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Januari  GEZAMENLIJK KOKEN
Deze maand gaan we in de restaurants van 

MindUp samen met de koks koken. We laten 

ons door hen inspireren. De ideeën nemen 

we mee naar de Beschermde Woonvormen, 

waar wekelijks met elkaar gekookt wordt.

Februari  CULTUUR
Leeuwarden is Culturele Hoofdstad van 

Europa in 2018. Ook binnen het leefstijl 

project staan we stil bij het thema cultuur. 

Met elkaar ontdekken we hoe je plezier en 

afleiding kunt vinden rondom culturele 

activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het 

bezoeken van een museum of theater.

Maart  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.

April  Vakantie en leuke uitjes
We staan deze maand met elkaar stil bij de 

mogelijkheden om op vakantie te gaan. Maar 

ook kijken we naar leuke uitjes: wat kun je doen 

voor weinig geld? We gaan met alle Beschermde 

Woonvormen een dag naar Ameland.

Mei  Sport en bewegen
Bewegen is gezond en wij gaan ontdekken waarom. 

Wat levert bewegen je op? We gaan samen de 

verschillende sportactiviteiten ondernemen die MindUp 

aanbiedt. Ook organiseren CIOS-studenten deze maand 

weer een gezamenlijke sportdag in Franeker.

Juni  Ervaren natuur met zintuigen
We staan deze maand stil bij hoe je de natuur kunt 

ervaren met je zintuigen (zien, horen en voelen). We 

ondernemen activiteiten zoals het zien en horen van 

dieren in het bos. Ook gaan we met alle Beschermde 

Woonvormen met de boot het waddengebied op.

Juli  maand zonder suiker
Suiker wordt ook wel de nieuwe verslaving genoemd. Wat 

doet suiker met ons lichaam? We gaan de hoeveelheid suiker 

in onze voedingsproducten onderzoeken. Ook staan we stil  

bij de alternatieven voor suiker.

Augustus  Dieren
We staan stil bij de invloed die dieren hebben op onze 

stemming. We maken kennis met verschillende dieren en 

gaan ervaren wat zij voor ons betekenen.

September  studie, cursus en hobby
Een studie of cursus volgen stimuleert je geest 

en houdt je scherp. Er worden vele cursussen en 

trainingen aangeboden. Ook binnen MindUp is het 

mogelijk om cursussen te volgen, evenals online 

modules. We gaan met elkaar op zoek naar dingen 

die je wilt leren en ontdekken.

Oktober  ontspanning
Naast voeding en beweging is ontspanning een 

belangrijke pijler voor een gezonde leefstijl. Veel 

mensen ervaren stress waarbij de hersenen worden 

overprikkeld. Stress veroorzaakt lichamelijke en 

geestelijke klachten. Het is erg belangrijk dat je 

voldoende ontspanning vindt. Met elkaar gaan we 

op zoek naar het vinden van ontspanning. 

November  wereldgerechten
Ben je dol op lekker eten en ontdek je graag nieuwe 

recepten? Deze maand bereiden we met elkaar gerechten 

uit verschillende werelddelen. We ontdekken met elkaar 

hoe je zonder pakjes en zakjes heerlijke wereldgerechten 

kunt maken.

December  feestdagen
December is de maand van de feestdagen. We 

gaan met elkaar ontdekken welke verschillende 

activiteiten je met elkaar kunt gaan doen. Welke 

activiteiten zorgen voor plezier en passen bij een 

gezonde leefstijl?

Een bewuste leefstijl en gezonde voeding draagt bij aan herstel. In 2018 zal het leefstijlproject ‘Zo fit als je kunt’ stilstaan bij de 
drie pijlers van een gezondere leefstijl: gezonde voeding, voldoende bewegen en het vinden van ontspanning. Iedere maand 
behandelen we een uniek thema dat bijdraagt aan jouw fitheid. Op deze kalender vind je een overzicht van alle thema’s die in 
2018 aan bod komen.

MindUp werkt aan een gezonde leefstijl


