
Minder vet eten, meer bewegen of sporten, minder stressen, 
stoppen met roken,… Gezonde voornemens die vaak worden 
gemaakt.   

Op de Vlaams-Brabantse vrouwen beweeg-en gezondheidsdagen  
krijg je tips om dit vol te houden.  

Deze dagen staan in het teken van een gezonde levensstijl 
waarbij er aandacht wordt besteed aan gezondheid en beweging 
via workshops, lezingen, sport en een infobeurs. Je kan allerlei 
metingen laten uitvoeren (vetmeting, handknijpkracht, Balance 
test,…) luisteren naar interessante lezingen en sporten en 
beweegactiviteiten beoefenen.  

Tijdens de beurs krijg je heel wat voedings- en gezondheidsadvies.   
Maak er een gezond en gezellig dagje uit van!

VLAAMS-BRABANTSE  
VROUWEN BEWEEG-EN  
GEZONDHEIDSDAGEN
9 en 10 oktober 2016 
Scherpenheuvel

ANTWOORDKAART    VLAAMS-BRABANTSE VROUWEN BEWEEG-EN GEZONDHEIDSDAGEN | 9 & 10 OK TOBER 2016

________________________________________________________________       ___________________________________________________________
naam                voornaam

________________________________________________________________       ___________________________________________________________
adres                gemeente

________________________________________________________________       ___________________________________________________________
e-mail                              telefoonnr.

  Schrijft in voor de vrouwen beweeg- en gezondheidsdagen op:

 9 oktober 2016 voor ________ personen en stort   ________ euro 

 10 oktober 2016 voor  ________ personen en stort  ________ euro

 Te storten op rekeningnummer BE 98 0910 1891 1793 met vermelding van ‘naam + gezondheidsdag’.

  Wenst met de bus mee te rijden uit:

 Asse       Halle       Haacht       Leuven       Tienen       Vilvoorde       Zaventem 

 op 9 oktober 2016 met ________ personen        op 10 oktober 2016 met ________ personen 

Opstapplaats en uren worden je na de inschrijving meegedeeld. 

Jouw inschrijving ontvangen wij graag voor 4 oktober 2016.

vrouwenbeweegdagen_beeld_2015.indd   1 13/10/2015   11:50:02

Je ontvangt deze uitnodiging omdat je 
bent ingeschreven in onze databank.  
Gelieve een seintje te geven op  
gelijkekansen@vlaamsbrabant.be of 
016- 26 73 21 indien je hieruit wenst 
geschrapt te worden.



PRAKTISCHE INFO

LOCATIE
GC Den Egger & sporthal Scherpenheuvel
August Nihoulstraat 74, 3270 Scherpenheuvel

INSCHRIJVEN
  3 euro (activiteiten, verzekering en busvervoer) 

te storten op rek. nr. BE98 0910 1891 1793 met 
vermelding van ‘Naam + gezondheidsdag’

  inschrijven voor 4 oktober 2016:  
-  digitaal:  
www.vlaamsbrabant.be/vrouwensportdagen

 - of d.m.v. onderstaande antwoordkaart 
 - of tel. 016-26 73 21 

VERVOER 

Er wordt busvervoer voorzien. 
Opstapplaatsen: zie antwoordkaart

Personen met een handicap kunnen beroep doen  
op aangepast vervoer, een tolk Vlaamse gebarentaal,  
assistentie en programmaboekje in braille.  
Enkel op aanvraag voor 20 september 2016:  
gelijkekansen@vlaamsbrabant.be - 016- 26 73 21

  

INFO 

Provincie Vlaams-Brabant

  Dienst kansenbeleid 
016- 26 73 21 | Jessy.clynen@vlaamsbrabant.be

  Dienst sport 
016- 26 76 55 | gert.kerckhofs@vlaamsbrabant.be

Beleidsverantwoordelijke 
Marc Florquin: Gedeputeerde voor gelijke kansen, 
gezondheid en sport | 016-26 70 29

MEER INFO OP:
www.vlaamsbrabant.be/vrouwensportdagen

Provincie Vlaams-Brabant
Dienst kansenbeleid 
Provincieplein 1
3010 Leuven

SPORTACTIVITEITEN waaruit je kan kiezen:

WORKSHOPS waaruit je kan kiezen: 
   Leren reanimeren (EHBO) (9 en 10 oktober)   

   Weet wat je eet: kritisch leren lezen van voedingsetiketten (9 en 10 oktober)

   Workshop “Gezond koken” (9 en 10 oktober)

   Sporten en voeding (9 oktober)

   Gebruik van hartdefibrillator (10 oktober)

   Energiebalans: je energiegevers en energievreters (9 oktober) 

   Weg met die warboel (9 oktober)

LEZINGEN waaruit u kan kiezen: 
  Lezing over ‘Bekkenbodemspieren en incontinentie’ (9 en 10 oktober)

  Nooit nog schaapjes tellen: zo los je slapeloze nachten op zonder medicatie 
(9 en 10 oktober)

  Hoe suikeropname beperken (9 en 10 oktober) 

BEURS 

Beurs met tests en infostanden over gezonde voeding, gezondheid,...  
De beurs is doorlopend open . 

PROGRAMMA
9 OKTOBER 2016 

11.00 uur: opening

11.30 - 12.30 uur: eerste sessie

13.00 - 14.00 uur: tweede sessie

14.30 - 15.30 uur: derde sessie

16.00 uur: einde 

doorlopend mogelijkheid tot beursbezoek

  Afrikaanse dans 

  Badminton

  BBB met dynabands

  Bodypercussion

  Chiworks-Tai Chi

  Curling

  Curveball

  Mindfull breathing

  Petanque

  Ontspan je rug

  Relaxatie

  Salsa/Latino  

  Stoelgym 

  Tafeltennis

  Voetreflex

  Wandeling (bepijld) 

  Yoga flow

  Yoga nidra relaxatie

  Zelfverdediging voor 
vrouwen (enkel op 9 oktober)

 

10 OKTOBER 2016 

10.00 uur: opening

10.30 - 11.30 uur: eerste sessie

12.00 - 13.00 uur: tweede sessie

13.30 - 14.30 uur: derde sessie

15.00 uur: einde 

doorlopend mogelijkheid tot beursbezoek


