Kinderactiviteiten

PROGRAMMA

Wandklimmen, poppenkast, boogschieten, workshops djembé en slagwerk, schminken en koken.

Welkom op het meest boeiende, gevarieerde en
gezondste Event voor jong en oud in de regio

De Beweegtuin Mill
Onder leiding van een ter zake kundige
instructeur maak je elk uur kennis
met de beweegtuin.

Fitland Real Fitness
Hoe sterk ben jij? De sterkste en
fitste man en vrouw winnen een
maand gratis sporten.

Proefcircuit elektrische fietsen
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Zelf aan de slag met uitproberen
van elektrische fietsen met de
vakkundige instructie van Thijs
Hendriks tweewielers uit Wanroij.

ntrum
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BIj een hartstilstand telt elke minuut
Binnen 6 minuten reanimeren en
een AED inzetten. Ga zelf aan de slag
onder deskundige begeleiding van
een ervaren EHBO-er.

Investeer in je werkgeluk!
Als werkende 45+ kun je in aanmerking
komen voor een gratis loopbaancoachingstraject ter waarde van € 600,-

Muziekschool Music Fun uit Mill
Genieten van muziek door leerlingen en
docenten Muziekschool Music Fun uit
Mill op het terras met een kopje koffie,
thee of een drankje en een hapje.

Program
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lezingen
11.30-11.50
12.00-12.25
12.35-13.00
13.10-13.35
13.45-14.10
14.20-14.45
14.55-15.20
15.30-15.55

Sportvereniging Hart in Actie Mill
Leefstijl als dirigent van je leven
GGD Hart voor Brabant
Positieve Gezondheid uitgaande van veerkracht
Vrouwenpoli Boxmeer
Leefstijl en vruchtbaarheid
Stichting Je Leefstijl Als Medicijn
Genezen van Diabetes 2 en andere ziekten
Harteraad en Hartstichting
Bewegen doet wonderen bij hartziektes
ApneuVereniging
Slaapapneu heb je samen
Vrouwenpoli Boxmeer
Borstgezondheid en thermografie
Fysiotherapie Mill
Etalagebenen

kinderen
um Langenboom-Grave kunnen
Bij de stand van het Smaakcentr
p 7 en 8
groe
van
n
linge
en ervaren wat leer
proeven en koken. Je kunt zien
genboom.
Lan
in
um
o leren bij het Smaakcentr
op de basisscholen in onze regi
Jong geleerd is oud gedaan!

Sportplein demonstraties
11.00-11.25
11.35-11.55
12.00-12.20
12.30-12.50
13.00-13.20
13.30.-13.50
14.00-14.20
14.30-14.50
15.00-15.20
15.30-15.50

Sportvereniging Hart in Actie Mill
Volleybal demonstratie
Taekwondo-do Academy Van der Putten
Taekwondo zelfverdedigingskunst
Topido Wilbertoord
Twirling/Majorette dans demonstratie
Karatevereniging Kanshu-do
Demonstratie Karate voor ouderen
Stichting Welzijn Ouderen Mill (SWOM)
Koersbal demonstratie
DV Dance Action Odiliapeel
Demo team met diverse dansstijlen
Sportvereniging Hart in Actie Mill
Wandelvoetbal demonstratie
Stichting Welzijn Ouderen Mill (SWOM)
Demonstratie Countrydansen
Taekwondo-do Academy Van der Putten
Taekwondo zelfverdedigingskunst
Karatevereniging Kanshu-do
Demonstratie Karate voor ouderen

Lezingen Gezond leven
Event in zaal Europa
City resort Mill
11.30-11.50 uur
Genieten en gezonde leefstijl gaan goed samen. Dat
was de gemeenschappelijke opvatting in tien interviews met zeer betrokken professionals en leefstijl
coaches uit de regionale gezondheid sector. Mensen
die echt met hun voeten in de klei staan. “Leefstijl is
de dirigent van je Leven” werd daarom de titel van de
samenvattende brochure.
Lezing door Elly Meijnders Communicatie SWOM en
Guus Fonteijn voorzitter Hart in Actie

14.20-14.45 uur
Bij slaapapneu denkt bijna iedereen alleen aan snurken!
Wat weet jij van slaapapneu? Wat betekent Apneu nu
eigenlijk precies? Hoe gaat het in zijn werk? Wat slaapapneu is, de symptomen, klachten, hoe te herkennen.
Welke stappen moeten er genomen worden? Wat is
er aan te doen, waarom is het zo belangrijk er ook
wat aan te doen? “Slaapapneu heb je samen”.
Lezing door Jos van Beers, district coördinator
Zuid Oost Nederland Apneu

12.00-12.25 uur
Positieve Gezondheid is een andere kijk op gezondheid
uitgaande van mogelijkheden en veerkracht. Het gaat
er niet om WAT je meemaakt maar HOE je ermee
omgaat! Een andere mindset over gezondheid dus.
De Positieve Gezondheid wordt zichtbaar gemaakt in
een spinnenwebmodel.
Lezing door Yvon Dieks, medewerker bij de GGD Hart
voor Brabant, over Positieve gezondheid

14.55-15.20 uur
Borstgezondheid en de rol van thermografie daarin.
Hoe houd je je borsten gezond? Wil jij weten hoe het
met de gezondheid van jouw borsten gesteld is? Dan is
Thermografie misschien wel iets voor jou. Met behulp
van thermografie kunnen de temperatuurverschillen
van de borsten gemeten worden. Hierdoor kunnen
vroegtijdig eventuele afwijkingen worden opgespoord.
Lezing door Geertje Baltussen, medisch thermografist

12.35-13.00 uur
“Gezonde vader en moeder, gezonde zwangerschap
en gezonde baby”. Welke factoren van gezondheid,
leefstijl en voeding beïnvloeden de vruchtbaarheid?
Lezing door Frank van Heerebeek, arts gespecialiseerd in fertiliteit

15.30-15.55 uur
Bij iemand met etalagebenen worden de benen tijdens
het lopen stram of pijnlijk, waardoor je telkens even
stil moet blijven staan. Soms gaat het gepaard met
kramp. Wat zijn de oorzaken van etalagebenen en
hoe kun je met looptraining en leefstijlaanpassingen
risicovolle operaties voorkomen.
Lezing door Edwin van der Locht, fysiotherapeut
aangesloten bij Claudicationet en gespecialiseerd in
het begeleiden van patiënten met etalagebenen

13.10-13.35 uur
Geen symptomen bestrijden maar oorzaken zoeken.
Huisartsen moeten oplossingen leveren. “Gezonde
voeding en leefstijl vormen een krachtige basis van
ons bestaan”.
Lezing door diabetes kaderhuisarts Jacqui van
Kemenade en Wim Tilburgs voorzitter stichting
“Je Leefstijl als medicijn”
13.45-14.10 uur
“Bewegen doet wonderen”. Veilig en verantwoord
bewegen. Eerder opsporen en oplossen van hart- en
vaatziekten, investeren in wetenschappelijk onderzoek, voorlichting geven en stimuleren van preventie
is van levensbelang.
Lezing door Bert Jan van Veen, coördinator Harteraad
Academie en de Hartstichting over het belang van
preventief behandelen
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Sportvereniging Hart in Actie Mill
BiblioPlus Mill
Topido Wilbertoord
Teakwondo - Do Academy Van der Putten
Amicitia Wandelsportvereniging Mill
Karatevereniging Kanshu-do Mill
Uniek Sporten
Sportschool Fitland Mill
Diëtiste Lisanne Bruijsten Mill
Diëtiste Bionda van Zoerlandt Mill
EHBO Mill en AED netwerk Mill
Stichting Kies voor Leven
Hartstichting
Harteraad
GGD Hart voor Brabant
FysioSupport Mill
Podotherapie Linders Mill
Orthopedische Schoentechniek Gennep
Medic Vedic Mill
MensInWording Bemer Vasomotietherapie
Stichting “Je Leefstijl als Medicijn”
Fysiotherapie Mill
Body studio Balance Odiliapeel
ZorgMies Rijk van Nijmegen
ApneuVereniging
Vrouwenpoli Boxmeer
“Ik Leef Voluit”Hedwig Kanters Wilbertoord
Wise Up consultancy loopbaan coaching Mill
PGM Platform Gehandicapten Mill
Huistheater De Steenakker Haps
Sociom organisatie voor sociaal werk
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In contact bij Marloes Langenboom
Muziekschool Music Fun Mill
K&G gemengde kruiden Nijmegen
De Meibloem kaasmakerij Oploo
Roselle Tea / Saharawind Gennep
Studio Gember, Yoga Mood en Mind-Workz
Vasomotietherapie pijn bestrijding
Pantein Zorggroep
Poco a Poco Muziek therapie Mill
Gebr. Delpeut paprika`s Langenboom
Peter`s Farm Kalverhouderij Sambeek
Jan Linders Mill
Smaakcentrum Langenboom-Grave
EKO menu Gezond eten makkelijk gemaakt
Gezonderwijs Beers
Cryone koude sauna Therapie Mill
Unplukked Yoga Willeke Mill
Stichting Welzijn Ouderen Mill (SWOM)
KBO`s gemeente Mill en Sint Hubert
Senioren Hobby Centrum (SHC)
Huiskamers Mill
CinQuant zorgboerderij en bio-producten Haps
Herbalife Ideaal ontbijt Mill en Boxmeer
Manders Echte Bakker Mill
Suzes Food Concepts en ijs Afferden
Rhubarb Corine Ermers Mill
RelexZ Massage stoelen Langenboom
Light up your live Langenboom
Slaapsfeer Beers
Thijs Hendriks Tweewielers Wanroij

Op het Gezondheidsplein kun je kennis maken met
zeer uiteenlopende diensten en producten om je
leven vitaler, gezonder en fijner te maken. Je wordt
uitgedaagd zelf aan de slag te gaan met een gezonde
leefstijl. Werken aan meer fitheid en energie zijn
belangrijk bij herstel van lichamelijke tegenslag.
Je krijgt informatie over het grote belang van sociaal
contact, vriendschap en uw bioritme.

Leerlingen en docenten Muziekschool Music Fun uit Mill
zullen gedurende de dag korte optredens verzorgen
op het podium bij het terras, waar je ook kunt genieten
van een kopje koffie of een drankje en een hapje.

Op het Goei Leven Plein ontmoet je bedrijven die duurzame en gezonde streekproducten aanbieden. Je kunt
proeven van gezonde hapjes. Men zal je inspireren
aan de slag te gaan met gezonde en duurzame maar
ook lekkere tussendoortjes, hapjes en menu’s.

Wandklimmen en boogschieten
Gedurende de dag kunnen kinderen en andere belangstellenden wandklimmen en boogschieten onder
leiding van een ervaren instructeur.

Schminken
Vanaf 12:00 uur tot 16:00 uur kunnen kinderen geschminkt worden in restaurant ruimte met Rode Bus.

Hart
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Bij de stand van het Smaakcentrum Langenboom-Grave
kunnen kinderen proeven en koken. Je kunt zien en
ervaren wat leerlingen van groep 7 en 8 op de basisscholen in onze regio leren bij het Smaakcentrum in
Langenboom. Jong geleerd is oud gedaan!
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Overige kinderactiviteiten Gezond Leven Event 18 mei
Aanvangstijd

Activiteit

Locatie

11:30 uur en 13:00 uur

Poppenkast

Poppenkast /

14:30 uur en 15:30 uur

Actie
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workshop ruimte

13:45 uur en 14:15 uur

Workshops djembé xylofoons/

Poppenkast /

16:00 uur en 16:30 uur

melodica’s en Slagwerken

workshop ruimte

Chronische aandoening?
Blijf in beweging!
Wandelvoetbal en volleybal
Sporten en bewegen voor de doelgroep van Sportvereniging Hart in Actie heeft veel meerwaardes:
- Het plezier van het bewegen
Verleng je
- Het ontdekken van wat je kunt
le
ve
n, kom bij
- Je grenzen verleggen
ons spor tief
- De trots op jezelf en anderen
bewegen!
- Sport verbroedert

Bij Sportvereniging Hart in Actie kun je werken aan
je gezondheid. Bewegen is goed voor je welzijn, zeker
voor mensen met een chronische aandoening zoals
o.a.: hart- en vaatziekten, diabetes, astma of COPD.
Denk aan je toekomst. Investeer in een goede gezondheid en kom in actie.
Aanmelden:
Ben je geïnteresseerd en/of wil je meer weten?
Bel dan Wilma de Klein: 0485-452038 of 06-10125101.
Of bel Mieke van de Kolk: 0485-453826.
Voor wandelvoetbal bel je Guus Fonteijn:
06-22552427.

Het Gezond Leven Event is namens Sportvereniging Hart in Actie Mill mede mogelijk gemaakt door bijdrage van:
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Beleef en ontmoet!

