
Nieuw beweegprogramma 
Koninklijke Wandel Bond 
Nederland (KWBN)

Met FitStap weer fi t en vitaal
FitStap-deelneemster Conny Giesen

“Ik ben een beetje 
wandelverslaafd geraakt”

Voor iedereen 
Speciaal voor jou is er FitStap: 
het nieuwe, unieke beweeg-
programma van de Koninklijke
Wandel Bond Nederland (KWBN).
Of je nu al een basisconditie 
hebt of niet. Of je gezond bent 
of rekening moet houden met 
beperkingen (diabetes, hart- en 
vaatziekten, artrose). Of je 
maatje 36 hebt of maatje 50. 
FitStap is er voor iedereen!

Gezonde geest in vitaal 
lichaam
Met FitStap helpen wij jou in 
12 weken op weg om je weer 
fi tter te voelen. Eén keer per week
krijg je in een groep wandel-
training. En met cognitieve fi tness-
oefeningen train je jouw brein. 

Een professionele coach 
begeleidt je daarbij. Daarnaast ga
je zelf twee keer per week op pad.
Deze trainingen plan je zelf in. 

Gratis app
Via een app op je telefoon 
ontvang je inspirerende tips en 
opdrachten op het gebied van 
wandeltraining, coaching, 
voeding, cognitieve fi tness en

leefstijl. Ook heb je via de app 
contact met jouw coach en de 
andere deelnemers. 

Aanmelden
Meld je aan voor FitStap en 
ontdek dat bewegen niet alleen 
goed, maar ook leuk is!

Kijk voor meer informatie en 
aanmelden op www.fi tstap.nl.

Je voelt je niet fi t (genoeg). En natuurlijk, meer beweging gaat je helpen. Maar het lukt je

niet om de eerste stap te zetten. Misschien vind je het spannend om te gaan sporten, 

want je conditie is echt niet goed. En kun je het allemaal wel bijbenen? Of wellicht heb je 

een duwtje in de rug of een stok achter de deur nodig.
Het regent vandaag de hele dag, maar ik zit al wel aan 

bijna negen wandelkilometers. Mijn zus vroeg vanmorgen

nog: ‘Zal ik je even met de auto brengen?’ Ik loop liever.

Minder somber
Als ik een dag niet wandel, word ik onrustig, dan mis ik iets. Ik 
ben de afgelopen drie maanden echt een beetje wandelverslaafd 
geraakt. Dat had ik van tevoren nooit verwacht. Mijn conditie is 
verbeterd en een speurwandeling met de hond gaat makkelijker. 
Ik voel me ook minder somber.

Nieuwe gewoontes aangeleerd
Twee jaar geleden kreeg ik de diagnose diabetes. Met voeding 
heb ik de waardes weer redelijk goed gekregen, maar ik 
wilde de ziekte ook met beweging aanpakken. Dat was mijn 
persoonlijke doelstelling tijdens het FitStap-programma. Het 
mooie is dat je in twaalf weken tijd nieuwe gewoontes aanleert. 
En dat je anders naar je omgeving gaat kijken, want ik volg nu 
ook weleens een bewegwijzerde wandelroute bij mij in de buurt. 
Dat deed ik nooit zo bewust.

Lees 
het hele 

verhaal van 
Conny op 

fi tstap.nl.
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Volg ons
op Facebook

en 
Twitter

Boordevol
nieuws

over zorg,
welzijn en

lifestyle

www.franciscus.nl
www.zgvlaardingen.nl

www.seniorenwelzijn.nl www.rogplus.nl

DEZE ZORGKRANT IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR

www.argoszorggroep.nl

www.kbozuidholland.nl

www.argoseropuit.nl

www.pcob.nl
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