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Bewegen en ontmoeten met
een grote lach op Sportpark
Heugem!
‘Een positieve
gezondheid, een goed
en gelukkig gevoel en
dus een lach op het
gezicht van iedereen in
Heugem en omgeving.’

De allereerste nieuwsbrief
Welkom allemaal,
SMILE is een verbindingsproject waar sport,
elkaar ontmoeten in een andere omgeving
en integratie centraal staat. SMILE staat
voor; Sport, Meet, Integration, Lifestyle en
Enjoy. Door het bevorderen van een
gezonde(re) levensstijl en het verkleinen
van de afstand tot de maatschappij en de
arbeidsmarkt kan “positieve gezondheid”
ofwel “positive health” gecreëerd worden.
Middels deze nieuwsbrief willen wij jullie
op de hoogte brengen van werkzaamheden
en nieuwe ontwikkelingen binnen Stichting
SMILE.

Huidig aanbod
Wandelwoensdag
Tijdens de wekelijkse wandeling op woensdagochtend
vanuit Sportpark Heugem wordt op een ongedwongen
manier gewerkt aan fitheid en conditie. De wandeling
wordt na ongeveer een uur (ca. 5 km) afgesloten
met een gratis kop koffie of thee.
€2 per keer | geschikt voor volwassenen en
senioren | iedere woensdag vanaf 10.15u

Bootcamp lessen
Speciaal voor de ouders langs de lijn (en alle andere
geïnteresseerden) organiseert SMILE elke woensdag een
bootcamp les. Spierversterkende oefeningen worden
afgewisseld met conditionele oefeningen en spellen.
€3,50 per keer | geschikt voor volwassenen |
iedere woensdag van 18.30u tot 19.30u

De Hoeskamer
‘De Hoeskamer Ut groete gelök’ is een laagdrempelige
ontmoetingsplek en –moment voor buurtbewoners in de
kantine van Sportpark Heugem. Gezellig samenzijn,
vrijblijvend een potje kaarten, darten en sjoelen of
gewoon gezellig kletsen. Het kan allemaal en
iedereen is welkom!
Gratis | geschikt voor volwassenen en senioren
iedere maandag van 13.00u tot 16.00u

Buitengewoon Fit les
Samen bewegen in de buitenlucht. Een heerlijke
manier om fit en actief te blijven! Dat is precies waar
het om draait tijdens de Buitengewoon Fit lessen op
Sportpark Heugem. Deze afwisselende les, die een
uurtje duurt, staat in het teken van conditie en
krachttraining. De intensiteit van deze lessen is laag.
Iedereen kan op zijn eigen niveau deelnemen. Op het
einde van elke les ontvangt u een gratis kopje koffie.
€3,50 per keer | geschikt voor volwassenen en
senioren | iedere maandag van 13.00u tot 14.00u

Vanaf maandag 16 maart starten we met de
eerste Buitengewoon Fit les. Deze is gratis.
Hierna ontvangt u ook een gratis kopje
koffie in de kantine! Komt u ook? Graag
even aanmelden door een mailtje te sturen
naar info@smile043.nl

Buitengewoon Fit
Lesgever Jordy Habets
Hallo allemaal,
Mijn naam is Jordy Habets, 24 jaar oud en onlangs
begonnen met mijn eigen sport onderneming. Ik
verzorg meerdere groepslessen voor diverse
doelgroepen van jong tot oud. Daarnaast geef ik
Personal Training. Ik begeleid en coach hen naar een
duurzame, fitte en gezonde levensstijl.
2- tal studiejaren heb ik stage gelopen binnen
Maastricht Sport waarbij ik het Buitengewoon Fit
concept heb ervaren en tientallen lessen met
plezier heb mogen geven. Vanaf 16 maart
zal ik de Buiten gewoon Fit lessen
gaan verzorgen voor SMILE.
Hier kijk ik met veel energie
en plezier naar uit!
Jullie ook?

Tot snel!

Wist u dat?
• Nederlanders zitten in Europa het
meeste van iedereen! 32% van de
Nederlanders ouder dan 15 jaar zit
meer dan 7,5 uur per dag. Elke tien
minuten opstaan tijdens uw werk,
maakt de kans op het krijgen van
diabetes type 2 kleiner!
• Wandelen met een rugzak, tegen de
wind in of door het water maakt dat je
ongeveer 50 calorieën per uur meer
verbrandt dan wanneer je zonder
weerstand loopt!

• Op plekken in Heugem, de Heeg en
Heer kunt u de flyers van SMILE wel
eens tegenkomen!

Meer informatie over
SMILE?
Alle activiteiten vinden plaats op
Sportpark Heugem, Gronsvelderweg 90.

Opmerkingen of suggesties voor stichting
SMILE? Maak dan gebruik van ons
contactformulier via www.smile043.nl of
stuur een mail naar info@smile043.nl

Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, laat dit ons dan weten middels
het sturen van een mailtje naar info@smile043.nl

