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Beweegproject
10 000 stappen

per dag

Parel van de Kempen
GEMEENTE WESTERLO

info en inschrijven

activiteiten in het blauw
info en inschrijven op de sportdienst van het 
gemeentehuis

sportdienst gemeentehuis Westerlo 
tania.steurs@westerlo.be - 014 53 92 07

activiteiten in het roze
info en inschrijven bij de gezondheidsraad op de 
cultuurdienst van het gemeentehuis. 

gezondheidsraad cultuurdienst gemeentehuis
karin.bervoets@westerlo.be - 014 53 92 00

Tel je stappen en
reserveer je stappenteller vanaf 1 
april

De stappenteller motiveert je en maakt je 
bewust van het aantal gezette stappen. Met 
10 000 stappen per dag verbeter je je gezond-
heid. 
Je kan je DIGI-walker stappenteller vanaf 12 
april komen lenen bij de sportdienst op het 
gemeentehuis.

Er wordt een waarborg van 15 euro gevraagd 
en je kan hem dertien weken lenen.
Reserveer je stappenteller vanaf 1 april bij de 
sportdienst op het gemeentehuis want het aan-
tal is beperkt.
Als je een stappenteller komt lenen, krijg je een 
gratis dagpas voor de Fitclass en maak je kans 
om een vipcursus te winnen ter waarde van 
200 euro.

Voor meer informatie over de Fitclass 
kan je terecht bij Johan Bollens op 
0473 72 33 20.



Valbus voor 55-plussers
dinsdag 28 september
De valbus is een mobiele bus 
waar 55-plussers alles te weten 
komen over vallen, valgevaar 
en valpreventie. Een bezoek 
aan de valbus is gratis.
Wil je langskomen met enkele 
vrienden, schrijf dan in vanaf 
1 september bij de sportdienst op  
het gemeentehuis

Workshop Winkeloefening
woensdag 29 september
Op woensdag 29 september van 20 tot 22 uur is 
er de workshop Winkeloefening in de Merodezaal 
in Heultjedorp 1 in Heultje.
In de supermarkt wordt je overstelpt met een 
groot aanbod aan verschillende producten. Je 
grijpt dus vaak naar vertrouwde producten. Toch 
is het voor je gezondheid belangrijk om de juiste 
producten te kiezen. Tijdens de workshop leer je 
etiketten lezen en een onderscheid maken tussen 
gezonde en minder gezonde producten.

De fitbus komt weer langs
zaterdag 9 oktober en 11 december
Op zaterdag 9 oktober komt de fitbus langs in 
Westerlo en voor de hertest op zaterdag 11 
december. Iedereen vanaf 18 jaar kan zijn conditie 
komen testen in de fitbus tussen 9 en 16 uur aan 
het gemeenschapslokaal aan het Jos Geunsplein in 
Tongerlo. Omdat Westerlo in 2009 het label van 
de fitste gemeente kreeg, komt de fitbus dit jaar 
gratis langs voor inwoners van Westerlo. Niet- 
inwoners van Westerlo betalen 10 euro.
Vanaf 8 september kan je online inschrijven op 
www.fitbus.be of bij de sportdienst op het 
gemeentehuis.

Infoavonden fitbus
woensdag 13 en 20 oktober
Op woensdagavond 13 oktober om 19.30 uur is 
er een infoavond over het gebruik van een hart-
slagmeter. Op woensdag 20 oktober om 19.30 uur 
krijg je advies over sportschoenen. De infoavonden 
vinden plaats in het gemeenschapslokaal aan het 
Jos Geunsplein in Tongerlo. Inschrijven voor deze 
infoavonden kan, ook als je niet deelneemt aan de 
fitbus, vanaf 8 september bij de sportdienst op het 
gemeentehuis.

Wandeling
zondag 14 november
Op zondag 14 november is er een wandeling naar 
aanleiding van de Werelddag tegen diabetes.

Infoavond over diabetes
maandag 15 november
Op maandag 15 november van 20 tot 22 uur kan 
je een infoavond over diabetes bijwonen in de 
Merodezaal in Heultjedorp 1 in Heultje. Je krijgt 
meer info over verschillende vormen van diabetes, 
wie diabetes kan krijgen, wat de symptomen en de 
gevolgen zijn.

Workshop desserten voor diabetici
woensdag 24 november
Woensdag 24 november van 20 tot 22 uur leer je 
desserten maken voor diabetici in de Merodezaal 
in Heultjedorp 1 in Heultje. Tijdens de kookwork-
shop komen ook onderwerpen zoals medicatie en 
zelfzorg, complicaties en de juiste voeding aan bod.

Workshop Aan Tafel
woensdag 21 april
Op woensdag 21 april van 20 tot 22.30 uur maak 
je een lekker en gezond hapje tijdens de workshop 
Aan Tafel in De Zoerla in de Gevaertlaan 1 in  
Zoerle-Parwijs.

10 000 stappenwandeling
zondag 13 juni
De 10 000 stappenwandeling op zondag 13 juni 
start om 13.30 uur aan sporthal De Beeltjens in 
het Kasteelpark 6 in Westerlo. De wandeltocht is 
voor iedereen en je komt er te weten hoe ver 
10 000 stappen wandelen is. Je betaalt 2 euro en 
koffie met gebak zijn inbegrepen. Ook krijg je bij 
de start van de wandeling een gratis smouthie 
aangeboden door de gezondheidsraad.
Het aantal wandelaars dat een stappenteller kan 
dragen hangt af van het aantal inschrijvingen.
Doe je mee aan de 10 000 stappenwandeling 
op zondag 13 juni? Dan kan je doorgeven voor 
welke school je wandelt. De school met het 
hoogst aantal wandelaars wint 250 euro aan sport-
materiaal. Inschrijven kan vanaf 12 april bij de 
sportdienst op het gemeentehuis.

Wandeling Stapje en Hapje 
zondag 12 september
Op zondag 12 september kan je mee stappen en 
op twee stopplaatsen krijg je een lekker hapje, 
aangeboden door de gezondheidsraad.


