
 

  Bijlage C                                                              Werkbladen                                                             In beweging 

 

Overzicht werkbladen In beweging 

De werkbladen zijn genummerd in de volgorde waarop ze in het schema staan van het 

werkbladenoverzicht dat bij het thema hoort. 

1. Taalspel  Sportwoorden 

2. Taalspel  Kinderspelen Brueghel met beamer 

3. Taalspel  Uitleg van 2 voor de trainer 

4. Taalspel  Rebus 

5. Introductie  Woordveld 

6. Lees- en schrijftafel  Stappenteller 

TIP Voorbeeld leesmap: Flyer Hup in de bemen (downloaden Veiligheid.nl) 

7. Lees- en schrijftafel  Hand in beweging 

8. Lees- en schrijftafel  Ikigai: motivatie om in beweging te komen 

9. Lees- en schrijftafel  Voorbeeld Leesmap  Artikel internet 99 ballonnen 

10. Lees- en schrijftafel  Ballonkaartjes schrijven 

11. Lees- en schrijftafel  Voorbeeld Leesmap  Gedicht In beweging 

12. Spreek- en luistertafel  Check uw dagelijkse beweging 

13. Spreek en luistertafel  Interview buitenspel 

14. Spreek en luistertafel  Beelden onder de loep: mijn foto 

15. Digitafel zoekopdrachten Sites voor senioren 

16. Digitafel zoekopdrachten Sire campagne, Ballonverhalen 

17. Zin in Actie  Handig 

18. Zin in Actiee  Kruiswoordpuzzel 

19. Zin in Actie  Aanspannen en ontspannen 
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A. Sportwoorden 

                

• In sportprogramma’s worden vaak niet-Nederlandse woorden gebruikt. In 

welke takken van sport horen de volgende “vreemde woorden”thuis? 

1. Penalty 

2. Demarrage 

3. Dressuur 

4. Crawl 

5. Knock out 

6. Backhand 

7. Pirouette 

8. Stick 

9. Slalom 

10. Pion 

11. Hole 

12. Smash 

Uit welke taal komen deze woorden? 

Kies uit Engels, Frans, Deens 

• Bedenk nu nog meer sportwoorden van buitenlandse oorsprong  

 

B. BreinSport  

• Roept u maar: bedenk zoveel mogelijk sporten 

• Of bedenk een sport bij elke letter van het alfabet 

• Of bedenk woorden die met sport te maken hebben: begin met een sportwoord  

bv. tennis – de volgende deelnemer bedenkt een sportwoord met de laatste letter  

van het woord- s-skischoen-n-net-t enz. 
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https://pixabay.com/nl/water-plezier-de-zomer-zee-sport-3114521/
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Zoek 10 kinderspelen op Het schilderij ‘De 80 Kinderspelen’ van Pieter Brueghel de Oude 
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Aanwijzingen voor de trainer 

1. Zoek het schilderij vanBrueghel: zie Zie blogspot Vanaf de zijlijn:   

https://mansson.blogspot.com-twee-interessante-schilderijen-van.html 

2. Zoek informatie over de 80 kinderspelen die op het schilderij te zien zijn op Wikipedia: 'Kinderspelen' 

3. Projecteer dit schilderij op een digibord of gebruik een beamer 

4. Deelnemers zoeken kinderspelen  die ze van vroeger kennen 

5. Deelnemers lezen de lijst van kinderspelen en zetten een kruisje bij de kinderspelen die ze kennen. 
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https://mansson.blogspot.com-twee-interessante-schilderijen-van.html/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kinderspelen
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Rebus 

 

 

 

                  

     R = S    D=B   -N   R=W  -MU  ST=G    L=D 

 

 

Oplossing 

 

 

................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

Oplossing  Samen bewegen is goed 
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW-JXaq_rUAhXDJVAKHb5yCSEQjRwIBw&url=http://nl.clipartlogo.com/free/house.html&psig=AFQjCNEchfzqOw0649LQu9IhEzSy3j6Ruw&ust=1499625812206424
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUmLS8rfrUAhVDEVAKHR-0AJkQjRwIBw&url=https://pixabay.com/nl/conifer-evergreen-fir-tree-152063/&psig=AFQjCNE-os_YH8SJib19DrsweOVpoC3p-w&ust=1499626287046031
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://previews.123rf.com/images/123vector/123vector1503/123vector150300077/37263704-illustration-of-green-computer-mouse-icon-on-white-background-Stock-Photo.jpg&imgrefurl=http://nl.123rf.com/photo_37263704_illustratie-van-groene-computer-muis-pictogram-op-witte-achtergrond.html&docid=q016aFIIm3gZVM&tbnid=NzxNfIxFllVhUM:&vet=10ahUKEwjJueGmp5XVAhWCL1AKHTGDBqw4ZBAzCBgoFjAW..i&w=1206&h=1300&bih=783&biw=1440&q=clipart muis&ved=0ahUKEwjJueGmp5XVAhWCL1AKHTGDBqw4ZBAzCBgoFjAW&iact=mrc&uact=8
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Stappenteller 

 

 

 

 

 

           

Met een stappenteller of pedometer kan men het aantal stappen te tellen dat je 

zet, bij het uitvoeren van alles wat je doet: wandelen, in en om huis lopen, 

winkelen, tuinieren enz.  
 

Het is een klein toestelletjedat op de heup of soms ook als een horloge om de pols wordt gedragen 

en het geeft aan hoeveel stappen iemand die dag heeft gezet. Of dat nu kleine of grote stappen 

zijn, elke wordt geteld. Een stappenteller meet niet de afstand die wordt gelopen. Er zijn ook 

elektronische stappentellers die dat  automatisch wel doen.  

Waarom zou u een stappenteller kunnen gebruiken? 

1. Het dragen van een stappenteller of pedometer is een goede manier om te weten hoeveel  

stappen u ongeveer per dag zet per dag en laat zien hoeveel u per dag in beweging bent.  

2. Bewegen is gezond! Dat weet iedereen. Maar hoeveel stappen is eigenlijk gezond?  

• Bij 0 - 4999 stappen zit u best veel en dat geeft meer risico op hart- en vaatziekten.   

• Bij 5000 - 7499 stappen beweegt u al meer. Vanaf 7500 - 9900 stappen bent u gematigd actief 

en vanaf 10 000 stappen per dag heeft u een actieve gezonde leefstijl.  

• Bij 12500 stappen of meer bent u zeer actief en goed in beweging 

Bron:  2017 Unie KBO 

      Wees uw eigen stappenteller!                                                                

U ben nu vast heel nieuwsgierig hoeveel stappen u per dag zet! 

Tel eens een dag uw stappen of vraag aan iemand uit uw omgeving een 

stappenteller te leen om te kijken hoeveel stappen u per dag zet. Ongemerkt 

misschien toch nog meer dan u denkt, of valt het aantal stappen u tegen? 
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https://pixabay.com/nl/voetafdrukken-groene-blauw-tik-303436/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj824i8oPzUAhUEIVAKHaXaBJQQjRwIBw&url=https://www.aliexpress.com/promotion/promotion_3d-sensor-pedometer-promotion.html&psig=AFQjCNGILti3FaqU91YJD3TUeTtoBOLLYA&ust=1499691508905763
https://pixabay.com/nl/voetafdrukken-groene-blauw-tik-303436/
https://pixabay.com/nl/voetafdrukken-groene-blauw-tik-303436/
https://pixabay.com/nl/voetafdrukken-groene-blauw-tik-303436/
https://pixabay.com/nl/voetafdrukken-groene-blauw-tik-303436/
https://pixabay.com/nl/voetafdrukken-groene-blauw-tik-303436/
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Hand in beweging 

 

 

 

•  Leg de hand waarmee u niet schrijft op het papier 

            en teken de omtrek van uw hand. 

 

•  Schrijf om uw hand wat u allemaal met uw handen  

 gedaan hebt. 

 

• U kunt ook woorden  of plaatjes uit een tijdschrift  

knippen en erbij plakken 

 

• Schrijf jaartallen bij het blad of in welke periode 

     van uw leven u bepaalde dingen deed 

 

• Bespreek uw blad samen met anderen of 

 

• Presenteer uw handenblad aan de groep 
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IKIGAI              

Ikigai is een Japans woord dat  "reden om te er te zijn” betekent.  

Iedereen, volgens de Japanse traditie, heeft een ikigai.  

Het is één van de geheimen voor een lang, tevreden en gezond 

leven volgens de inwoners van het Japanse eiland Okinawa. Hier wonen meer gezonde en actieve 

honderdjarigen dan waar ook ter wereld.  

 

Eenvoudig gezegd: wat zet u in beweging?  

Of nog simpeler: Waar mogen ze u voor wakker maken? 

U kunt hier uw antwoord geven: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_language&usg=ALkJrhjhP634he1zQkjoTS2ygCbRJPLMug
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_Japan&usg=ALkJrhjSd-TYuys1aK3Vi6GR6aJwZIVixQ
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_i-OkuvzUAhUEPVAKHe-lCi0QjRwIBw&url=http://www.theallareequal.com/2012/02/what-is-your-ikigai.html&psig=AFQjCNFRi2R2gKX_tNDgbuyNPeMAaW61eA&ust=1499698448746883
https://pixabay.com/nl/aquarel-mees-vogels-kersenbloesem-1578077/
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Voorbeeld Leesmap 

 

99 LUCHTBALLONNEN VIVIAN KEULARDS* 

Fotograaf Vivian Keulards liet in de lente van 2017 99 ballonnen 

met kaartjes los. Ze wil de vinders leren kennen. Ze schrijft een 

serie over deze ontmoetingen. 

De Ballonnenvinders, waar de wind mij heen stuurde…….. 

 

Als kind deed ik niets anders, mensen observeren. Dat 

probeerde ik zo onopvallend mogelijk te doen, stil zittend 

tussen groepen mensen hoorde en zag ik alles. Ze kijkt 

graag de kat uit de boom, werd met regelmaat gezegd.  

Tegenwoordig doe ik dat minder onopvallend. Met fotografie als passie en beroep 

kom ik graag op onbekend terrein en geniet ik van nieuwe ontmoetingen. Met grote 

nieuwsgierigheid luister ik naar levensverhalen en wil ik begrijpen waarom mensen 

leven zoals ze leven. Het maakt mijn eigen wereld groter en ik leer ervan.  

Voor deze serie wilde ik de ontmoeting aan het toeval over laten en letterlijk 

afwachten waar de wind mij heen stuurde. Ik liet 99 ballonnen de lucht in met een 

handgeschreven kaart. Zeven mensen vonden mijn kaart en reageerden.  

Ik ging vrolijk op pad om uit te zoeken waarom ik deze mensen moest ontmoeten. 

Was het toeval of zat er misschien toch een reden achter deze kennismaking? Ik ben 

op alle adressen met dezelfde belangstelling, gastvrijheid en veel warmte onthaald. 

Ik kreeg koffie, locale lekkernijen of een heerlijke lunch geserveerd en ging naar huis 

met een stekje uit de permatuin en een bos zonnebloemen, die stiekem onder mijn 

ruitenwissers waren gestopt. Een waar feest.  

Erg bijzonder om zo open ontvangen te worden door onbekenden en dan een 

gesprek te hebben over de échte persoonlijke en kwetsbare zaken uit het leven. Wat 

een lieve en mooie mensen! 

Vragen:   Wat vindt u van de actie vanVivian Keulards ? 

                 Hoe kan u in contact komen met mensen die u nog niet kent ? 

                 Kan u als groep een actie bedenken om meer mensen in beweging te krijgen? 
Bron:  Artikel Internet Trouw 
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https://pixabay.com/en/balloons-sky-clouds-fly-balloon-1414982/
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Zilveren TaalCompetenties                                                                   

Ballonkaartjes  …………..voor wie een ballon vindt!  

Schrijf verschillende kaartjes om aan een ballon  

de wereld in te sturen.  

Bedenk welke wijsheden of tips u aan de vinders  

wilt meegeven. 

Idee: stuur een kaartje met een boodschap naar  

iemand die u allang niet gesproken heeft. 
 

 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 
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https://pixabay.com/en/balloons-sky-clouds-fly-balloon-1414982/
https://pixabay.com/en/cartoon-comic-word-bubbles-268493/
https://pixabay.com/en/cartoon-comic-word-bubbles-268493/
https://pixabay.com/en/cartoon-comic-word-bubbles-268493/
https://pixabay.com/en/cartoon-comic-word-bubbles-268493/
https://pixabay.com/en/balloons-sky-clouds-fly-balloon-1414982/
https://pixabay.com/en/balloons-sky-clouds-fly-balloon-1414982/
https://pixabay.com/en/balloons-sky-clouds-fly-balloon-1414982/
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Voorbeeld Leesmap 

Gedichten   Poëzie      Gedichten   Poëzie        Gedichten 

 

 

 

BEWEGING 
 

 

 

 

 

 

BEWEGING 

laat mij 

een druppel zijn 

in het vlakke 

nietszeggende 

leven 

 

 

 

de druppel 

die beweging 

maakt 

en breekt 

met sleur 

 

één druppel 

en er is 

verandering 

tot voorbij 

de horizon 

Schrijver: aukje wijma, 23-12-2001 
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https://pixabay.com/nl/druppels-water-water-natuur-578897/
http://www.gedichten.nl/schrijver/aukje+wijma
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Check uw dagelijkse beweging 

Maak samen een lijstje van activiteiten waarbij u in beweging bent 

met ‘lichaam of geest’ 

lveren TaalCompetenties                                                                    ZilveTaalCompetenties                            

……………………………………………… 

 

❖ ………………………………………………. 

 

o …………………………………………....... 

 

▪ …………………………………………

….. 

 
• …………………………………………… 

 

▪ ………………………………………………. 

 

o ………………………………………….......... 

 

❖ ………………………………………………… 

Kies één activiteit uit de lijst, vertel of schrijf daar iets meer over! 

  …………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………… 
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https://pixabay.com/nl/voetafdrukken-groene-blauw-tik-303436/
https://pixabay.com/nl/voetafdrukken-groene-blauw-tik-303436/
https://pixabay.com/nl/voetafdrukken-groene-blauw-tik-303436/
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Interview   

Vraag aan ((achter)klein)kinderen of deelnemers welke 

buitendingen zij gedaan hebben en zet een rondje om het 

nummer op de lijst. Maak samen een TOP 3 ! 

 

1. In een boom klimmen 

2. Wild kamperen 

3. Een hut bouwen 

4. Koken op een kampvuur 

5. Wildzwemmen 

6. Slootje springen 

7. Een vlot bouwen 

8. ’s Nachts wandelen 

9. Je weg vinden met een 

kompas of gps 

10. In een hooiberg spelen 

11. Een sneeuwpop maken 

12. Over een omgevallen boom 

lopen 

13. Een modderbad nemen 

14. Tegen de wind leunen in de 

storm 

15. Van een heuvel rollen 

16. Door een golf duiken 

17. Buiten op blote voeten lopen 

18. Kleddenat worden in de regen 

19. Dauw trappen 

20. In de bladeren liggen 

21. Fruit plukken 

22. In een holle boom kijken 

23. Fluiten op een grasspriet 

24. Naar een boerderij gaan 

25. Vleermuizen spotten 

 
 

 

 

 

26. Naar vogels luisteren 

27. Tussen de koeien zitten 

28. Een dier uit je hand laten eten 

29. Naar wilde dieren speuren 

30. Vissen met een netje 

31. Op kleine beestjessafari 

32. Kikkerdril zoeken 

33. Kikkers vangen en weer 

vrijlaten 

34. Strandjutten 

35. Naar de wolken kijken 

36. Sterren kijken 

37. Uilenballen uitpluizen 

38. Fossielen en botten zoeken 

39. Insecten zoeken op bloemen 

40. Uit eigen tuin eten 

41. Een steen over het water 

keilen 

42. Een zandkasteel maken 

43. Een kuil graven tot je water 

vindt 

44. Een herfstdoos maken 

45. Dammetje bouwen 

46. Bloemenkrans maken 

47. Vogelvoer maken 

48. Moddertaartjes bakken 

49. De mooiste bladeren zoeken 

50. Een vlieger maken 

 

TOP 3    1. ……………………………………………………………………………………………… 

  2. ……………………………………………………………………………………………… 

             3. ……………………………………………………………………………………………... 
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Beelden onder de loep 
    

Kijken naar 

en praten over foto’s  

 

Mijn foto 

die te maken heeft 

met in beweging komen 

 

 

Van nu – Van vroeger – Heel  dierbaar 

 
 

1. Laat uw foto zien aan de andere deelnemers van uw groepje 

 

2. Vertel bij welke gelegenheid deze foto genomen is 

 

3. Van wanneer is deze foto? In welk jaartal? 

 

4. Wie of wat staat op de foto? 

 

5. Waarom heeft u deze foto gekozen om te laten zien? 

 

6. Hoort er een verhaal bij deze foto? 

 

7. Wat roept uw foto op bij de andere deelnemers van uw  

groepje? 

 

8. Wat zou u bij deze foto schrijven in uw foto-album? 
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https://pixabay.com/nl/stilleven-boeken-oude-boeken-940114/
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Zilveren TaalCompetenties                                                                            In beweging  
 

1. Eigen vraag 

Wat wilt u graag weten en   

opzoeken op internet? 

Volg voor iPad stappenplan 

    Zoeken op internet 
 

 

 

                  

    

2. Ouderenfonds 

    1. Kijk op het internet 

    2. Type in: ouderenfonds.nl 

    3. Klik op Actueel rechts op het scherm 

                                                  4. Scroll naar beneden 

                                                  5. Klik op Onderzoek: ouderen bewegen     

                                                      te weinig 

                                                  6. Lees het artikel 

                                                  7. Zoek verder op de site onderwerpen die u  

                                                      interessant vindt.  

                                                      Er is heel veel te vinden op deze site: verhalen     

 

 

 

        3. Magazine PCOB-KBO 

1. Kijk op het internet 

2. Type in: Magazine PCOB-KBO 

3. Scroll naar beneden 

4. Klik op Het Magazine van PCOB-KBO 

5. Kies welke artikelen u graag wilt lezen 

6. Of scroll verder naar beneden en  

Kies uit de speerpunten 
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https://pixabay.com/en/question-question-mark-mobile-phone-1889416/
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRs6S9oL3bAhXDwBQKHcvoCP8QjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/ouderenfonds&psig=AOvVaw2ofNx-OIUGUR1nbVh1PYZQ&ust=1528313200289235
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4.  Ballonnen project 

1. Kijk op het internet 

2. Type in: www.viviankeulards.nl 

3. Klik op verhalen van de vinders van ballonnen 

4. Lees de verhalen op de website 

 
 

  

 

               

 

5. Campagne SIRE 

1. Kijk op het internet 

2. Type in: Campagne SIRE 

3. Lees alles over de campagne 
4. Laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn? 

5. Lees verder wat u interessant vindt 

   

 

 

           

 

6. Seniorenplein Nederland 
  1. Kijk op het internet 

 2. Type in: Seniorenplein Nederland 

   3. Een hele uitgebreide website. 

                    Hier vindt je informatie over de meest 

                 uiteenlopenden dingen 
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http://www.viviankeulards.nl/
https://pixabay.com/en/balloons-sky-clouds-fly-balloon-1414982/
https://pixabay.com/en/ios-ipad-app-tablet-apple-mobile-1758352/
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Voor de trainer                     Handig      

De deelnemers en de trainer zitten in een kring. De trainer spreekt en voert de 

opdracht in één adem uit. 

De deelnemers doen de handelingen na.  Het is de bedoeling dat de opdrachten in 

een snel tempo in een regelmatig ritme gegeven en uitgevoerd worden. Elke 

opdracht wordt 2 keer uitgevoerd. 

 

Doel  :  luisteren, bewegen, snel reageren  

 

Laat uw handen zien     Geef uw andere  buur een hand 

    

Maak 2 vuisten     Wijs iets kleins aan 

 

Klap in uw handen     Wijs iets groots aan 

 

Draai het wiel      Wijs iets hoogs aan 

 

Draai het wiel (andere kant)    Zwaai met uw rechter hand     

 

Duimen omhoog     Zwaai met uw linker hand 

 

Duimen omlaag     Zwaai met twee handen 

 

Wind een bosje touw op    Geef een handkus 

 

Nu met uw andere hand    Geef een handkus met twee handen 

 

Vouw uw handen     Tel tot tien op je vingers 

 

Ga nu duimen draaien    Tel tot vijf met twee handen 

 

Doe uw vingers tegen elkaar    Waarschuw met uw wijsvinger 

 

Maak een bruggetje     Doe een dirigent na 

 

Maak een blaadje     Kam uw haar      

 

Maak een hartje     Kom maar hier 

 

Maak een kommetje     Nu maar even handen schudden 

 

Maak een vangnet     Armen over elkaar 

 

Maak een gehaktbal     Geef uw buur een hand 
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Bron  Brochure Bewegen zonder pijn 
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Oplossing Kruiswoordpuzzel 

Oplossing: Bewegen 

Horizontaal 

1. Mobiliteit 

2. Stop 

3. Prestatie 

4. Voldoening 

5. Enkel 

6. Korfbal 

7. Gewoonte 

8. Leefbaar 

Verticaal 

2. Schaken 

3. Polka 

9. Intentie 

10. Te 

11. P.S.V. 

12. Teken 

13. Geluk 

14. Bridge 

15. W.M.O. 

16. Lol 

17. Tel 

18. Lef 

19. D.N.A 

20. Pele 
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  Ontspanningsoefening 

 

 Aanspannen en ontspannen 

 Deze ontspanningsoefening is geschikt voor iedereen die spanning voelbaar  

  opslaat in zijn of haar lichaam.  

  Deze ontspanningsoefening kunt u ook thuis uitvoeren. 

• Ga ontspannen zitten op een stoel. Laat uw armen langs uw lichaam hangen.  

          Bal uw vuisten en span alle spieren in uw onder- en bovenarmen stevig aan.  

          Maak uw spierballen zo hard mogelijk.  

          Ontspan vervolgens weer, en herhaal deze stap zonodig. 

•  

• Span nu de spieren in uw gezicht aan. Knijp uw ogen, mond, neus en kaken 

samen en ontspan uw gezicht na een paar tellen. 

           Doe dit bij voorkeur als er niemand in de buurt is, het ziet er nogal ☺ 

           belachelijk  uit!  

           

• Span uw schouders en buikspieren aan door uw schouderbladen naar elkaar 

toe te bewegen en uw buik aan te spannen. Doe uw borst vooruit. 

•            Haal uw schouders op en span ze stevig aan, laat ze daarna ontspannen   

•            zakken. 

•    U kunt deze simpele ontspanningsoefening eenvoudig meerdere keren per dag   

•    uitvoeren.  
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