
Wist je dat er ook een beweegnorm voor senioren is? 
Lees hieronder wat je moet doen om aan de beweegnorm te voldoen.

• Minimaal 150 MINUTEN per week verspreid over meerdere dagen matig of zwaar intensief bewegen. 
• TWEE KEER PER WEEK bot- en spierversterkende activiteiten in combinatie met balansoefeningen.
• VOORKOM veel zitten en blijf zoveel mogelijk in beweging.

BEWEGEN IS GEZOND ÉN LEUK! 
Bewegen houdt je lichaam en geest vitaal. Zo kun jij zo lang mogelijk zelfstandig wonen, voor jezelf 
zorgen en de dingen doen die je het liefste doet. Dat willen we toch allemaal? Beweegcoaches Youp 

en Osama helpen je op weg met deze beweegposter vol tips, informatie en oefeningen, 
BEWEEG JE MEE?  

Begin je te transpireren en raak je buiten adem? Neem dan even rust totdat je hartslag en 
ademhaling weer normaal zijn.

De oefeningen mogen niet voor pijn zorgen. Ervaar je pijn? Neem even rust en ga door met 
de volgende oefening. Blijf je pijn voelen? Raadpleeg je huisarts.

Bouw het bewegen op: start met één serie. van 8 tot 12 herhalingen (per kant). Hierna kun 
je de serie elke dag of een paar keer per week één keer doen. Als de serie te makkelijk 
wordt, kun je twee series achter elkaar doen.

AAN DE SLAG!

BEWEEGRICHTLIJNEN

HOE DOE JE DAT?

Lees de oefeningen goed door1 De oefeningen kunnen zittend én staand uitgevoerd worden

Kies een plek waar je voldoende ruimte hebt om te bewegen Trek stevige schoenen aan

Zorg eventueel dat je je ergens aan kunt vasthouden Veel plezier! 
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Heb je vragen over beweegmogelijkheden in de gemeente
Cuijk of wil je tips over beweegoefeningen voor thuis? Neem 
eens een kijkje op www.cuijkbeweegt.nl of neem contact op 
met een van onze beweegcoaches.

Op YouTube staan een heleboel video’s om thuis in 
beweging te komen. Je bepaalt zelf wanneer je kijkt! 
Ga naar www.youtube.com en zoek naar Kras & Krachtig. 

NOG MEER BEWEGEN?

info@cuijkbeweegt.nl

VRAGEN OF TIPS?

ook voor thuis! 



KNIE HEFFEN
1. Zet de voeten iets uit elkaar. 
2. Hef één knie zo hoog mogelijk en 
 tik aan met de tegenovergestelde 
 elleboog. 
3. Wissel links en rechts af.

WANDELCONDITIE OPBOUWEN
1. Stap 1 minuut op de plaats op een 
 zo hoog mogelijk tempo. 
2. Bouw uit naar 3-5 minuten. 
3. Begin met één keer per dag een stukje 
 wandelen naar meermaals een 
 stukje per dag.
4. Wandel steeds langer. Bijvoorbeeld 
 van 10 naar 15 en naar 20 minuten.

WANDELEN
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ARMEN STREKKEN EN BUIGEN 
1. Houd in beide handen een   
	 waterflesje.	Duw	de	ellebogen	in	
 de zij, buig de armen en breng de 
 handen naar de schouder.
2. Breng de armen gestrekt zijwaarts 
 omhoog. Niet verder dan de     
 schouders.

HAND-, VINGER- EN 
POLSOEFENINGEN
1. Maak twee stevige vuisten en open 
 de handen weer.
2. Raak met alle vingers één voor één 
 de duim aan.
3. Draai de pols langzaam rond, links 
 en rechts.

BEEN OEFENINGEN3
BIJNA ZIT EN WEER STAAN
1. Sta voor de stoel met de achterkant 
 van de benen tegen de zitting.
2. Kijk recht vooruit en focus op één 
 punt. Ga bijna zitten en weer staan.
3. Houd de armen zijwaarts voor 
 extra balans.
4. Zet een stoel dichtbij voor 
 de veiligheid.

BUIG EN STREK
1. Til één been gebogen op. 
2. Strek het been naar voren. 
3. Buig het been weer en zet het terug 
 op de grond. 
4. Herhaal met het andere been. 

ROMP DRAAIEN
1. zet de voeten op schouderbreedte 
2. Strek de linkerarm zo ver mogelijk 
 naar rechts.
3. Strek de rechterarm zo ver mogelijk 
 naar links.

ROMP OEFENINGEN5

APPELS PLUKKEN
1. Zet de voeten iets uit elkaar.
2. Strek één arm omhoog richting het 
 plafond en houd drie tellen vast.
3. Wissel van arm.

BALANS OEFENINGEN

KOORDJE LOPEN
1. Creëer een (denkbeeldige) rechte lijn 
 op de vloer.
2. Loop erover heen met de armen  
 gespreid tenminste 15-20 stappen.
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1 HAND EN ARM OEFENINGEN1

ook voor thuis! 
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