
MULTIMOVE BEWEEGKALENDER 2017 
met 365 spelletjes

Beweeg je 
mee?

MEER INFO? 
WWW.SPORT.VLAANDEREN/MULTIMOVE



JANUARI 2017
1. zondag
Maak een wandeling 
in de buitenlucht.

8. zondag
Rol over het bed en 
kruip er onderdoor

15. zondag
Neem de hele dag de 
trap achterwaarts of 
op handen en voeten

22. zondag
Leg een knikker in 
een lepel en slalom 
rond knuffels. Laat de 
knikker niet vallen

29. zondag
Maak een wandeling 
(hopelijk in de sneeuw 
--> met sneeuwbalge-
vecht!)

28. zaterdag
Zwaai een sjaal hoog 
en laag boven de 
grond op het ritme 
van de muziek

21. zaterdag
Glij/slide op een 
ijsplekje

14. zaterdag
Duw de kar in de win-
kel samen met mama 
of papa

7. zaterdag
Maak een fietstochtje 
naar een familielid 
(loopfiets of step mag 
ook)

31. dinsdag
Leg een tak/touw 
als lijn en probeer je 
papa erover te trekken

30. dinsdag
Gooi blokken (lego/
duplo) in een emmer 
vanop een bepaalde 
afstand

27. vrijdag
Spring over kartonnen 
dozen

26. donderdag
Draai 10x  rond je 
eigen as en probeer 
nadien op een lijn te 
lopen

25. woensdag
Loop met een bal aan 
je voet rond melkbrik-
ken (slalom)

24. dinsdag
Houd met een plankje 
een balletje in de 
lucht

23. maandag
Leg enkele knuffels 
(of broer/zus) op 
een laken en trek ze 
vooruit

20. vrijdag
Duw met een bezem-
steel een pittenzakje 
(washandje met rijst) 
vooruit

19. donderdag
Leg een knuffel op je 
rug en kruip op han-
den en knieën rond

18. woensdag
Trommel met houten 
lepels op een emmer. 
Buiten mag :-)

17. dinsdag
Leg een krantenvel 
op je buik. Loop zo 
snel mogelijk zodat de 
krant niet valt

16. maandag
Duw een speelgoedbak 
op wieltjes vooruit

13. vrijdag
Dribbel met een bal 
aan de hand rond 
enkele petflessen

12. donderdag
Loop zo snel mogelijk 
tot aan een afgespro-
ken punt

11. woensdag
Houd een ballon zo 
lang mogelijk in de 
lucht met één hand. 
Wissel van hand

10. dinsdag
Leg een kous voor je 
en spring er over. Leg 
de kous altijd een 
beetje verder

9. maandag
Gooi 3 zakdoeken in de 
lucht en probeer ze op 
te vangen

6. vrijdag
Zet samen met papa 
de kerstboom weg (of 
plant hem in de tuin)

5. donderdag
Trap met een bal 
verschillende melk-
brikken omver

4. woensdag
Sabel met stokken of 
isoleerbuizen

3. dinsdag
Doe rijst in een lege 
plastic fles. Schud 
er mee en spring op 
hetzelfde ritme

2. maandag
Vang een balletje met 
een keukenschort

Kerstvakantie

Multimove
VOOR KINDEREN

#sportersbelevenmeer



FEBRUARI 2017
5. zondag
Houd een bal/ballon 
zo lang mogelijk in de 
lucht met je voet

12. zondag
Maak met het hele 
gezin 3 verschillende 
piramides

19. zondag
Glijd van een glijbaan

26. zondag
Speel paintball met 
propjes krantenpa-
pier. Raak de andere 
zo snel mogelijk

25. zaterdag
Houd de zwembadrand 
of een plankje vast en 
trappel met je benen

18. zaterdag
Drijf een bal aan je 
voet terwijl je door 
een hindernissenpar-
cours loopt

11. zaterdag
Leg een dik touw in 
bochtjes op de grond 
(plak vast). Stap er als 
een koorddanser over

4. zaterdag
Dans in de regen

28. dinsdag
Hoelahoepen

27. dinsdag
Steek een bezemsteel 
tussen je benen en ga-
loppeer als een paard

24. vrijdag
Houd een ballon of 
strandbal met een 
stokje in de lucht

23. donderdag
Neem een grote hand-
doek met 2 vast en 
gooi je knuffel ermee 
omhoog

22. woensdag
Spring door verschil-
lende fietsbanden (op 
1 of 2 benen, achter-
waarst, zijwaarts)

21. dinsdag
Doe een aap, olifant, 
kikker, slang… na

20. maandag
Speel kruiwagentje

Week tegen 
pesten (17-24/02)

17. vrijdag
Steek een ballon onder 
jullie trui. Loop met de 
ballonnen tegen elkaar

Dikketruiendag

16. donderdag
Leg een doekje achter 
een ander en stap erop 
naar de overkant zon-
der de vloer te raken

15. woensdag
Bouw een toren van 
blikjes en trap hem 
met een bal omver

14. dinsdag
Wanneer je iemand 
tegenkomt, draaien 
jullie al knuffelend een 
rondje    

13. maandag
Spring zo ver je kan

10. vrijdag
Kruip onder een touw 
door. Hang het touw 
elke keer wat lager

9. donderdag
Maak een toren van 
WC-rollen en rol hem 
met een bal omver

8. woensdag
Blaas een ballon naar 
de overkant van de 
tafel. Mama blaast de 
ballon terug

7. dinsdag
Gooi de was in de was-
machine of droogkast

6. maandag
Wikkel je in een deken-
tje en rol door het huis

3. vrijdag
Sluip op je buik onder 
de tafel en stoelen 
door

2. donderdag
Draag alle ingrediën-
ten van jullie maaltijd 
naar de keuken

1. woensdag
Leef je uit op een 
schommel

Multimove
VOOR KINDEREN

#sportersbelevenmeer

Valentijn

Krokusvakantie


