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Enquête 
 
Een beweegtuin bij Buurtcentrum De Schakel in Lunteren? 
 

Vanuit Buurtcentrum De Schakel hebben wij het idee om een beweegtuin te ontwikkelen. 
We worden hierbij ondersteund door Sportservice Ede. 
Nu vinden wij het erg belangrijk om te toetsen of hier behoefte aan is en hoe deze 
behoefte er dan uit ziet.  
 

Wat is dan een beweegtuin?  
 

Een beweegtuin is een speciaal ingerichte 
buitenruimte met beweegtoestellen, looproutes en 
ontmoetingspunten voor jong en oud. U kunt er een 
wandeling maken, of specifieke oefeningen doen. 
Zelfstandig, gezellig samen, onder begeleiding van 
een fysiotherapeut of onder begeleiding van een 
activiteitenbegeleidster kan gebruik worden gemaakt 
van de toestellen.  

 

 
 
Waarom een beweegtuin? 
 
De kracht van beweegtuinen is de ongedwongen 
manier van bewegen. Minstens zo belangrijk is de 
sociale impuls; bewegen in groepsverband heeft een 
sterk sociaal karakter.  
In een tijd waar de vraag naar zorg groter wordt en de 
bezuinigingen toenemen, wordt zelfredzaamheid bij 
ouderen steeds belangrijker. Een beweegtuin 
stimuleert senioren om regelmatig, op ongedwongen 
manier en met plezier te bewegen.  
Tegelijkertijd laten oefeningen zich direct vertalen naar het beter functioneren in het 
dagelijks leven.  

Doelgroep? 

Iedereen mag gebruik maken van 

de beweegtuin. De toestellen zullen 

voornamelijk gericht zijn op 

senioren, zowel mannen als 

vrouwen, om hen te laten bewegen 

in de buitenlucht. Het betreft 

senioren met of zonder een 

lichamelijke en/of cognitieve 

beperking. 
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Wilt u onderstaande vragen beantwoorden? 
 

Graag het ingevulde formulier voor 1 maart as. afgeven bij De Schakel of Het 
Westhoffhuis (mag ook in de brievenbus) of scannen/per e-mail info@lunterenaktief.nl) 
verzenden. 
Wat is uw leeftijd?  
 

 

Man of vrouw? 
 

 

Wat is uw fysieke fitheid. 
Geef een cijfer van 1 tot 10 

 

Zou u gebruik maken van de beweegtuin 
bij De Schakel? 

 

Op welke manier zou u daarvan gebruik willen 
maken? 
Zelfstandig, zelfstandig met een groepje, via 
groepslessen van Sportservice of Malkander, via 
de fysiotherapeut of anders? 

 

Hoe vaak zou u hiervan gebruik 
gaan maken? 

 

Welke onderdelen moet de beweegtuin bevatten? 
Denk hierbij aan het soort  
toestellen, maar ook aan faciliteiten zoals  
bankjes, een terrasje, een jeu des boules, 
een midgetgolfbaan of ...........? 

 

Bezoekt u De Schakel wel eens?  

Overige opmerkingen:  

 

mailto:info@lunterenaktief.nl

