
30 manieren om 
meer te bewegen

 Ga 15 minuten dansen op muziek (eventueel
met de gordijnen dicht ;))
Maak een fietstocht door een natuurgebied
dat je nog niet kent
Doe mee aan een leuke (beginners)fitness
video op YouTube
Doe (weer) de gordijnen dicht en zet de tv
aan op Nederland in Beweging op Omroep
Max (en doe lekker mee ;)).
Maak de hond blij  met een extra lang uitje
Maak een wandeling van 30 minuten
Ga voetballen met je kinderen. En win ;)
Stap een halte eerder uit de bus 
Parkeer de auto een stuk verderop  zodat je
langer moet lopen
Maak een wandeling met collega's, eventueel
met de app Ommetje
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11. Neem overal de trap. Heb je een trap in huis?
Loop dit dan een kwartier lang op en af.
12. Start met 10 push ups tegen de muur en bouw
dit uit.
13. Zet een stappenteller op je telefoon en daag
jezelf uit elke dag méér stappen te zetten.
14. Kies een sport of vorm van beweging die je
leuk lijkt en volg een proefles.
15 Tuinieren is een goede vorm van beweging! 
16. Met zwemmen werk je aan al je spieren en aan
je uithoudingsvermogen
17. Gebruik eindelijk die crosstrainer en doe je
favoriete muziek op of zet hem voor de tv
18. Doe alles met de fiets.
19. Bel je veel? Doe dit lopend
20. Doe mee aan wandeltochten en ga hiervoor
trainen
21. Doe je werk al wandelend, zo krijg je namelijk
de meest creatieve ingevingen en vind je dé
oplossing voor een lastig probleem.



22. Draai je wandeling eens om of zoek steeds een
nieuwe route. Neem alles om je heen in je op, zo
zie je de wereld weer net even anders!
23. Loop op je werk naar het verste toilet.
24. Ga hiken in een natuurgebied.
25. Begin rustig aan spier- en botversterkende
oefeningen. Voorbeelden vind je hier
26. Beweeg thuis meer: tips lees je hier
27. Schaf een grote fitnessbal aan en gebruik
deze als stoel tijdens het werken. Zo train je je
buikspieren
28. Heb je een beperking en wil je meer bewegen?
Lees hier tips voor oefeningen die je thuis kunt
doen
29. Doe in één middag zoveel mogelijk
huishoudelijke klussen. Maak er desnoods een
wedstrijd van!
30. Bouw een competitie-element in: neem jezelf
voor om elke dag net iets verder te wandelen of te
fietsen.

https://www.allesoversport.nl/thema/beweegstimulering/spier-en-botversterkende-oefeningen-zo-doe-je-dat/
https://www.allesoversport.nl/thema/beweegstimulering/thuis-werken-hoe-zorg-je-voor-voldoende-beweging/
https://www.decathlon.nl/browse/c0-sporten/c1-gymnastiek/c3-fitnessballen/_/N-1estf3v?gclid=CjwKCAjw_JuGBhBkEiwA1xmbRd3S_QITDS0O2QoFrmryDx1rtPo7VOywrncGYes6SA-H_tpgJLy2HhoCqbwQAvD_BwE
https://www.allesoversport.nl/thema/gezonde-leefstijl/met-topfit-thuis-sporten-en-bewegen-met-een-beperking/

