
10.000 stappenwandeling CONTREI Live

Deze ingreep maakt van klimmen een
bewuste activiteit: een kunst. Het is een
organische opgang naar het dak van een
historische roterij. De ‘trap’ bestaat uit een
georganiseerde wirwar van zeshoekige,
schijnbaar losse kolommen. Het is een
honingraatstructuur waarop je op verschillende
hoogtes kunt verpozen om het landschap
te overzien. Boven ontvouwt zich dan een
schitterend uitzicht. De hexagoon of zeshoek
- een van de weinige geometrische vormen
in de natuur - loopt ook op het dak door naar
verschillende zitobjecten.
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10.000 stappenwandeling CONTREI Live

Becoming Waves in a Deep Blue Ocean
brengt de kwijnende korenbloem weer volop
tot bloei. De uitbundige blauwe bloem is een
symbool van trouw dat ooit zo fl oreerde tussen
het gouden koren, maar door toedoen van de
mens nagenoeg is uitgestorven. Deze ingreep
maakt de relatie tussen natuur en cultuur zichten
tastbaar op historisch vlasgebied in de
Vallei van de Gouden Rivier. Op een Engelse
acre (‘akker’) wuiven miljoenen briljante
blauwe sterren in de wind, als golven in een
diepblauwe oceaan onder een stalen Vlaamse
hemel.
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Een kleine stap voor de mens...
een grote stap voor je gezondheid!
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Regelmatig bewegen is nodig om gezond te blijven.
Wandelen is de makkelijkste en goedkoopste manier van bewegen.

Door dagelijks 10.000 stappen (8.000 voor 65-plussers) te zetten,
verbeter je je gezondheid en verklein je de kans op ernstige ziekten,
zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en kanker. 

Zijn 10.000 stappen niet meteen haalbaar voor jou? 
Ga dan beetje bij beetje meer bewegen. Want, élke stap die je zet, is er eentje in de goede richting!

Wist je dat bewegen ook bijzonder goed is voor je geestelijke gezondheid? 
Voel je jou wat minder goed in je vel, zoek je hulp of wil je iemand anders helpen? 
Kijk dan eens op kzitermee.be.

Wil jij of een vriend/familielid meer bewegen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? 
De beweegcoach helpt je verder. Meer info op bewegenopverwijzing.be of vraag raad aan je huisarts.


