
Blijf thuis! Blijf bewegen!

Blijf thuis bewegen!
Leuke tips om geestelijk en fysiek binnenshuis actief te blijven.

Samengesteld en geschreven door Annemijn van de Ree en Jochem de Wit



Ik ben Henk. Tijdens deze periode, waarin 

we veel thuis zijn, is het belangrijk dat we 

in beweging blijven. Daarom heb ik een paar 

makkelijke oefeningen gezocht die goed thuis 

te doen zijn. Zo blijven we gezond! Doet u met 

me mee? Ter ontspanning heb ik er ook een paar 

leuke (hersen)spelletjes bij gedaan.

In elk vakje komen de cijfers van 1 t/m 9. Maar ook 
op elke horizontale lijn (van links naar rechts) en elke 

verticale lijn (van boven naar beneden). Elk cijfer komt 
in het vakje of lijn maar één keer voor. 

Wist u dit?
We hebben allemaal de wens om gezond oud te worden. Om die 
reden zorgen we goed voor ons lichaam. We eten gezond en 
zorgen voor voldoende lichaamsbeweging. Maar wist U dat 
een actieve, flexibele geest minstens zo belangrijk is? En dat 
hersengymnastiek ons hierbij kan helpen? Succes én plezier 
met de hersengymnastiek in dit boekje!

Start u voor het eerst met deze oefeningen? Bekijk de oefening goed en doe deze hele serie 
dan één keer. U mag best wel een beetje zweten. Wanneer u voelt dat u buiten adem raakt, 
neem dan even rust. Totdat uw hartslag en ademhaling weer normaal zijn. De oefeningen 
mogen geen pijn veroorzaken. Gebeurt dit wel, sla deze oefening dan gewoon over. Kies een 
plek waar u vrij kunt bewegen, zodat u niet tegen de lamp aan slaat of de vaas van tafel stoot. 
Bouw bewegen op: Start met 1 serie om te wennen aan de oefeningen. U kunt ervoor kiezen 
de oefeningen elke dag te doen of om de dag. Kunt u de serie met gemak uitvoeren? Verhoog 
het dan naar 2 series. Tip: Zet een stoel in de buurt. Een aantal oefeningen zijn op de stoel en 
u kunt de stoel ook altijd als ondersteuning (voor uw balans) gebruiken.

Liever met een ‘coach’?
Vindt u het gezelliger om ‘samen met anderen’ te bewegen? Doe 
dan ook dagelijks mee met het televisieprogramma van Omroep Max 
‘Nederland in Beweging’. Elke dag om kwart over negen ‘s morgens op 
NPO1. Tip: Ook vanaf een stoel kunt u, op uw eigen niveau, meedoen 
met deze oefeningen.

SUDOKU

zitten en opstaan
voet afrollen

verplaats kopje van links naar rechts schouders draaien arm om hoofd draaien

voetjes van de vloer wieltje draaien

‘appels plukken’
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Hai! Ik ben Sjane, Ik hou van bewegen en 

wandelen. Maar ik vind het ook leuk om te 

puzzelen, raadsels op te lossen en creatief bezig 

te zijn. Nu ik verplicht binnen moet blijven is 

het heel fijn dat ik me op die manier toch kan 

vermaken. Doet u gezellig mee?

De ‘Quarantaine’ woorden zijn kriskras verstopt 
in deze woordzoeker. Ze kunnen horizontaal, 

verticaal en diagonaal gevonden worden! Succes.

ZOEKER

MANDALA

Wist u dit?
Mandala’s zijn prachtige cirkelvormige 

figuren met symmetrische elementen. Het woord mandala 
stamt uit het Sanskriet (een oude Indische taal) en betekent 

letterlijk: ‘magische cirkel’, of ‘magisch wiel’. 

Volgens oude Oosterse wijsheden dienen ze tot inspiratie en innerlijke verrijking. 
Ze maken je bewust van de oneindigheid van het bestaan en de verbinding met alles om u heen. 

Het tekenen en kleuren van een Mandala is rustgevend, maar geeft ook inzicht in uzelf 
of een situatie. Het is een creatief proces, waarin het onderbewustzijn wordt aangesproken. 

Neem de tijd om bovenstaande mooi in te kleuren en geniet van de rust die u daarbij ervaart. 
Ontdek uw eigen creativiteit!

AFSTAND
HAMSTEREN
MAATREGEL
PATIENTEN
TERUGVLUCHT
VERDELING
WERELDWIJD

CONTACTVERBOD
HANDGEL
MONDKAPJE
REGELS
UITSTELLEN
VERPLEGING
ZORG

EPIDEMIE
HANDHAVING
PANDEMIE
STOPZETTEN
VEILIGHEID
VIRUS



Vond u de vorige Sudoku moeilijk of juist 

makkelijk? Ik hoop dat u het in ieder geval 

leuk vond om te doen. Daarom hebben we 

er nog eentje geplaatst. Heel veel succes 

en vooral plezier!

In elk vakje komen de cijfers van 1 t/m 9. Maar ook 
op elke horizontale lijn (van links naar rechts) en elke 

verticale lijn (van boven naar beneden). Elk cijfer komt 
in het vakje of lijn maar één keer voor. 

Wist u dit?
De Japanner Nikoli introduceerde de puzzel in 1984 in zijn thuisland en doopte het om tot 
sudoku, wat zoveel betekent als ‘isoleer de getallen’. De moeilijkheidsgraad van een sudoku is 
afhankelijk van het aantal ingevulde vakjes. Wij maken gebruik van de klassieke variant, dat 
wil zeggen negen rijen en negen kolommen verdeeld over negen vierkanten. 
Tip1: Het makkelijkste is om te zoeken naar een rij met zo min mogelijk lege vakjes. Dat 
zorgt voor een beperkt aantal mogelijkheden. Tip2: Wanneer de puzzels moeilijker worden, 
minder ingevulde vakjes, zoek dan in een rij van drie blokken naar twee blokken met een-
zelfde getal. Tip3: Concentreer je in eerste instantie op één cijfer, een cijfer dat al vaak 
voorkomt.

SUDOKU

Genoeg gepuzzeld! U mag weer lekker in actie komen. 
Hieronder vindt u deel 2 van de beweegoefeningen. 

Tip: U kunt deel 1 en deel 2 ook achter elkaar uitvoeren! 
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op de tenen bal hoog houden(moeilijk!)

evenwicht!sta als een flamingo
om en om knieën 

omhoog swingen met de heupen

voeten draaien bovenbenen optillen

handen draaien, 
soepele polsBlijf ook na Corona fit!

Op dit moment liggen alle activiteiten stil. We hopen na deze Corona periode weer snel van start 
te kunnen gaan met ‘Inloopochtenden’*. Dit zijn bijeenkomsten waarbij u mee kunt doen met leu-
ke activiteiten. Wilt u, ook na deze periode, blijven bewegen, creatief bezig zijn óf uw geheugen 
fit houden? U bent van harte welkom en de koffie en thee is gratis. 

• Maandag  10.30 - 12.30 uur  Sporting Delta   Gravensingel 118 Dordrecht
• Dinsdag  11.00 – 12.30 uur  Gymnastiekver. Sparta  Eddingtonweg 1 Dordrecht
• Donderdag 09.30 – 11.30 uur  De Prinsemarij   Nassauweg 2 Dordrecht

Bij de creatieve inloop staat ‘kunst & design’ centraal. Denk aan zang, dans of schilderen.
• Dinsdag  09.30 – 11.30 uur  Energiehuis  Noordendijk 148 Dordrecht

Heeft u interesse om straks mee te doen? U kunt voor meer informatie bellen met sportcoach 
Annemijn (06-42 64 61 53). Als de ‘Inloopochtenden’ weer starten, zal zij u dit laten weten.

De inlopen worden mede mogelijk gemaakt door;
Gemeente Dordrecht (Dordt Sport), Het Parkhuis en Het Spectrum.         *(meer info zie achterzijde).



Reizen en op vakantie kan voorlopig even niet. 

Maar we kunnen wel gezellig puzzelen op zijn 

Zweeds! Toch een beetje buitenland dus.... hoe 

snel lost u deze op?

Vul het woord in dat past bij elke omschrijving.
(De oplossing vindt u op de laatste pagina).

ZWEEDSE PUZZEL
Doet u nog een keer mee? Bewegen is gezond!

Beide benen omhoog en probeer 
ze zes keer kruislings over elkaar 
heen bewegen zonder de vloer 
te raken.

Strek uw armen beurtelings omhoog, 
strek u zoveel mogelijk uit en hou dat 
tien tellen vast. Wissel vijf keer.

Til uw knie tot 
borsthoogte 
op en hou uw 
knie vijf tellen 
omhoog daarna 
wisselen. Totaal 
tien keer.

Met de handen 
kruislings op uw  
schouders zover 

mogelijk ‘achter-
om kijken’ links 

en rechts tien 
keer afwisselen.
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Oefening 1

Oefening 2

Oefening 3

Oefening 4



Geen Mandala deze keer, 

maar wel een hele fijne plaat 

om in te kleuren. Veel plezier! OPLOSSINGEN

We hopen dat wij u in deze lastige 
quarantaine tijden met dit boekje enige 

afleiding hebben kunnen bieden. We 
wensen u alle gezondheid toe. Blijf thuis 

en blijf bewegen!



Dit boekje wordt u aangeboden door: 

Licht voor Dordt
Heeft u praktische hulp nodig 
of gewoon zin in een praatje?
Neem contact op!

website:
www.lichtvoordordt.nl
hulplijn:
078 204 93 15

creators in printing

Houd uw 
geheugen fit!

Kom dan naar de inloop!! 
U komt en gaat wanneer u wilt

Er zijn 
gEEn kostEn 
aan verbonden!

Iedere maandag 
van 9.30 tot 11.30 uur 

sporting Delta 
gravensingel 118 
in Dordrecht

Contact: 
Ria de Vrind, 
riadevrind@gmail.com 
T 06 51 80 23 39

u bEpaalt hEt programma
bij inloophuizen a, b en D zijn er 
beweegactiviteiten zoals bijvoorbeeld:
• Badminton
• Zwemmen 
• Koersballen
• Wandelen etc.

bij inloophuis C zijn 
er cultuuractiviteiten. 
Denk aan:
• Muziek
• Dans & beweging
• Kunst & design. 

Er is een maand-
programmering; 
iedere maand staat 
een andere activiteit 
centraal.

Iedereen is welkom!
Ook mantelzorgers ontmoeten elkaar 
bij een GRATIS kop koffie.

bEwEgEn staat centraal

CultuuraCtivitEitEn staan centraal 

Iedere dinsdag
van 09.30 tot 11.30 uur

Energiehuis
noordendijk 148 
in Dordrecht

Contact: 
Roxanne van der Slot
Email: project@tobe.nl
T 088 888 53 81(direct)

a

Iedere donderdag
van 10.00 tot 12.00 uur 

De prinsemarij
nassauweg 2 
in Dordrecht

Contact: 
Monique van den Berghe 
m.vd.berghe@hetspectrum.nl 
T 06 30 38 56 49

b

Iedere dinsdag
van 11.00 tot 12.30 uur

sparta
Eddingtonweg 1
in Dordrecht

Contact: 
Marjan Holster
m.holster@spartadordrecht.nl
M 06 45 21 11 68

D

C

Licht voor Dordt #nietalleen is een coronahulpiniatief van HipHelpt, Present, 
Dordtse Helden, Schuldhulpmaatjes, Missie Dordt en Platform Dordtse Kerken.


