregio Pajottenland 
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Spierversterkend: polsen 

 Vouw of rol de flexiband 

(sjaal) in de vorm van een 

buis  

 Ga rechtop zitten en knijp 

hard in de flexiband met bei-

de handen, tel tot 5 en laat 

los 

 Knijp en draai je handen in 

tegengestelde richting 

(wringen) tel tot 5 en  

 laat los 

 Herhaal 7 maal 

 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



27 
zaterdag 

juni 

www.tuinadvies.be 
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Lenigheid “enkel” 

 Zittend of staand 

 Richt je voet naar beneden 

en richt vervolgens je voet 

naar boven 

 Herhaal 10 maal voor elke 

voet 

 

 
 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



28 
zondag 

juni 

www.sportelen.be 

Sportelregio Pajottenland 
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Spierversterkend: dij 

 Zit rechtop 

 Hef de linkerknie langzaam 

omhoog in 2 seconden terwijl 

je de tenen optrekt en  

 zonder je romp te buigen 

 Breng je linkerknie terug in 4 

seconden 

 Herhaal 5 

maal  

Bron: Universiteit Gent, The Elderly Combat Trial 



29 
maandag 

juni 

Badminton Liedekerke 
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Evenwicht “opstaan” 

 Je kan deze oefening doen 

terwijl je TV kijkt 

 Zit op een stoel  

 Plaats je voeten achter je 

knieën 

 Buig naar voren over je  

knieën 

 Duw je af zonder je          

handen te gebruiken 

 Herhaal 10 maal 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



30 
dinsdag 

juni 

Free to Run Affligem 

Sportelregio Pajottenland 
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Ben jij al sportelvriend? 

Registreer je via 

www.sportelen.be 

 

Samen bewegen met  

vrienden is veel plezanter. 

 

www.bloso.be 



1 
woensdag 

juli 

Fietszoektocht Affligem 

Sportelregio Pajottenland 
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Opwarming rug 

 Ga goed rechtop zitten met 

je voeten op heupbreedte 

uit elkaar 

 Plaats je rechterhand op je 

linkerknie en hou de rugleu-

ning van de stoel vast met 

je linkerhand 

 Draai je bovenlichaam en 

hoofd naar links 

 Doe hetzelfde aan de      

andere kant 

 Herhaal 3 maal per zijde 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



2 
donderdag 

juli 

Zwemmen Liedekerke 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Kuiten strekken 

 Zit op een stoel en hou de 

zijkanten vast 

 Strek 1 been uit en plaats de 

hiel op de grond 

 Trek je tenen op  

 Hou dit 10 seconden vast 

 Herhaal met het andere been 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



3 
vrijdag 

juli 

Fietszoektocht Affligem 

Sportelregio Pajottenland 
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Evenwicht 

 Sta rechtop met voeten op 

heupbreedte 

 Steun op je rechterbeen en 

tik met je linkervoet voor, zij, 

achter en plaats terug bij 

 Verplaats je gewicht op je 

linkerbeen en tik met rech-

tervoet voor, zij, achter en 

bij 

 Herhaal 5 maal 

Bron: Universiteit Gent, The Elderly Combat Trial 



4 
zaterdag 

juli 

Wandelzoektocht Affligem 

Sportelregio Pajottenland 



Je kan jouw  

favoriete muziek  

opzetten  

als stimulans  

om recht te staan  

en te bewegen.   

Dat is niet alleen leuk 

maar ook goed  

voor je lenden  

en leden.   

Ook poetsen  

wordt zo  

een stuk aangenamer. 

Sportelregio Pajottenland 



5 
zondag 

juli 

Themawandeling  
Affligem 

Sportelregio Pajottenland 
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Spierversterkend “knie” 

 Zit op een stevige stoel 

 Strek je been vooruit 

 Breng je been langzaam 

naar beneden 

 Herhaal 10 maal met elk 

been 

 

 

 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



6 
maandag 

juli 

www.gordelfestival.be 

Sportelregio Pajottenland 
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Achterkant dijen strekken 

 Ga op het voorste deel van 

de stoel zitten 

 Strek 1 been en zet de hiel 

op de grond 

 Zet beide handen op het an-

dere (gebogen) been  

 Buig naar voren met rechte 

rug 

 Hou dit 10                       

seconden aan 

 Herhaal 5                        

maal 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



7 
dinsdag 

juli 

Facebook: Sportelregio 
Pajottenland 

Sportelregio Pajottenland 
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Spierversterkend: kuit 

 Zit rechtop 

 Hef langzaam je hielen van 

de grond 

 En breng je hielen langzaam 

terug naar beneden 

 Herhaal   

Bron: Universiteit Gent, The Elderly Combat Trial 



8 
woensdag 

juli 

www.vlaamsbrabant.be 

Sportelregio Pajottenland 
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Bewegen is gezond, maar brengt 

ook voorzorgsmaatregelen met 

zich mee. 

 

Zorg voor: 

 een goeie opwarming 

 een veilige omgeving 

 steun indien nodig 

 vraag raad aan je huisarts, 

hij kent jouw medische 

achtergrond 

 lees de brochure met  

bewegingsrichtlijnen 

 



9 
donderdag 

juli 

www.gezondopvoeden.be 

Sportelregio Pajottenland 
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Spierversterkend: rug 

 Hou een flexiband (of sjaal) 

vast, met je handpalmen 

naar boven en met gestrek-

te polsen 

 Trek je handen uit elkaar en 

trek de flexieband naar je 

heupen en duw je       

schouderbladen             

naar elkaar toe 

 Tel langzaam  

 tot 5 

 Ontspan en  

 herhaal 7 maal 



10 
vrijdag 

juli 

www.vigez.be 

Sportelregio Pajottenland 
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Maximum  

30 minuten zitten 

Zit niet langer dan  

30 minuten in je zetel. 

Neem geregeld een  

actieve pauze.  

 

Komt er bezoek,  

ga samen met hen een 

wandelingetje maken. 



11 
zaterdag 

juli 

Vlaamse Feestdag 

Sportelregio Pajottenland 
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Bewegen en gezonde 

voeding 

Naast dagelijks bewegen is 

dagelijks fruit eten even  

belangrijk. Wees creatief 

met fruit.   

Tips kan je vinden op 

www.nice-info.be 

 

 



12 
zondag 

juli 

www.buienradar.be 
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Spierversterkend “knie” 

 Sta rechtop en steun met 

beide handen op een stevige 

tafel 

 Buig de knie naar achter 

 Breng je knie langzaam     

terug naar de grond 

 Herhaal 10 maal             

met elk been 

 

 
 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



13 
maandag 

juli 

sportelvrienden 

Sportelregio Pajottenland 
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Borstspieren strekken 

 Ga rechtop zitten 

 Breng beide armen naar ach-

teren en pak de rugleuning 

van de stoel vast 

 Duw uw borst omhoog en 

naar voren 

 Hou dit 10 seconden aan 

 Herhaal 5 maal 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



14 
dinsdag 

juli 

Viswedstrijd Affligem 

Sportelregio Pajottenland 
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Elke stap telt 

Creëer afstand door: 

 De afstandbediening naast 

de TV te leggen i.p.v. naast 

je zetel 

 De prullenmand wat verder 

te zetten 

 Zakdoeken niet naast je 

bed te leggen, maar iets 

verder 

Zo kan je extra stappen zetten. 

 



15 
woensdag 

juli 

www.sportelen.be 

Sportelregio Pajottenland 
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Bekkenbodemspieren 

 Deze oefening kan je overal 

doen (zittend, liggend, 

staand) 

 Span je bekkembodemspie-

ren op, dit doe je door tege-

lijkertijd je urine op te hou-

den en te vermijden dat er 

een windje zou ontsnappen. 

 Hou dit 10 seconden aan 

 Ontspan 4 tellen en herhaal 

10 maal 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



16 
donderdag 

juli 

Fietszoektocht Affligem 

Sportelregio Pajottenland 
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Evenwicht 

 Wandel voorwaarts  

 Zwaai daarbij met armen 

 Wandel achterwaarts 

 Zwaai daarbij met de armen 

 Rechtervoet voor: linkerarm 

voor 

 Linkervoet voor: rechterarm 

voor 

Bron: Universiteit Gent, The Elderly Combat Trial 



17 
vrijdag 

juli 

Wandelzoektocht  
Affligem 

Sportelregio Pajottenland 
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Spierversterkend: armen 

 Zit rechtop 

 Je armen hangen naast je 

lichaam, handpalmen naar 

elkaar 

 Breng je armen in 2 secon-

den tot horizontaal 

(schouderhoogte) 

 Laat je armen zakken in 4 

seconden 

 Herhaal 5 maal  

Bron: Universiteit Gent, The Elderly Combat Trial 



18 
zaterdag 

juli 

www.bever-beviene.be 

Sportelregio Pajottenland 
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Spierversterkend: dijen 

 Ga rechtop zitten 

 Plaats de flexiband onder  

 1 voet en neem de  

 band met je handen  

 op kniehoogte 

 Hef je voet een beetje   

 op en trek je handen  

 naar je heupen  

 Duw je hiel van je  

 weg zodat je been  

 gestrekt is en je hiel de 

 grond niet raakt 

 Tel tot 5 en herhaal  

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



19 
zondag 

juli 

www.herne.be 
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Spierversterkend: polsen 

 Vouw of rol de flexiband 

(sjaal) in de vorm van een 

buis  

 Ga rechtop zitten en knijp 

hard in de flexiband met bei-

de handen, tel tot 5 en laat 

los 

 Knijp en draai je handen in 

tegengestelde richting 

(wringen) tel tot 5 en  

 laat los 

 Herhaal 7 maal 

 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



20 
maandag 

juli 

www.liedekerke.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Wist je dat je als  

65-plusser  

8.000 stappen per dag  

dient te zetten  

om dagelijks  

voldoende beweging  

te hebben voor een goede  

gezondheid? 

 

Haal je geen 8.000 stappen 

per dag, probeer er elke dag 
wat meer te zetten, want 
elke stap telt! 

Www.10000stappen.be 



21 
dinsdag 

juli 

Nationale feestdag 

Sportelregio Pajottenland 
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Evenwicht “voet voor voet” 

 Sta rechtop naast een stevi-

ge tafel en kijk voorwaarts 

 Steun met 1 hand op de rand 

van de tafel 

 Plaats 1 voet recht voor de 

andere zodat jouw voeten 1 

rechte lijn vormen 

 Plaats de achterste voet nu 

vooraan 

 Herhaal zodat je 10 stappen 

voorwaarts zet 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



22 
woensdag 

juli 

www.galmaarden.be 

Sportelregio Pajottenland 
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Spierversterkend “heup” 

 Sta rechtop en steun met 1 

hand op een stevige tafel 

 Til 1 been langzaam gestrekt 

zijwaarts 

 Keer langzaam terug  

 Herhaal 10 maal  

 Wissel van been 

 

 

 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



23 
donderdag 

juli 

www.gooik.be 

Sportelregio Pajottenland 
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Evenwicht 

 Sta rechtop, kijk voorwaarts  

 Voeten op schouderbreedte, 

linkervoet staat vooraan 

 Buig met rechte rug naar 

voor, buig de lin-

kerknie lichtjes 

 Kom terug recht  

 Zet je rechtervoet 

voor en herhaal 

Bron: Universiteit Gent, The Elderly Combat Trial 



24 
donderdag 

juli 

www.pepingen.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Wandelen  

met je hond 

 

Laat je op sleeptouw nemen 

door je hond. 

Elk pootje telt. 

 

Lees meer op 

www.10000stappen.be 

 

Noteer je stappen dagelijks. 

Beloon jezelf als je meer 

stappen behaalde dan de 

vorige dag. 



25 
zaterdag 

juli 

www.lennik.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: buik 

 Lig op je rug met beide 

knieën gebogen 

 Je rechtervoet steunt op de 

grond, je linkerknie is opge-

trokken voor de borst 

 Strek langzaam je linker-

been in 4 seconden 

 Buig je been terug voor je 

borst in 2 seconden 

 Herhaal 7 maal per been 

Bron: Universiteit Gent, The Elderly Combat Trial 



26 
zondag 

juli 

www.roosdaal.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht 

 Sta rechtop, kijk voorwaarts  

 Voeten op schouderbreedte 

 Zet je linkervoet voorwaarts 

 Blijf op beide voeten steunen 

 Zet je linkervoet terug 

 Herhaal 7 maal met beide 

voeten 

Bron: Universiteit Gent 



27 
maandag 

juli 

www.ternat.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Bewegen is gezond, maar brengt 

ook voorzorgsmaatregelen met 

zich mee. 

 

Zorg voor: 

 een goeie opwarming 

 een veilige omgeving 

 steun indien nodig 

 vraag raad aan je huisarts, 

hij kent jouw medische 

achtergrond 

 lees de brochure met  

bewegingsrichtlijnen 

 



28 
dinsdag 

juli 

www.affligem.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Rechtstaan 

 Zit op een stoel aan tafel 

met je handen op de tafel 

 Je voeten zijn op heup-

breedte 

 Buig door je armen  

 Duw af op je handen en 

steun op je benen  

 zodat je rechtop  

 komt te staan 

 Buig door de knieën  

 met rechte rug  

 Buig door de armen  

 tot je terug kan zitten 

Bron: Universiteit Gent 



29 
woensdag 

juli 

www.sportelen.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend “kuit” 

 Sta rechtop en kijk        

voorwaarts 

 Steun met 1 hand 

 Spreid je voeten op      

schouderbreedte 

 Ga langzaam op je           

tippen staan 

 Breng je hielen              

langzaam terug               

naar de grond 

 Herhaal 20 maal  

 

 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



30 
donderdag 

juli 

Fietszoektocht Affligem 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht 

 Sta rechtop, kijk voorwaarts  

 Wandel een cirkel 

 Herhaal en probeer je cirkel 

kleiner te maken 

 Bij elke herhaling draai je 

langs de andere kant  

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



31 
vrijdag 

juli 

www.vigez.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Maximum  

30 minuten zitten 

Zit niet langer dan  

30 minuten in je zetel. 

Neem geregeld een  

actieve pauze.  

 

Plaats je hometrainer  

voor TV en fiets tijdens je 

favoriete programma. 



1 
zaterdag 

augustus 

Facebook: Sportelregio 
Pajottenland 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: dij 

 Zit rechtop 

 Enkel de bal van de voet mag 

de grond raken (leg een 

handdoek onder je knieën als 

ook je hielen op de grond 

komen) 

 Strek je rechterknie zo ver je 

kan in 2 seconden, trek ook 

je tenen naar je toe 

 Buig je knie in 4 seconden 

 Herhaal 7 maal per been  

Bron: Universiteit Gent 



2 
zondag 

augustus 

www.logozenneland.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht 

 Sta rechtop, kijk voorwaarts  

 Voeten en knieën zijn samen 

 Buig lichtjes door de knieën 

 Kom terug recht 

 Herhaal 10 maal 

Bron: Universiteit Gent 



3 
maandag 

augustus 

Wandelzoektocht  
Affligem 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Elke stap telt 

Neem je openbaar vervoer: 

Neem eens een halte  

vroeger of verder en ga een 

stukje te voet: weer wat 

extra stappen om aan je 

dagelijkse hoeveelheid te 

komen. 

 

www.10000stappen.be 

 



4 
dinsdag 

augustus 

www.10000stappen.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend “kuit” 

 Sta rechtop  

 Steun met 1 hand 

 Spreid je voeten op      

schouderbreedte 

 Breng langzaam je           

gewicht op je hielen        

door de tenen naar          

omhoog te brengen 

 Breng je tenen               

langzaam terug               

naar de grond 

 Herhaal 20 maal  

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



5 
woensdag 

augustus 

www.sportelen.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Lenigheid heup 

 Lig neer op je rug (vb in 

bed) met je beide knieën  

gebogen, terwijl je voeten 

steunen op het bed 

 Laat je linkerknie opzij zak-

ken en hou 30 seconden aan 

 Breng je linkerknie terug 

naar de beginpositie 

 Herhaal 

5 maal 

per been 

 

Bron: Universiteit Gent 



6 
donderdag 

augustus 

www.affligem.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: schouder 

 Zit rechtop 

 Je armen hangen naast je 

lichaam met je ellebogen 90 

graden gebogen en je hand-

palmen naar elkaar gericht 

 Hef je armen zijwaarts tot op 

schouderhoogte in 2 secon-

den 

 Laat je armen terug zakken 

in 4 seconden 

 herhaal  

Bron: Universiteit Gent 



7 
vrijdag 

augustus 

www.herne.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Stap af 

 Sta recht met beide voeten 

op de eerste trede van een 

trap, kijk voorwaarts en hou 

je rug recht 

 Buig door je rechterknie in 

terwijl je met je linkertenen 

de grond tikt 

 Strek je rechterknie 

in 2 seconden en 

plaats je linkervoet 

weer op de trede 

 Herhaal met je  

 ander been 

Bron: Universiteit Gent 



8 
zaterdag 

augustus 

www.liedekerke.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Kracht en lenigheid 

of onderhoudsgym 

 

In bijna elke gemeente 

wordt wel een reeks    

onderhoudsgym of kracht en 

lenigheid georganiseerd. 

Een uurtje bewegen:  

opwarmen, spieroefeningen, 

rekken met daarna een  

gezellige babbel  

en een tas koffie 



9 
zondag 

augustus 

www.galmaarden.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht: bijtrekpas 

 Sta rechtop, kijk voorwaarts  

 Voeten zijn samen 

 Zet 1 stap zijwaarts met de 

rechtervoet 

 Zet de linkervoet bij 

 Herhaal dit 5 maal 

 Keer terug: start met een 

zijwaartse stap met de lin-

kervoet 

Bron: Universiteit Gent 



10 
maandag 

augustus 

www.pepingen.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Lenigheid “hoofd” 

 Maak je groot en kijk voor-

waarts 

 Draai langzaam je hoofd 

naar rechts, zover je kan 

 Draai langzaam je hoofd 

naar links, zover je kan 

 Herhaal 5 maal 

 

 
 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



11 
dinsdag 

augustus 

www.lennik.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht “knie buigen” 

 Sta rechtop, kijk voorwaarts  

 Steun met beide handen 

 Spreid je voeten op      

schouderbreedte 

 Ga langzaam naar hurkzit 

door je knieën te              

buigen 

 Zodra je hielen                 

van de grond                   

komen, kom je                 

terug recht 

 Herhaal 10 maal  

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



12 
woensdag 

augustus 

www.roosdaal.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht  

 Wandel langzaam door de 

ruimte 

 Zwaai met je armen voor– en 

achterwaarts 

 Gaat dit goed, dan mag je 

wat flinker doorzwaaien. 

 Let er op: rechter arm voor 

als linkervoet voor staat 

Bron: Universiteit Gent 



13 
donderdag 

augustus 

www.bever-beviene.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht “stap op tip” 

 Sta rechtop en kijk voor-

waarts 

 Ga op de tippen van je tenen 

staan 

 Stap 10 stappen            

voorwaarts op je              

tippen 

 Breng je hielen terug       

naar de rond en              

draai om 

 Herhaal 5 maal 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



14 
vrijdag 

augustus 

www.herne.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 

Evenwicht “1 been” 

 Sta rechtop en kijk  

voorwaarts 

 Sta op 1 been 

 Tracht deze houding         

gedurende 30 seconden            

vol te houden 

 Herhaal met het andere 

been 



15 
zaterdag 

augustus 

O.L.V.-Hemelvaart 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht  

 Sta rechtop met je voeten op 

schouderbreedte  

 Zwaai met je gestrekte ar-

men voor– en achterwaarts, 

zoals je bij het stappen zou 

doen, maar je blijft gewoon 

stilstaan 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



16 
zondag 

augustus 

www.gooik.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: arm 

 Ga rechtop zitten  

 Plaats een uiteinde van de 

flexiband (of sjaal) stevig on-

der beide voeten en neem de 

band met 1 hand vast op 

kniehoogte 

 Breng je vuist langzaam naar 

je schouder, hou je  

 pols gestrekt en  

 elleboog dicht bij je  

 lichaam 

 Herhaal 7 maal  

 per arm  

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



17 
maandag 

augustus 

www.ternat.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht “achterwaarts” 

 Sta rechtop naast een stevi-

ge tafel en kijk voorwaarts  

 Hou 1 hand vast aan de rand 

van de tafel 

 Loop 10 stappen achter-

waarts 

 Draai om en neem de       

rand met je andere         

hand 

 Loop 10 stappen             

achterwaarts 

 Herhaal 5 maal  

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



18 
dinsdag 

augustus 

Fietszoektocht Affligem 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: armen 

 Sta rechtop met je voeten op 

schouderbreedte en op meer 

dan een armlengte van de 

muur 

 Plaats je handen tegen de 

muur op borsthoogte, je voe-

ten blijven staan 

 Buig door je armen met rech-

te rug en strek opnieuw 

 Herhaal 7 maal 

Bron: Universiteit Gent 



19 
woensdag 

augustus 

www.sportelen.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Tuinieren 

Tuinieren is goed voor de 

spieren. Geen grote tuin? 

Zelfs een moestuintje op je 

terras telt als beweging. 

 

Kies voor een verhoogd  

model, dat is beter voor je 

rug. 

 

 



20 
donderdag 

augustus 

Facebook: Sportelregio 
Pajottenland 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Stappen 

Leg je afstandsbediening van je 

TV een beetje verder, zodat je 

extra stappen moet zetten. 

 

 Heb jij je stappen al eens 

 geteld? Ontleen een  

 betrouwbare stappenteller 

 bij de sportdienst. 

 

 Elke stap telt! 

 www.10000stappen.be 

 

 



21 
vrijdag 

augustus 

www.vigez.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht per twee 

 Sta allebei rechtop met je 

voeten op schouderbreedte 

en tegenover elkaar 

 1 persoon houdt zijn handen 

telkens op een andere locatie 

 De andere persoon tikt de 

handen van de persoon die 

tegenover hem staat 

 Gaat dit vlot, probeer dan 

eens met draaiende bewegin-

gen 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



22 
zaterdag 

augustus 

www.10000stappen.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Bewegen is gezond, maar brengt 

ook voorzorgsmaatregelen met 

zich mee. 

 

Zorg voor: 

 een goeie opwarming 

 een veilige omgeving 

 steun indien nodig 

 vraag raad aan je huisarts, 

hij kent jouw medische 

achtergrond 

 lees de brochure met  

bewegingsrichtlijnen 

 



23 
zondag 

augustus 

www.tuinadvies.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Maximum  

30 minuten zitten 

Zit niet langer dan 30 minuten in 

je zetel. Neem geregeld een  

actieve pauze.  

 

Onderbreek het zitten door: 

 Rechtstaand te telefoneren  

 Recht te staan tijdens  

reclameblokken op TV 

 Na elk hoofdstuk van je 

boek of krant even recht te 

staan 

 Haal een glas water 



24 
maandag 

augustus 

www.affligem.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: benen 

 Wandel een trap langzaam 

op en af 

 Kijk voorwaarts en hou je rug 

recht 

 Zorg dat de trap goed  

 verlicht is 

Bron: Universiteit Gent 



25 
dinsdag 

augustus 

www.bever-beviene.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht 

 Sta rechtop met je voeten op 

schouderbreedte 

 Leun afwisselend op het    

linker– en rechterbeen 

Bron: Universiteit Gent 



26 
woensdag 

augustus 

www.herne.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

De activiteitenpiramide helpt je 

om niet te vallen. 

 

Hoe kan je dagelijks bewegen: 

 Wandel naar de winkel, 

huisarts, apotheek,… 

 Doe huishoudelijke taken: 

vb: stofzuigen 

 Laat je hond uit 

 Werk in de tuin 

 Haal de klein-   

 kinderen te  

 voet of met  

 de fiets van  

 school  

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



27 
donderdag 

augustus 

www.liedekerke.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: benen 

 Sta recht met je linkervoet 

op de eerste trede en met je 

rug naar de trap 

 Strek je linkerknie in 2     

seconden, je rechtervoet 

komt los van de 

grond 

 Buig je linkerknie in 

4 seconden en 

plaats je rechtervoet 

weer neer 

 Herhaal 5 maal per 

been 

Bron: Universiteit Gent 



28 
vrijdag 

augustus 

www.galmaarden.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Eet jij gezond en beweeg je 

voldoende? 

 

Doe de test op 

www.gezondheidstest.be 

 

Komen je kleinkinderen van-

daag op bezoek? Speel met 

hen, ga mee buiten een 

luchtje scheppen. 

 

Beloon jullie met een glas 

water en vers stuk fruit. 

 



29 
zaterdag 

augustus 

www.galmaarden.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht “ronddraaien” 

 Stap op je eigen tempo 

 Maak een 8-vorm 

 Herhaal 5 maal  

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



30 
zondag 

augustus 

www.pepingen.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Opwarming enkels 

 Zit op het voorste gedeelte 

van de stoel 

 Hou beide zijkanten van de 

stoel vast 

 Zet 1 voet met de            

hiel op de grond,             

hef hem op en zet          

vervolgens je tenen          

op dezelfde plaats         

neer 

 Herhaal dit                        

4 keer per                      

been 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



31 
maandag 

augustus 

www.lennik.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Elke stap telt 

Zit je vaak in een wachtkamer? 

Vb: bij de dokter, post,  

gemeente,... 

 

Ga af en toe rechtstaan en stap 

eens rond. Maak van je  

wachttijd meer “gezond-tijd” 

 

www.10000stappen.be 

 



1 
dinsdag 

september 

Kracht en lenigheid 
Affligem 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Lenigheid borstspier 

 Lig neer op je rug (vb in 

bed) met je beide knieën  

gebogen, terwijl je voeten 

steunen op het bed 

 Kruis je handen in je nek 

 Breng je ellebogen naar het 

bed gedurende 30 seconden 

 Herhaal 5 maal  

 

 
 

Bron: Universiteit Gent 



2 
woensdag 

september 

Dans Roosdaal 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: benen 

 Zit op een stoel, enkel de bal 

van de voet mag de grond 

raken 

 Strek beide benen in 2      

seconden, trek je tenen op 

 Buig langzaam terug in 4  

seconden 

 Herhaal 7 

maal 

Bron: Universiteit Gent 



3 
donderdag 

september 

Kracht en lenigheid 
Ternat 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Je kan jouw  

favoriete muziek  

opzetten  

als stimulans  

om recht te staan  

en te bewegen.   

Dat is niet alleen leuk 

maar ook goed  

voor je lenden en leden.  

Ook poetsen wordt zo 

een stuk  

aangenamer. 



4 
vrijdag 

september 

Curve bowls Ternat 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: armen 

 Zit rechtop 

 Je armen zijn op schouder-

hoogte, ellebogen uit elkaar 

en onderarm naar boven 

(alsof je een stok vasthoudt 

boven je hoofd) 

 Strek je armen in 2 seconden 

boven je hoofd, hou je romp 

recht 

 Laat je armen zakken tot  

 horizontaal (schouderhoogte) 

in 4 seconden 

 Herhaal  

Bron: Universiteit Gent 



5 
zaterdag 

september 

www.roosdaal.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht “zijwaarts” 

 Sta rechtop en plaats je  

handen ter hoogte van je 

heupen 

 Zet 10 stappen 

zijwaarts naar 

rechts 

 Zet 10 stappen 

zijwaarts naar 

links 

 Herhaal 5 maal  

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



6 
zondag 

september 

www.gordelfestival.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Ravotten met  

je huisdieren 

Wandel, speel en ravot met je 

huisdieren. Ook zij voelen zich 

beter met dagelijkse beweging. 

 

 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



7 
maandag 

september 

Badminton Liedekerke 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: benen 

 Lig op je rechterzij met je 

rechterbeen opgetrokken 

 Hef je linkerbeen gestrekt 

opwaarts in 2 seconden 

 Let er op dat je linkervoet 

niet naar boven wijst, trek je 

tenen op 

 Laat je linkerbeen weer zak-

ken in 4 seconden 

 Herhaal op je linkerzijde 

Bron: Universiteit Gent 



8 
dinsdag 

september 

Onderhoudsgym Gooik 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

10.000 stappen  

per dag 

Ben je boven 65 jaar, dan 

is dat nog 8.000 stappen 

per dag voor een goede 

gezondheid. 

 

Heb je een hometrainer, 

als je 10 minuten fietst, 

komt dit overeen met 

1.500 stappen. 

 

www.10000stappen.be 



9 
woensdag 

september 

Zitdans Affligem 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: bekken 

 Lig op je rug met de knieën 

gebogen 

 Hef je bekken omhoog 

 Hef je rechterknie omhoog en 

trek je tenen op 

 Breng je rechterknie terug 

(bekken blijft omhoog) 

 Herhaal met links 

 Breng bekken  

 terug naar de  

 grond 

 Herhaal 5 maal 

Bron: Universiteit Gent 



10 
donderdag 

september 

Kracht en lenigheid 
Ternat 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Maximum  

30 minuten zitten 

Zit niet langer dan 30 minuten in 

je zetel. Neem geregeld een  

actieve pauze.  

 

Onderbreek het zitten door: 

 Recht te staan na het vin-

den van 10 woorden van 

een kruiswoordraadsel 

 Buiten een luchtje te 

scheppen 

 



11 
vrijdag 

september 

www.gooik.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht “voet voor voet” 

 Sta rechtop naast een stevi-

ge tafel en kijk voorwaarts 

 Steun met 1 hand op de rand 

van de tafel 

 Plaats 1 voet recht voor de 

andere zodat jouw voeten 1 

rechte lijn vormen 

 Blijf in deze houding staan 

gedurende 10 seconden 

 Herhaal met de andere voet 

vooraan  

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



12 
zaterdag 

september 

Themawandeling   
Affligem 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Ben jij al sportelvriend? 

Registreer je via 

www.sportelen.be 

 

Samen bewegen met 

vrienden is veel plezanter 



13 
zondag 

september 

www.sportelen.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Kuiten strekken 

 Zit op een stoel en hou de 

zijkanten vast 

 Strek 1 been uit en plaats de 

hiel op de grond 

 Trek je tenen op  

 Hou dit 10 seconden vast 

 Herhaal met het andere been 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



14 
maandag 

september 

Start to run Liedekerke 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Stap af 

 Sta recht met beide voeten 

op de eerste trede van een 

trap, kijk voorwaarts en hou 

je rug recht 

 Buig door je rechterknie in 

terwijl je met je linkertenen 

de grond tikt 

 Strek je rechterknie 

in 2 seconden en 

plaats je linkervoet 

weer op de trede 

 Herhaal met je  

 ander been 

Bron: Universiteit Gent 



15 
dinsdag 

september 

Badminton Gooik 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Bewegen en gezonde 

voeding 

Naast dagelijks bewegen is 

dagelijks fruit eten even  

belangrijk. Wees creatief 

met fruit. Tips kan je vinden 

op www.nice-info.be. 

 



16 
woensdag 

september 

Gezondheidswandelen 
Lennik 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: arm 

 Ga rechtop zitten  

 Plaats een uiteinde van de 

flexiband (of sjaal) stevig on-

der beide voeten en neem de 

band met 1 hand vast op 

kniehoogte 

 Trek je arm naar achteren en 

hou je borst naar  

 voren gericht 

 Tel tot 5 en herhaal  

 7 maal per arm  

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



17 
donderdag 

september 

Start to swim Pepingen 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Lenigheid heup 

 Lig neer op je rug (vb in 

bed) met je beide knieën  

gebogen, terwijl je voeten 

steunen op het bed 

 Trek je linkerknie naar je 

borst met beide armen  

 Hou dit 30 seconden aan 

 Herhaal dit 5 maal voor   

beide benen  

 

 
 

Bron: Universiteit Gent 



18 
vrijdag 

september 

Curve bowls Ternat 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Lenigheid dijen 

 Lig neer op je buik (vb in 

bed) met gestrekte benen 

 Buig je rechterknie zover je 

kan, trek eventueel je voet 

naar je zitvlak met je rech-

terhand 

 Hou 30 seconden aan 

 Herhaal 5 maal per been 

 

 
 

Bron: Universiteit Gent 



19 
zaterdag 

september 

www.vigez.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Borstspieren strekken 

 Ga rechtop zitten 

 Breng beide armen naar ach-

teren en pak de rugleuning 

van de stoel vast 

 Duw uw borst omhoog en 

naar voren 

 Hou dit 10 seconden aan 

 Herhaal 5 maal 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



20 
zondag 

september 

www.sportelen.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Lenigheid heup 

 Lig neer op je rug (vb in 

bed) met je beide knieën  

gebogen, terwijl je voeten 

steunen op het bed 

 Trek je linkerknie naar je 

borst met beide armen  

 Hou dit 30 seconden aan 

 Herhaal dit 5 maal voor   

beide benen  

 

 
 

Bron: Universiteit Gent 



21 
maandag 

september 

Seniorenfeest Affligem 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: armen 

 Sta recht op een armlengte 

van een muur, voeten op 

schouderbreedte 

 Hou je rug recht en kijk 

voorwaarts 

 Buig door beide 

armen zonder te 

buigen met je 

romp 

 Strek je armen 

zonder te buigen 

met je romp 

 Herhaal 10 maal 

Bron: Universiteit Gent 



22 
dinsdag 

september 

Stap en trap Strijtem 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: benen 

 Lig op je rechterzij met je 

rechterbeen opgetrokken 

 Hef je linkerbeen gestrekt 

opwaarts in 2 seconden 

 Let er op dat je linkervoet 

niet naar boven wijst, trek je 

tenen op 

 Laat je linkerbeen weer zak-

ken in 4 seconden 

 Herhaal op je linkerzijde 

Bron: Universiteit Gent 



23 
woensdag 

september 

Wandelen Pepingen 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht “1 been” 

 Sta rechtop naast een stevi-

ge tafel en kijk voorwaarts 

 Steun met 1 hand op de tafel 

 Sta op 1 been 

 Tracht deze houding         

gedurende 10                  

seconden vol te               

houden 

 Herhaal met het               

andere been 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



24 
donderdag 

september 

Badminton Ternat 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: polsen 

 Vouw of rol de flexiband (of 

sjaal) in de vorm van een 

buis  

 Ga rechtop zitten 

 Knijp hard in de flexiband 

met beide handen 

 Tel tot 5 en laat los 

 Herhaal 10 maal 

 

Bron: Universiteit Gent 



25 
vrijdag 

september 

www.10000stappen.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Lenigheid romp 

 Lig neer op je rug (vb in 

bed) met beide knieën gebo-

gen, terwijl je voeten steu-

nen op het bed 

 Breng je beide knieën naar 

rechts gedurende 30 secon-

den  

 Herhaal 5 maal rechts en 5 

maal links 

 

 
 

Bron: Universiteit Gent 



26 
zaterdag 

september 

www.tuinieren.nl 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Rechtstaan 

 Zit op een stoel aan tafel 

met je handen op de tafel 

 Je voeten zijn op heup-

breedte 

 Buig door je armen  

 Duw af op je handen en 

steun op je benen  

 zodat je rechtop  

 komt te staan 

 Buig door de knieën  

 met rechte rug  

 Buig door de armen  

 tot je terug kan zitten 

Bron: Universiteit Gent 



27 
zondag 

september 

www.gezondopvoeden.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: benen 

 Sta recht met de benen ge-

spreid 

 Hou je rug recht en kijk 

voorwaarts 

 Buig door je linkerknie in 4 

seconden 

 Strek je been in  

 2 seconden 

 Herhaal 7 maal  

 met beide benen 

Bron: Universiteit Gent 



28 
maandag 

september 

Badminton Liedekerke 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Een beweegsessie bestaat uit: 

 Opwarming: vb: rustig 

stappen 

 Oefeningen: zie oefeningen 

in deze kalender 

 Rustig wandelen 

 Rekoefeningen 

 

Je vindt  

heel wat ideeën  

via de activiteiten-

piramide. 

 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



29 
dinsdag 

september 

Zumba-gold Liedekerke 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht “hielstap” 

 Sta rechtop naast een stevi-

ge tafel en kijk voorwaarts 

 Steun met 1 hand op de tafel 

 Hef het voorste deel van de 

voeten van de grond,        

zodat je op je hielen       

komt te staan 

 Stap 10 stappen            

voorwaarts op je              

hielen 

 Herhaal 5 maal 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



30 
woensdag 

september 

Petanque Pepingen 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Lenigheid “rug” 

 Sta rechtop en spreid je  

voeten op schouderbreedte 

 Plaats je handen in je lenden 

 Buig voorzichtig naar achter 

 Herhaal 5 maal 

 

 

 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



1 
donderdag 

oktober 

zangstonde Affligem 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: bekken 

 Lig neer op je rug met beide 

knieën gebogen, terwijl de 

voeten steunen 

 Leg je armen ontspannen 

naast je 

 Hef je bekken langzaam   

omhoog door je af te duwen 

op je voeten tot je buik en je 

bovenbenen 1 rechte lijn  

vormen 

 Langzaam  

 terugkeren 

 Herhaal   

Bron: Universiteit Gent 



2 
vrijdag 

oktober 

Curve bowls Ternat 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

De activiteitenpiramide helpt je 

om niet te vallen. 

 

Doe bewegingen die je leuk 

vindt.  

Enkel als je plezier beleeft  

tijdens het bewegen zal je het 

volhouden. 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



3 
zaterdag 

oktober 

Zwemmen Ternat 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht “voet voor voet” 

 Sta rechtop, kijk voorwaarts 

 Plaats 1 voet achter de ande-

re voet, zodat jouw voeten 1 

rechte lijn vormen 

 Plaats de voorste voet nu 

vlak achter de andere voet 

 Herhaal zodat je 10 stappen 

achterwaarts neemt 

 Draai om 

 Herhaal de oefening 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



4 
zondag 

oktober 

www.vigez.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: armen 

 Zit rechtop 

 Je armen hangen naast je 

lichaam, handpalmen naar 

elkaar 

 Breng je armen in 2 secon-

den tot horizontaal 

(schouderhoogte) 

 Laat je armen zakken in 4 

seconden 

 Herhaal  

Bron: Universiteit Gent 



5 
maandag 

oktober 

Badminton Liedekerke 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht: bijtrekpas 

 Sta rechtop, kijk voorwaarts  

 Voeten zijn samen en de ar-

men zijn gekruist voor de 

borst 

 Zet 1 stap zijwaarts en spreid 

je armen 

 Zet de andere voet bij en 

kruis je armen opnieuw voor 

je borst 

 Herhaal dit 5 maal naar links 

en 5 maal naar rechts 

Bron: Universiteit Gent 



6 
dinsdag 

oktober 

Onderhoudsgym Gooik 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht “opstaan” 

 Je kan deze oefening doen 

terwijl je TV kijkt 

 Zit op een stoel met leuning 

 Plaats je voeten achter je 

knieën 

 Buig naar voren over je  

knieën 

 Duw je af met 2               

handen op de                   

leuning van de                

stoel 

 Herhaal 10 maal 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



7 
woensdag 

oktober 

Zitdans Affligem 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht “achterwaarts” 

 Sta rechtop en                  

kijk voorwaarts  

 Loop 10 stappen              

achterwaarts 

 Draai om  

 Loop 10 stappen             

achterwaarts 

 Herhaal 5 maal  

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



8 
donderdag 

oktober 

Dans Roosdaal 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Bewegen is gezond, maar brengt 

ook voorzorgsmaatregelen met 

zich mee. 

 

Zorg voor: 

 een goeie opwarming 

 een veilige omgeving 

 steun indien nodig 

 vraag raad aan je huisarts, 

hij kent jouw medische 

achtergrond 

 lees de brochure met  

bewegingsrichtlijnen 

 



9 
vrijdag 

oktober 

Facebook: Sportelregio 
Pajottenland 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend 

 Zit op een stoel met je han-

den op je knieën 

 voeten op heupbreedte en  

knieën voorbij je voeten 

 Kijk voorwaarts en hou je 

rug en schouders recht 

 Buig door je armen, duw af 

op je handen en kom recht 

op je benen 

 Buig door je benen 

 Steun met je  

 handen op je 

 benen om terug  

 te zitten 

Bron: Universiteit Gent 



10 
zaterdag 

oktober 

www.sportelen.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Wandelen  

met je hond 

 

Laat je op sleeptouw  

nemen door je hond. 

Elk pootje telt. 

 

www.10000stappen.be 



11 
zondag 

oktober 

www.vigez.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht “traplopen” 

 Zorg dat de trap goed  

 verlicht is 

 Hou je vast aan de trapleu-

ning 

 Loop 5 treden naar boven 

 Keer voorzichtig om en loop 

weer naar beneden 

 Herhaal 5 maal 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



12 
maandag 

oktober 

Badminton Liedekerke 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: armen 

 Zit rechtop met je armen 

naast het lichaam 

 Buig je ellebogen samen   

terwijl je bovenarmen tegen 

je lichaam blijven,              

in 2 seconden 

 Laat je beide armen zakken 

in 4 seconden 

 Herhaal   

Bron: Universiteit Gent 



13 
dinsdag 

oktober 

Wandelen Pepingen 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Lenigheid borstspier 

 Zit rechtop 

 Breng je beide handen naar 

je rug en probeer je handen 

vast te nemen 

 Hou dit gedurende 30 secon-

den aan 

 Herhaal 5 maal  

 

 

Bron: Universiteit Gent 



14 
woensdag 

oktober 

Zitdans Affligem 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend 

 Deze oefening kan je ook in 

bed doen 

 Lig op je buik met gestrekte 

benen 

 Buig je linkerknie in 2     

seconden, trek je tenen op 

 Laat nu langzaam in 4    

seconden je linkerbeen   

zakken 

 Herhaal met rechterbeen 

 

Bron: Universiteit Gent 



15 
donderdag 

oktober 

Badminton Affligem 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Bewegen is gezond, maar brengt 

ook voorzorgsmaatregelen met 

zich mee. 

 

Zorg voor: 

 een goeie opwarming 

 een veilige omgeving 

 steun indien nodig 

 vraag raad aan je huisarts, 

hij kent jouw medische 

achtergrond 

 lees de brochure met  

bewegingsrichtlijnen 

 



16 
vrijdag 

oktober 

Curve bowls Ternat 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend “kuit” 

 Sta rechtop en kijk        

voorwaarts 

 Spreid je voeten op      

schouderbreedte 

 Ga langzaam op je           

tippen staan 

 Breng je hielen              

langzaam terug               

naar de grond 

 Herhaal 20 maal  

 
 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



17 
zaterdag 

oktober 

www.sportelen.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht per twee 

 Sta allebei rechtop met je 

voeten op schouderbreedte 

en tegenover elkaar 

 1 persoon houdt zijn handen 

telkens op een andere locatie 

 De andere persoon tikt de 

handen van de persoon die 

tegenover hem staat 

 Gaat dit vlot, probeer dan 

eens met draaiende bewegin-

gen 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



18 
zondag 

oktober 

www.vigez.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: benen 

 Sta rechtop met de voeten 

op heupbreedte en kijk voor-

waarts 

 Buig je rechterknie in 2 se-

conden door je voet zo dicht 

mogelijk tegen je  

 dij te brengen,  

 hou je romp recht 

 Laat je been weer  

 zakken in 4  

 seconden 

 Herhaal met  

 beide benen 

Bron: Universiteit Gent 



19 
maandag 

oktober 

Badminton Liedekerke 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht per twee 

 Sta allebei rechtop met je 

voeten op schouderbreedte 

en tegenover elkaar 

 1 persoon houdt zijn handen 

telkens op een andere locatie 

 De andere persoon tikt de 

handen van de persoon die 

tegenover hem staat 

 Gaat dit vlot, probeer dan 

eens met draaiende bewegin-

gen 



20 
dinsdag 

oktober 

Sporteldag Aarschot 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Sportelen 

Ken je de term Sportelen? 

Sportelen is bewegen of  

sporten met je vrienden. 

Want bewegen is plezant en 

gezond. 

Sportregio Pajottenland  

voorziet voor elke 50-plusser 

een sportelprogramma.  

Contacteer de sportdienst van 

je gemeente. 
 

www.sportelen.be 

 



21 
woensdag 

oktober 

Gezondheidswandelen 
Lennik 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend “tenen op” 

 Sta rechtop  

 Spreid je voeten op      

schouderbreedte 

 Breng langzaam je           

gewicht op je hielen        

door de tenen naar          

omhoog te brengen 

 Breng je tenen               

langzaam terug               

naar de grond 

 Herhaal 20 maal  

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



22 
donderdag 

oktober 

Badminton Ternat 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht “knie buigen” 

 Sta rechtop, kijk voorwaarts  

 Spreid je voeten op      

schouderbreedte 

 Ga langzaam naar hurkzit 

door je knieën te              

buigen 

 Zodra je hielen                 

van de grond                   

komen, kom je                 

terug recht 

 Herhaal 10 maal  

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



23 
vrijdag 

oktober 

Curve bowls Ternat 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Bekkenbodemspieren 

 Deze oefening kan je overal 

doen (zittend, liggend, 

staand) 

 Span je bekkembodem-

spieren op, dit doe je door 

tegelijkertijd je urine op te 

houden en te vermijden dat 

er een windje zou  

 ontsnappen. 

 Hou dit 1 seconde aan en 

laat los 

 Doe dit 10 maal snel achter 

elkaar 

Bron: Universiteit Gent 



24 
zaterdag 

oktober 

www.sportelen.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Kracht en lenigheid 

of onderhoudsgym 

 

In bijna elke gemeente 

wordt wel een reeks    

onderhoudsgym of kracht en 

lenigheid georganiseerd. 

Een uurtje bewegen:  

opwarmen, spieroefeningen, 

rekken met daarna een  

gezellige babbel en een tas 

koffie 



25 
zondag 

oktober 

www.logozenneland.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: schouder 

 Zit rechtop 

 Je armen hangen naast je 

lichaam met je ellebogen 90 

graden gebogen en je hand-

palmen naar elkaar gericht 

 Hef je armen zijwaarts tot op 

schouderhoogte in 2 secon-

den 

 Laat je armen terug zakken 

in 4 seconden 

 Herhaal  

Bron: Universiteit Gent 



26 
maandag 

oktober 

Start 2 run Liedekerke 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: armen 

 Lig neer op je rug in bed met 

beide knieën gebogen, terwijl 

de voeten steunen op je bed 

 Je armen zijn gebogen, alsof 

je een stok vasthoudt boven 

je borst 

 Strek beide armen gelijktijdig 

uit naar boven in 2 seconden

(alsof je een stok naar boven 

duwt) 

 Laat je armen  

 zakken in 4  

 seconden 

 Herhaal   

Bron: Universiteit Gent 



27 
dinsdag 

oktober 

Curve bowls Gooik 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Eet jij gezond en beweeg 

je voldoende? 

 

Doe de test op 

www.gezondheidstest.be 

 

Komen je kleinkinderen 

vandaag op bezoek? Speel 

met hen, ga mee buiten 

een luchtje scheppen. 

 



28 
woensdag 

oktober 

Wandelen Pepingen 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend 

 Lig op je rug met beide 

knieën gebogen, je voeten 

steunen op de grond 

 Hef je bekken langzaam 

omhoog door af te duwen 

op je voeten  

 Hef je rechterhiel omhoog 

 Laat je hiel  

 weer zakken 

 Herhaal met je  

 linkerhiel 

 Laat je bekken  

 terug zakken 

Bron: Universiteit Gent 



29 
donderdag 

oktober 

Onderhoudsgym  
Affligem 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Wandelen  

met je kleinkinderen 

 

Laat je op sleeptouw nemen 

door je kleindkinderen. 

Zij doen niets liever dan  

bewegen. 

 

Bewegen is samen genieten. 



30 
vrijdag 

oktober 

Curve bowls Ternat 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht “achterwaarts” 

 Sta rechtop en                  

kijk voorwaarts  

 Loop 10 stappen              

achterwaarts 

 Draai om  

 Loop 10 stappen             

achterwaarts 

 Herhaal 5 maal  

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



31 
zaterdag 

oktober 

www.sportelen.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: dijen 

 Ga rechtop zitten, met je 

voeten en knieën tegen el-

kaar en wikkel de flexiband 

(of sjaal) om je benen  

 Zet je voeten en knieën tot 

op heuphoogte uit elkaar 

 Duw je knieën naar  

 buiten terwijl je  

 voeten plat op de  

 grond blijven en  

 tel tot 5 

 Ontspan en herhaal  

 7 maal 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



1 
zondag 

november 

Allerheiligen 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: buik 

 Lig op je rug met beide 

knieën gebogen 

 Je rechtervoet steunt op de 

grond, je linkerknie is opge-

trokken voor de borst 

 Strek langzaam je linker-

been in 4 seconden 

 Buig je been terug voor je 

borst in 2 seconden 

 Herhaal 7 maal per been 

Bron: Universiteit Gent 



2 
maandag 

november 

Allerzielen 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Bewegen is gezond, maar brengt 

ook voorzorgsmaatregelen met 

zich mee. 

 

Zorg voor: 

 een goeie opwarming 

 een veilige omgeving 

 steun indien nodig 

 drink voldoende water 

 vraag raad aan je huisarts, 

hij kent jouw medische 

achtergrond 

 lees de brochure met  

bewegingsrichtlijnen 

 



3 
dinsdag 

november 

Free to run Affligem 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Lenigheid “hoofd” 

 Maak je groot en kijk voor-

waarts 

 Draai langzaam je hoofd 

naar rechts, zover je kan 

 Draai langzaam je hoofd 

naar links, zover je kan 

 Herhaal 5 maal 

 

 
 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



4 
woensdag 

november 

Petanque Pepingen 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: benen 

 Sta recht met je rechtervoet 

op een trede 

 Kijk voorwaarts en hou je 

rug recht 

 Strek je rechterknie in 2  

seconden 

 Buig langzaam terug  

 in 4 seconden zodat  

 je linkervoet terug  

 de grond raakt 

 Herhaal 7 maal  

 per been 

Bron: Universiteit Gent 



5 
donderdag 

november 

Dans Roosdaal 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Lenigheid borstspier 

 Lig neer op je rug (vb in 

bed) met je beide knieën  

gebogen, terwijl je voeten 

steunen op het bed 

 Kruis je handen in je nek 

 Breng je ellebogen naar het 

bed gedurende 30 seconden 

 Herhaal 5 maal  

 

 
 

Bron: Universiteit Gent 



6 
vrijdag 

november 

www.sportelen.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Maximum  

30 minuten zitten 

Zit niet langer dan  

30 minuten in je zetel. Neem 

geregeld een  

actieve pauze.  

 

Onderbreek het zitten door 

recht te staan  

of rond te stappen. 

 

Haal eens een extra glaasje 

water. 



7 
zaterdag 

november 

Www.10000stappen.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht “voet voor voet” 

 Sta rechtop en kijk voor-

waarts 

 Plaats 1 voet recht voor de 

andere zodat jouw voeten 1 

rechte lijn vormen 

 Blijf in deze houding         

staan gedurende                

10 seconden 

 Herhaal met de                

andere voet                   

vooraan  

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



8 
zondag 

november 

www.vigez.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: dij 

 Lig neer op je rug in bed met 

onder beide knieën een   

kussen 

 Leg je armen ontspannen 

naast je neer 

 Strek langzaam beide knieën 

terwijl je de tenen naar je 

toetrekt  

 Laat je benen langzaam    

terug zakken 

 Herhaal    

Bron: Universiteit Gent 



9 
maandag 

november 

Badminton Liedekerke 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Lenigheid borstspier 

 Zit rechtop 

 Haak je vingers in elkaar en 

strek je armen opwaarts met 

de handpalm naar boven 

 Hou dit gedurende 30 secon-

den aan 

 Herhaal 5 maal  

 

 

Bron: Universiteit Gent 



10 
dinsdag 

november 

Curve bowls Liedekerke 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Bewegen is gezond, maar brengt 

ook voorzorgsmaatregelen met 

zich mee. 

 

Zorg voor: 

 een goeie opwarming 

 een veilige omgeving 

 steun indien nodig 

 vraag raad aan je huisarts, 

hij kent jouw medische 

achtergrond 

 lees de brochure met  

bewegingsrichtlijnen 

 



11 
woensdag 

november 

Wapenstilstand 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: rug 

 Hou een flexiband (of sjaal) 

vast, met je handpalmen 

naar boven en met gestrek-

te polsen 

 Trek je handen uit elkaar en 

trek de flexieband naar je 

heupen en duw je       

schouderbladen             

naar elkaar toe 

 tel langzaam  

 tot 5 

 Ontspan en  

 herhaal 7 maal 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



12 
donderdag 

november 

Start to swim Pepingen 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht “voet voor voet” 

 Sta rechtop en kijk voor-

waarts 

 Plaats 1 voet recht voor de 

andere zodat jouw voeten 1 

rechte lijn vormen 

 Plaats de achterste voet nu 

vooraan 

 Herhaal zodat je 10         

stappen voorwaarts           

zet 

 Draai om 

 Herhaal de oefening 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



13 
vrijdag 

november 

Curve bowls Ternat 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: heup 

 Sta recht met voeten op 

schouderbreedte 

 Kijk voorwaarts met rechte 

rug 

 Breng je rechterbeen ge-

strekt zijwaarts in 2 secon-

den en trek je  

 tenen op 

 Breng je been  

 langzaam terug 

 Herhaal 7 maal  

 per been 

Bron: Universiteit Gent 



14 
zaterdag 

november 

www.sportelen.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Lenigheid “nek” 

 Maak je groot en kijk voor-

waarts 

 Plaats je hand op je kin 

 Begeleid je hoofd recht naar 

achteren 

 Herhaal 5 maal 

 

 

 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



15 
zondag 

november 

Koningsdag 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Bekkenbodemspieren 

 Deze oefening kan je overal 

doen (zittend, liggend, 

staand) 

 Span je bekkembodem-

spieren op, dit doe je door 

tegelijkertijd je urine op te 

houden en te vermijden dat 

er een windje zou           

ontsnappen. 

 Hou dit 10 seconden aan 

 Ontspan 4 tellen en herhaal 

10 maal 

Bron: Universiteit Gent 



16 
maandag 

november 

Sporteldag Ternat 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht “1 been” 

 Sta rechtop en kijk voor-

waarts 

 Sta op 1 been 

 Tracht deze houding         

gedurende 10                  

seconden vol te               

houden 

 Herhaal met het               

andere been 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



17 
dinsdag 

november 

Sporteldag Affligem 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: heup 

 Lig neer op je rug in bed met 

beide knieën gebogen, terwijl 

de voeten steunen op je bed 

 Leg je armen ontspannen 

naast je neer 

 Breng je rechterknie in 2 se-

conden naar je borst, trek 

daarbij de tenen van je rech-

tervoet op 

 Keer terug in 4 seconden 

 Herhaal 5 maal per been 

Bron: Universiteit Gent 



18 
woensdag 

november 

Zitdans Affligem 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Opwarming schouders 

 Ga rechtop zitten met je  

armen naast jou 

 Hef beide schouders op naar 

je oren toe, laat ze daarna 

weer zakken en              

duw ze omlaag 

 Herhaal dit 4                  

keer aan een                 

laag tempo 

 

 
 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



19 
donderdag 

november 

Kracht en lenigheid 
Ternat 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: bekken 

 Lig neer op je rug met beide 

knieën gebogen, terwijl de 

voeten steunen 

 Leg je armen ontspannen 

naast je 

 Hef je bekken langzaam   

omhoog door je af te duwen 

op je voeten tot je buik en je 

bovenbenen 1 rechte lijn  

vormen 

 Langzaam  

 terugkeren 

 Herhaal   

Bron: Universiteit Gent 



20 
vrijdag 

november 

Facebook: Sportelregio  
Pajottenland 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: buik 

 Lig op je rug met beide   

knieën gebogen, terwijl je 

voeten steunen 

 Breng je beide knieën in 2 

seconden naar je borst     

terwijl je de tenen optrekt 

 Keer terug in 4 seconden 

 Herhaal 

Bron: Universiteit Gent 



21 
zaterdag 

november 

www.sportelen.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Wist je dat je als  

65-plusser  

8.000 stappen per dag  

dient te zetten om  

dagelijks voldoende  

beweging te hebben voor 

een goede gezondheid? 

 

Wandel je graag met   

vrienden?  

Okra en S-Sport organiseren 

wandelprogramma’s voor  

65-plus. www.okra.be of 

www.s-sport.be 



22 
zondag 

november 

www.vigez.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend 

 Sta recht met je voeten op 

schouderbreedte 

 Kijk voorwaarts en hou je 

rug recht 

 Buig uw rechterheup in 2 

seconden met  

 gebogen knie en  

 trek je tenen naar  

 je toe 

 Laat je been zakken 

 in 4 seconden 

 Herhaal 7 maal per  

 been 

Bron: Universiteit Gent 



23 
maandag 

november 

Badminton Liedekerke 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Lenigheid “rug” 

 Sta rechtop en spreid je  

voeten op schouderbreedte 

 Plaats je handen in je lenden 

 Buig voorzichtig naar achter 

 Herhaal 5 maal 

 

 

 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



24 
dinsdag 

november 

Zumba-gold Liedekerke 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht “1 been” 

 Sta rechtop en kijk voor-

waarts 

 Sta op 1 been 

 Tracht deze houding         

gedurende 30                  

seconden vol te               

houden 

 Herhaal met het               

andere been 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



25 
woensdag 

november 

Wandelen Pepingen 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht: bijtrekpas 

 Sta rechtop, kijk voorwaarts  

 Voeten zijn samen 

 Zet 1 stap zijwaarts met de 

rechtervoet 

 Zet de linkervoet bij 

 Herhaal dit 5 maal 

 Keer terug: start met een 

zijwaartse stap met de lin-

kervoet 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



26 
donderdag 

november 

Badminton Ternat 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Achterkant dijen strekken 

 Ga op het voorste deel van 

de stoel zitten 

 Strek 1 been en zet de hiel 

op de grond 

 Zet beide handen op het an-

dere (gebogen) been  

 Buig naar voren met rechte 

rug 

 Hou dit 10                       

seconden aan 

 Herhaal 5                        

maal 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



27 
vrijdag 

november 

Curve bowls Ternat 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Rechtstaan 

 Zit op een stoel aan tafel 

met je handen op de tafel 

 Je voeten zijn op heup-

breedte 

 Buig door je armen  

 Duw af op je handen en 

steun op je benen  

 zodat je rechtop  

 komt te staan 

 Buig door de knieën  

 met rechte rug  

 Buig door de armen  

 tot je terug kan zitten 

Bron: Universiteit Gent 



28 
zaterdag 

november 

www.sportelen.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Lenigheid heup 

 Lig neer op je rug (vb in 

bed) met je beide knieën  

gebogen, terwijl je voeten 

steunen op het bed 

 Trek je linkerknie naar je 

borst met beide armen  

 Hou dit 30 seconden aan 

 Herhaal dit 5 maal voor   

beide benen  

 

 
 

Bron: Universiteit Gent 



29 
zondag 

november 

www. Logozenneland.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Sportelen 

Ken je de term Sportelen? 

Sportelen is bewegen of 

sporten met je vrienden. 

Want bewegen is plezant en 

gezond. 

Sportregio Pajottenland 

voorziet voor elke 50-

plusser een sportelprogram-

ma. Contacteer de sport-

dienst van je gemeente. 

 

www.sportelen.be 

 



30 
maandag 

november 

Start to run Liedekerke 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht “hielstap” 

 Sta rechtop en kijk voor-

waarts 

 Hef het voorste deel van de 

voeten van de grond,        

zodat je op je hielen       

komt te staan 

 Stap 10 stappen            

voorwaarts op je              

hielen 

 Herhaal 5 maal 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



1 
dinsdag 

december 

Kracht en lenigheid 
Lennik 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Een beweegsessie bestaat uit: 

 Opwarming: vb: rustig 

stappen 

 Oefeningen: zie de        

oefeningen in deze        

kalender 

 Rustig wandelen 

 Rekoefeningen 

 

Je vindt  

heel wat ideeën  

via de activitei-

tenpiramide. 

 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



2 
woensdag 

december 

Petanque Pepingen 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht “ronddraaien” 

 Stap op je eigen tempo 

 Maak een 8-vorm 

 Herhaal 5 maal  

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



3 
donderdag 

december 

Start to Swim  
Pepingen 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Bewegen is gezond, maar brengt 

ook voorzorgsmaatregelen met 

zich mee. 

 

Zorg voor: 

 een goeie opwarming 

 een veilige omgeving 

 steun indien nodig 

 vraag raad aan je huisarts, 

hij kent jouw medische 

achtergrond 

 lees de brochure met  

bewegingsrichtlijnen 

 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



4 
vrijdag 

december 

www.vlaamsbrabant.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: dij 

 Lig neer op je rug in bed met 

beide knieën gebogen, terwijl 

de voeten steunen op je bed 

 Leg je armen ontspannen 

naast je neer 

 Breng je beide knieën in 4 

seconden naar het bed, je 

knieën gaan uit 

elkaar 

 Keer terug in 2 

seconden 

 Herhaal 5 maal  

  

Bron: Universiteit Gent 



5 
zaterdag 

december 

www.sportelen.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Elke stap telt 

Neem je openbaar vervoer: 

Neem eens een halte  

vroeger of verder en ga een 

stukje te voet: weer wat 

extra stappen om aan je 

dagelijkse hoeveelheid te 

komen. 

 

www.10000stappen.be 

 



6 
zondag 

december 

www.buienradar.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Tuinieren 

Snoepen van heerlijke 

vruchten uit je eigen tuin. 

Veel ruimte heb je niet 

nodig, een terras is groot 

genoeg. Laat je inspireren 

via www.tuinadvies.be 

 



7 
maandag 

december 

Badminton Liedekerke 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht “stap op tip” 

 Sta rechtop en kijk voor-

waarts 

 Ga op de tippen van je tenen 

staan 

 Stap 10 stappen            

voorwaarts op je              

tippen 

 Breng je hielen terug       

naar de rond en              

draai om 

 Herhaal 5 maal 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



8 
dinsdag 

december 

Onderhoudsgym  
Affligem 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Borstspieren strekken 

 Ga rechtop zitten 

 Breng beide armen naar ach-

teren en pak de rugleuning 

van de stoel vast 

 Duw uw borst omhoog en 

naar voren 

 Hou dit 10 seconden aan 

 Herhaal 5 maal 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



9 
woensdag 

december 

Zitdans Affligem 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht per twee 

 Sta allebei rechtop met je 

voeten op schouderbreedte 

en tegenover elkaar 

 1 persoon houdt zijn handen 

telkens op een andere locatie 

 De andere persoon tikt de 

handen van de persoon die 

tegenover hem staat 

 Gaat dit vlot, probeer dan 

eens met draaiende bewegin-

gen 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



10 
donderdag 

december 

Badminton Ternat 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: armen 

 Sta recht op een armlengte 

van een muur, voeten op 

schouderbreedte 

 Hou je rug recht en kijk 

voorwaarts 

 Buig door beide armen zon-

der te buigen met je romp 

 Strek je armen zonder te 

buigen met je romp 

 Herhaal 10 maal 

Bron: Universiteit Gent 



11 
vrijdag 

december 

Curve bowls Ternat 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: benen 

 Lig op je rechterzij met je 

rechterbeen opgetrokken 

 Hef je linkerbeen gestrekt 

opwaarts in 2 seconden 

 Let er op dat je linkervoet 

niet naar boven wijst, trek je 

tenen op 

 Laat je linkerbeen weer zak-

ken in 4 seconden 

 Herhaal op je linkerzijde 

Bron: Universiteit Gent 



12 
zaterdag 

december 

www.sportelen.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Stappen 

Leg je afstandsbediening van je 

TV een beetje verder, zodat je 

extra stappen moet zetten. 

 

Heb jij je stappen al 

eens geteld? Ontleen 

een betrouwbare  

  stappenteller bij de  

  sportdienst. 

 

 www.10000stappen.be 

 

 



13 
zondag 

december 

www.valpreventie.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Stap af 

 Sta recht met beide voeten 

op de eerste trede van een 

trap, kijk voorwaarts en hou 

je rug recht 

 Buig door je rechterknie in 

terwijl je met je linkertenen 

de grond tikt 

 Strek je rechterknie 

in 2 seconden en 

plaats je linkervoet 

weer op de trede 

 Herhaal met je  

 ander been 

Bron: Universiteit Gent 



14 
maandag 

december 

www.vigez.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Ben jij al sportelvriend? 

Registreer je via 

www.sportelen.be 

 

Samen bewegen met 

vrienden is veel plezanter 



15 
dinsdag 

december 

Wandelen Pepingen 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: dij 

 Lig neer op je rug in bed met 

beide knieën gebogen, terwijl 

de voeten steunen op je bed 

 Leg je armen ontspannen 

naast je neer 

 Hef je hielen van de grond 

 Plaats je hielen terug op het 

bed 

 Herhaal 10 maal vlot na me-

kaar 

  

Bron: Universiteit Gent 



16 
woensdag 

december 

Petanque Pepingen 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend: polsen 

 Vouw of rol de flexiband 

(sjaal) in de vorm van een 

buis  

 Ga rechtop zitten en knijp 

hard in de flexiband met bei-

de handen, tel tot 5 en laat 

los 

 Knijp en draai je handen in 

tegengestelde richting 

(wringen) tel tot 5 en  

 laat los 

 Herhaal 7 maal 

 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



17 
donderdag 

december 

Dans Roosdaal 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Evenwicht “opstaan” 

 Je kan deze oefening doen 

terwijl je TV kijkt 

 Zit op een stoel met leuning 

 Plaats je voeten achter je 

knieën 

 Buig naar voren over je  

knieën 

 Duw je af met 1               

hand op de                      

leuning van de                

stoel 

 Herhaal 10 maal 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



18 
vrijdag 

december 

www.valpreventie.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Kuiten strekken 

 Zit op een stoel en hou de 

zijkanten vast 

 Strek 1 been uit en plaats de 

hiel op de grond 

 Trek je tenen op  

 Hou dit 10 seconden vast 

 Herhaal met het andere been 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



19 
zaterdag 

december 

www.sportelen.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Opwarming enkels 

 Zit op het voorste gedeelte 

van de stoel 

 Hou beide zijkanten van de 

stoel vast 

 Zet 1 voet met de            

hiel op de grond,             

hef hem op en zet          

vervolgens je tenen          

op dezelfde plaats         

neer 

 Herhaal dit                        

4 keer per                      

been 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



20 
zondag 

december 

www.logozenneland.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Eet jij gezond en beweeg 

je voldoende? 

 

Doe de test op 

www.gezondheidstest.be 

 

Drink voldoende water. 

Tijdens en na een  

beweegmoment drink je 

best een extra glas  

water. 

 



21 
maandag 

december 

www.gezondopvoeden.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Bewegen is gezond, maar brengt 

ook voorzorgsmaatregelen met 

zich mee. 

 

Zorg voor: 

 een goeie opwarming 

 een veilige omgeving 

 steun indien nodig 

 vraag raad aan je huisarts, 

hij kent jouw medische 

achtergrond 

 lees de brochure met  

bewegingsrichtlijnen 

 



22 
dinsdag 

december 

Onderhoudsgym 
Gooik 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Je kan jouw  

favoriete muziek  

opzetten als  

stimulans om  

recht te staan en  

te bewegen.   

Dat is niet alleen leuk 

maar ook goed voor  

je lenden en leden.   

Ook poetsen  

wordt zo een stuk  

aangenamer. 



23 
woensdag 

december 

Zitdans Affligem 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Opwarming: “Stappen” 

 Zorg voor een stevige stoel 

 Ga rechtop zitten 

 Hou de zijkant van de stoel 

vast 

 Stap ter plaatse 

 Hou dit 1 tot 2 minuten vol 

 

 
 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



24 
donderdag 

december 

Kerstavond 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Bewegen en gezonde 

voeding 

Naast dagelijks bewegen is 

dagelijks fruit eten even be-

langrijk. Wees creatief met 

fruit.  Tips kan je vinden op 

www.nice-info.be 

 

 



25 
vrijdag 

december 

Kerstmis 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

evenwicht “opstaan” 

 Je kan deze oefening doen 

terwijl je TV kijkt 

 Zit op een stoel  

 Plaats je voeten achter je 

knieën 

 Buig naar voren over je  

knieën 

 Duw je af zonder je          

handen te gebruiken 

 Herhaal 10 maal 

Bron: Expertisecentrum Val– en fractuurpreventie Vlaanderen 



26 
zaterdag 

december 

www.sportelen.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Maximum  

30 minuten zitten 

 

Zit niet langer dan  

30 minuten in je zetel. 

Neem geregeld een  

actieve pauze.  

Strek je armen, benen en 

schouders. 

Ga een gezond tussen-

doortje halen: een glas 

water of stuk fruit 

 



27 
zondag 

december 

www.vigez.be 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Spierversterkend 

 Lig op je rug met beide 

knieën gebogen en licht ge-

spreid, terwijl je voeten 

steunen 

 Hef je bekken omhoog door 

je af te duwen op je voeten 

 Breng je rechterknie naar 

buiten 

 Breng je rechterknie  

 terug naar boven 

 Laat je bekken  

 zakken 

 Herhaal per been 

Bron: Universiteit Gent 



28 
maandag 

december 

Badminton Liedekerke 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Bewegen en  

gezonde voeding 

Tijdens de winterperiode be-

wegen we minder. De winter 

is ideaal om actieve klusjes 

die zijn uitgesteld in de zo-

mer af te werken. 

 

Plan je uitstapjes ‘s morgens 

om optimaal te profiteren 

van het zonlicht. 



29 
dinsdag 

december 

Kracht en lenigheid 
Lennik 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Kracht en lenigheid 

of onderhoudsgym 

 

In bijna elke gemeente 

wordt wel een reeks    

onderhoudsgym of kracht en 

lenigheid georganiseerd. 

Een uurtje bewegen:  

opwarmen, spieroefeningen, 

rekken met daarna een  

gezellige babbel en een tas 

koffie 



30 
woensdag 

december 

Kracht en lenigheid 
Ternat 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Wandel  

het nieuwe jaar in 

 

Wandel je niet graag 

alleen,  

Okra-sport en  

S-Sport organiseren 

wandelprogramma’s 

met een leuke babbel 

nadien. 

www.okra.be en  

www.s-sport.be 



31 
donderdag 

december 

Oudejaar 

Sportelregio Pajottenland 



Sportelregio Pajottenland 

Wandelen  

met je hond 

 

Laat je op sleeptouw 

nemen door je hond. 

Elk pootje telt 





Met dank aan: 
 
 
 
 
VIGEZ, 2015.  
 
Advies verstrekt door het Vlaams  

Instituut voor gezondheidspromotie en 
ziektepreventie vzw 


