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aPriL  de maand van bewegen
In de maand april van het leefstijlproject ‘Zo fit als je Kunt’ staat het thema bewegen centraal. We staan met elkaar stil bij 
de vraag waarom bewegen gezond is. We gaan met elkaar activiteiten ondernemen zoals wadlopen, een Tai Chi workshop 
volgen en sportactiviteiten van MindUp bezoeken en ervaren. Maar hoe kun je meer en beter bewegen? Bij deze vijf tips.

TIP 1: GEZAMENLIJK EEN (SPORT)ACTIVITEIT PLANNEN OP EEN VAST TIJDSTIP IN DE WEEK
Het werkt stimulerend als je op een vast tijdstip in de week een (sport)activiteit plant. Hierdoor 
komt het vast in de routine van de week. Naast een vast tijdstip werkt het extra stimulerend als 
je vervolgens ook met een ander afspreekt. Bijvoorbeeld elke woensdag- en zaterdagavond van 
zeven tot acht een uurtje wandelen met een vriend of een vriendin.
 
TIP 2: BOUW BEWEGINGSMOMENTEN IN HET DAGELIJKS LEVEN IN
In je dagelijks leven zijn er vele momenten waarbij je bewust kunt kiezen voor extra bewegen. 
Neem bijvoorbeeld de trap in plaats van de lift, laat de auto staan en ga op de fiets naar de 
winkel, wandel naar de brievenbus of stap een bushalte eerder uit om een stukje extra te 
wandelen. Door dagelijks dit soort keuzes te maken zal je je uiteindelijk fitter gaan voelen. 

TIP 3: MAAK OP JE WERK EEN WANDELING IN DE PAUZE
Naast het feit dat bewegen gezond is voor je lichamelijke gezondheid is het ook gezond voor 
de geest. Een werkpauze gebruiken voor een wandeling is een aanrader. Je voelt je vaak na een 
wandeling weer een stuk fitter en scherper als daarvoor. Indien mogelijk is het ook goed om 
tijdens het werk te bewegen. Mogelijk kun je een werkoverleg of een belangrijk telefoontje ook 
tijdens een wandeling doen.
 
TIP 4: MAAK GEBRUIK VAN EEN STAPPENTELLER, FITBIT OF DOWNLOAD EEN LEUKE APP
Tegenwoordig zijn er vele apps die ervoor kunnen zorgen dat bewegen leuker wordt. Google 
maar eens op ‘apps bewegen en sport’ en je komt meerdere apps tegen die bijvoorbeeld je 
wandel- en fietsroutes met de daarbij behorende kilometers en tijd noteren. Naast apps zijn er 
ook andere handige gadgets zoals stappentellers en fitbits. Met een fitbit om je pols kun je je 
stappen tellen, je hartslag meten en kijken hoeveel kcal je hebt verbruikt.
 
TIP 5: ONDERNEEM ACTIEVE UITSTAPJES
Spreek met vrienden af en combineer dit met een doe-activiteit. Ga lekker samen sporten 
of maak een lange wandeling in het bos. Ook binnen het gezin zijn er vele actieve uitstapjes 
mogelijk om met elkaar te ondernemen, zoals naar de kinderboerderij gaan of met elkaar 
fietsen. Dit levert vaak meer plezier op dan met elkaar voor de tv zitten.
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