
 

 

 

 

 

 

  



Doel #bewegen5voor12 

De Kempenaren sensibiliseren tot meer bewegen, want het is ‘5 voor 12’. De 

Vlaming zit gemiddeld 8u per dag en dat is te veel. Een gezonde dag bestaat uit 

een goede mix van zitten, staan én bewegen. 

 

 

We roepen elke partner op om mee te doen 

Om dit beweeginitiatief te doen slagen, roepen we elke Kempenaar op om een 

beweegmoment te organiseren in zijn/haar gemeente, organisatie of school op 1 

maart 2019 om 11u55. Schakel sport - en dansclubs in om jouw moment mee vorm 

te geven. Het beweegmoment kan doorgaan op een locatie naar keuze.  

Bijvoorbeeld, een marktplein, een voetbalveld of de parking van het gemeentehuis. 

Het is tegelijk het startschot van de Week van de Keigezonde Kempen 2019. 

 

Aan de slag  

Kies een beweegmomentje dat perfect bij jouw lokaal bestuur of organisatie past 
en ga ervoor! 
 
Met degelijke communicatie lok je de nodige deelnemers voor je beweegmoment. 
Heb je na het lezen van dit draaiboek nog extra ondersteuning nodig? 
Aarzel dan niet en neem contact met ons op.  
 
Voor extra informatie en contactgegevens kan je contact opnemen met Hanne van 
Logo Kempen via hanne@logokempen.be of bel 014/44 08 34 

  

mailto:hanne@logokempen.be


Klaar voor enkele toffe acties?  
Ready, set, kies! 
 
Actie 1: motiveer je omgeving  

  
Stuur enkele weken voor 1 maart een uitnodiging voor het beweegmoment.  
Herhaal deze oproep gedurende enkele weken met een ludiek filmpje, quote, … 
 
Mogelijke filmpjes en materialen :  

- Promofilmpje studenten thomas more  
- Woogie boogie   
- Wisselwerken 

 
Mogelijke afbeeldingen: (hier moeten nog meer gratis foto’s voor worden gezocht 
met de link om te downloaden) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Maak je omgeving nog enkele minuten voor #bewegen5voor12 een laatste keer 
warm met een countdown op hun computerscherm. (zie filmpje in bijlage)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3twCaKTxHd0
https://www.youtube.com/results?search_query=woogie+boogie+sofia
https://www.gezondleven.be/projecten/wisselwerken


 
 

Actie 2: hou 5 min. stilte (… euh kabaal) 
 
Zet een dansplaatje op om 5 voor 12 en zet zo collega’s, bezoekers, toevallige 
passanten aan het bewegen in een openbare ruimte of veilig achter gesloten 
deuren. 
Een ludieke beweegcoach kan hierbij helpen.  
 

 
 
Actie 3: Gedeelte leed is halve leed 

 
Las om 5 voor 12 een yogasessie, beweeginitiatie of een andere groepsactiviteit in 
binnen jouw organisatie. 
 
Misschien heeft een collega of een kennis wel (verborgen) talenten om een 
beweegsessie in elkaar te steken.  
 
 

Actie 4: walking dinner 

 
Organiseer een lunchwandeling. 
Koppel hier een fotozoektocht aan.   
 

Actie 5:  volksspelen  
 
Organiseer laagdrempelige volkspelen 
Installeer in een ruimte  een dartbord, volksdans, een biljarttafel, pingpongtafel,  
kubb-toernooi, … 
  

Actie 6: kussengevecht  

 
Organiseer een speels kussengevecht en werk zo de spieren los.  



 
Actie 7: vijfkamp 

 
Organiseer een vijfkamp. (per min. een andere beweging/sport)  
 
Bv.  
minuut 1: op en neer springen 
minuut 2: door de benen gaan 
minuut 3: armrondjes maken  
minuut 4: beenrondjes maken  
minuut 5: sit-ups 
 
of zie filmpje voor meer inspiratie.  
 
 

Actie 8: Competitie werkt. 
 
Organiseer een middagtoernooi.  
Bijvoorbeeld:  

• Volleybal – of voetbalwedstrijd  

• Wandelvoetbal  

 
 
Actie 9: flashmob 

 
Wat is een flashmob? 

Een flashmob (Nederlands: "flitsmeute") is een (grote) groep mensen die plotseling 

op een openbare plek samenkomt, iets ongebruikelijks doet en daarna weer snel 

uiteenvalt. Flashmobs worden veelal georganiseerd via moderne 

communicatiemiddelen. Het aantal deelnemers staat niet van tevoren vast; hoe 

meer deelnemers, hoe succesvoller de flashmob.  

 

Zet je creatief brein maar aan het werk en verzin een makkelijke choreografie  
 

 
Actie 10: reis rond de wereld  
 
Laat de deelnemers een parcours afleggen op kantoor, de turnzaal, in de tuin, 
… 

 



 
 
Media  
 
#bewegen5voor12 valt en staat met een gestroomlijnde communicatie.  
 
Creëer de nodige buzz voor jouw beweegmoment op Facebook en Instagram want 
het beweegmoment met de meeste likes op sociale media wint een gezond 
wedstrijdpakket. 
 
 

Stappenplan promo #bewegen5voor12 op Facebook 

voor partners 

 

1. Volg de Week van de Keigezonde Kempen 2019 via @keigezondekempen. 

2. Maak een evenement op Facebook voor je beweegmoment.  

3. Maak je beweegmoment bekend. Wat houdt het precies in? Geef ook de nodige 

praktische informatie mee (doelgroep/locatie/tijdstip…) en voorzie een 

passende foto of cool filmpje.  

4. Op 1 maart om 11:55: Organiseer een livestream of publiceer enkele foto’s 

of een filmpje van je beweegmoment.  

5. Vermeld in je berichten op sociale media bij het evenement altijd 

onderstaande hashtags. Zo vinden wij je evenement terug en kunnen we jouw 

post ook delen. 

✓ @keigezondekempen 

✓ #keigezondekempen 

✓ #bewegen5voor12 

6. GOUDEN TIP: Verzin een eigen, originele hashtag voor je beweegmoment en 

sluit daar altijd je berichten mee af. Zo zorg je voor meer naamsbekendheid 

(= meer ‘likes’) en maak je dus ook meer kans op die felbegeerde bekroning 

tot ‘populairste beweegmoment’ op 7 maart. Veel succes! 

 

 


