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Kom mee wandelen voor jouw gezondheid
De gezondheidswandelingen bestaan in Hechtel-Eksel reeds enkele jaren. De
gezondheidswandelingen zijn opgestart met als doel om meer mensen aan te zetten tot
wandelen. Wist jij dat elke dag 30 minuten bewegen veel gezondheidsvoordelen oplevert? Kom
ook eens meewandelen met deze gezellige groepjes en ervaar het zelf. Op jouw gezondheid!!!
Elke maandag & donderdag starten er wandelingen om 10 uur aan OC De Schans. (60 min).
Elke maandag en elke vrijdag wordt er gewandeld om 14 uur aan 't Exelshof. (30 of 60 min) Elke
woensdag start de wandeling om 19 uur aan het parochiecentrum. (45min). Elke dinsdag start de
wandeling (60 min) om 20 uur aan OC De Schans.
Het is wandelen op ieders tempo, laagdrempelig en gezellig. Samenvattend in één woord:
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Contact
Welzijn
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
T011 73 01 72
EContacteer ons

Bekijk ook
Lokaal gezondheidsoverleg
Een week vol milieu: Lezing Oor!zaken
Heerlijk wandelen in eigen dorp - Henri Ketelbuters

Themawandelingen Resterheide 2015
Wandelen in het donker
Themawandelingen Resterheide 2016
Dommelwandeling
Zintuigen - beleving - stiltewandeling
Op stap in Bosland - In de voetsporen van Naya en August
Op stap in Bosland - Roodkapje en de 2 wolven

Openingsuren Gemeentehuis
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Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
T011 73 40 37
Einfo@hechtel-eksel.be
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