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Januari  Wereldgerechten
Ben je dol op lekker eten en ontdek je 
graag nieuwe recepten? In deze maand 
maken we met elkaar gerechten uit 
verschillende werelddelen. We ontdekken 
met elkaar dat je zonder pakjes en zakjes 
heerlijke wereldgerechten kunt maken.

Februari  muziek
Muziek heeft een enorme invloed op je hersenen en je 
gemoedstoestand. Zo kan muziek je 
bijvoorbeeld ontroeren, blij maken, 
kippenvel geven, tot rust laten komen 
of in feeststemming brengen. We gaan 
met elkaar de wereld van de muziek 
ontdekken en uiteraard muziek maken.

Maart  voedingsvoorlichting
In deze maand staan we stil bij voeding. 
Wat is gezonde voeding en wat juist niet? 
Hoe worden wij verleid tot het kopen 
van ongezonde producten? We gaan 
met elkaar in de keuken aan de slag met 
gezonde voedingsproducten.

April  bewegen
Deze maand gaan we ontdekken waarom 
bewegen zo gezond is. Ook gaan we 
verschillende sportactiviteiten ondernemen 
van MindUp en gaan we wadlopen.

Mei  dieren
We staan stil bij welke invloed dieren op onze 
stemming kunnen hebben. We maken kennis 
met verschillende dieren en gaan ervaren wat  
zij voor ons betekenen.

Juni  vis
Het is gezond om regelmatig vis te eten. Deze 
maand gaan we met elkaar ontdekken waarom 
dat zo gezond is. Ook gaan we ons verdiepen in 
de herkomst en bereiding van vis.

Juli  Streekgerechten
Voedsel uit de streek of eigen moestuin is beter 
voor het milieu en ook verser. Deze maand 
bezoeken we lokale boeren en bekijken we samen 
de moestuinen van MindUp.

Augustus  yoga
Bij yoga houd je met lichte inspanning je 
lijf en geest in balans. Met yoga blijf je fit, 
soepel en ontspannen. Het is gezond voor  
je geestelijke en lichamelijke gezondheid. 
In augustus gaan we met elkaar yogales 
volgen.

September  gezamenlijke hobby’s
Met zijn allen iets doen is vaak 
gezelliger dan alleen. We gaan 
deze maand gezamenlijke 
activiteiten ondernemen, wijkteams 
bezoeken en we organiseren op 
de beschermde woonvormen een 
burendag.

Oktober  maand zonder vlees
Vegetarische mensen eten geen vlees. We 
gaan deze maand met elkaar bekijken wat de 
alternatieven zijn voor vlees. Ook staan we stil bij 
de voor- en nadelen van minder of geen vlees eten.

November  weerbaarheid
Hoe stel je je weerbaar op in sociale 
situaties? Deze maand wordt een aantal 
weerbaarheidsworkshops gegeven. Hier 
gaan we samen aan de slag met de 
ontwikkeling van sociale competenties.

December  rust, reinheid en regelmaat
Rust is goed voor het herstel van alle prikkels en 
ervaringen. Reinheid is goed voor de hygiëne. 
Regelmaat biedt houvast en structuur. Deze 
3 R’en zijn belangrijk voor een optimale 
gezondheid. We staan er in deze maand bij stil.

Een bewuste leefstijl en gezonde voeding draagt bij aan herstel. In 2017 zal het leefstijlproject ‘Zo fit als je kunt’ stil staan bij de 
drie pijlers van een gezonde leefstijl: gezonde voeding, voldoende bewegen en het vinden van ontspanning. Iedere maand gaan 
we een uniek thema behandelen dat bijdraagt aan jouw fitheid. Op deze kalender vind je een overzicht van alle thema’s die in 
2017 aan bod komen.

MindUp werkt aan een gezonde leefstijl


