
SPELENDERWIJS IN BEWEGING
ACTIEF AAN TAFEL

Handreiking voor activiteitenbegeleiders en vrijwilligers in de zorg

Bewegingsactiviteiten aan tafel saai en beperkend?

Niet in ‘Spelenderwijs in Beweging’, het handboek voor activiteitenbegeleiders 

en vrijwilligers in de zorg. Het boek behandelt uiteenlopende oefeningen met materialen 

als ballen, ballonnen, pittenzakken, stokken, touwtjes en werpringen. De oefeningen 

in speelse vormen zijn eenvoudig toepasbaar door de overzichtelijke en kant-en-klare-

bewegingssessies.

De oefeningen in speelse vormen

‘Spelenderwijs in Beweging’ is samengesteld door bewegingsdeskundigen met 

jarenlange ervaring. Naast de praktische oefeningen biedt het boek tips en handvatten 

voor het begeleiden van spelactiviteiten met fysiek kwetsbare ouderen.

Uitvoering: 
212 pagina’s in een praktische ringband  
op A5 formaat

Prijs: 
€ 32,95 excl. verzendkosten

Te bestellen bij: 
www.webedu.nl/bestellen/ouderenzorg
Artikelnummer: OZ72200001

Voor informatie:
Klantenservice    071 711 43 12

Trees Werring Lammers
treeswerring@planet.nl

SPEELSEVORM TOT BEWEGINGS SPEL
OP DE STOEL IN DE RUIMTE

Handreiking bij het bewegen met kwetsbare groepen in de zorg

Het boek ‘Speelsevorm tot Bewegings Spel’ behandelt uiteenlopende speelse vormen  

met materiaal. Het is geschikt om met kwetsbare groepen, op de stoel in de vrije ruimte 

te bewegen. Het zijn geen therapeutische oefeningen want dat is het domein van  

gespecialiseerde vakkrachten.

Waarom speelse vormen? 

Speelse vormen zijn die vormen van bewegen die iedereen zich in zijn leven spelender-

wijs heeft eigen gemaakt en behoeve geen technische aanwijzingen. Speelse vormen 

zijn daarom uitermate geschikt voor kwetsbare groepen. Iedereen kan meedoen op zijn 

eigen niveau.

Het boek bevat 59 kant-en-klare-beweegsessies met materiaal als ballen, ballonnen, bol 

wol, co-oper band, flags, fling-it, foambuizen, hoepels, mikido poi, parachute, pittenzak-

ken, scoops, stokken, touwtjes en werpringen. De sessies beginnen met speelse vormen 

en eindigen in een speelse afsluiting of spel en zijn goed voor een half uur beweeg- 

plezier. Het boek is samengesteld door bewegingsdeskundige met jarenlange ervaring 

met kwetsbare groepen.

Uitvoering: 
264 pagina’s in een praktische ringband  
op A5 formaat

Prijs: 
€ 36,95 excl. verzendkosten

Te bestellen bij: 
www.webedu.nl/bestellen/ouderenzorg
Artikelnummer: OZ72200007

Voor informatie:
Klantenservice    071 711 43 12

Trees Werring Lammers
treeswerring@planet.nl


