
Tijdens de gelukswandeling ontdek je hoe je aan je geluk kunt bouwen. 
Volg de groene borden, leer de bouwblokken van geluk kennen en 
probeer de leuke doe-opdrachten uit. Ga alleen op pad of samen met
anderen voor extra wandelplezier! 

1.   Goed omringd zijn 
2.  Bij wie vind je steun? 
3.  Hoe beteken jij iets voor anderen? 
4. Waar ben je dankbaar voor? 
5. Jezelf kunnen zijn 
6. Wat vind je belangrijk in het leven? 
7.  Waar ben je trots op? 
8. Wat wil je (nog) bereiken? 
     Wat motiveert je? 
9. Je goed voelen 
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10. Wat helpt om je 
      gedachten los te laten? 
11.   Ben je soms niet te streng 
       voor jezelf? 
12.  Waar krijg je energie van? 
13.  Uit balans 
14.  Perfect geluk bestaat niet 
15.  Geluk(t)? 

geluksroute
pallieterland

Bekijk op mobielTest beweegroute 1
Door Leen Cox-Sport Vlaanderen

Lengte: 1.2  km

Stijging: 3  m

Moeilijkheidsgraad: 1/10

Rozenkransweg 2, 3520 Zonhoven, België

Rozenkransweg 2, 3520 Zonhoven, België
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www.10000stappen.be
want elke stap telt

Beweegroute
Pallieterland
De beweegroute is een wandelroute met 
eenvoudige bewegingsoefeningen. Volg de 
groene bordjes en train je kracht, balans 
en uithoudingsvermogen. Voor jong en oud! 
Leuk, zeker samen met anderen, en goed voor 
lichaam en geest!

1. opwarming
2. armen ronddraaien
3. stretching
4. benen heffen
5. letter schrijven
6. schouder aantikken
7. armen op en neer
8. boksen
9. buigen en strekken

10. bank zitten
11. lopen over lijn
12. romp draaien
13. kniën heffen
14. slalommen
15. snel wandelen
16. kuit rekken
17. flamingo
18. been zwaaien
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