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11:00 Start je dag actief met Carlos Lens
Een fun en energieke workout voor iedereen volgbaar, zelfs in je
spijkerbroek!

11:30 Tamara de Weijer, onafhankelijk huisarts
Een gezonde leefstijl, dat willen we allemaal! Maar hoe?

12:00 Ralph Moorman, ingenieur levensmiddelentechnologie
Ga mee op supermarktsafari! Over slimme productkeuzes en de ins
en outs van afdelingen.

12:30 Antje Monteiro, musicalartieste
Over hoe tegenslag je geluk niet in de weg hoeft te staan.

13:00 Janneke Wittekoek, gezondheidswetenschapper en cardiologe
De Hart-Hoofd connectie: hoe een leven in balans voor een gezonder
hart zorgt.

13:30 Rob Koning, Mr. Breath
Een praktische introductie in ademwerk. Een bewuste ademhaling
voor meer vitaliteit, meer ontspanning en een leeg hoofd.

14:00 Carlos Lens, personal coach
Van tv trainer en trendwatcher tot aan personal coach. Stel Carlos al
je vragen over een gezonde lifestyle!

14:30 Mark Schadenberg, (Erfelijke) familie trauma coach 
Draag jij het trauma van je (groot)ouders?

15:00 Pascale Naessens, culinaire auteur
Wat is gezonde voeding en wat kan je volhouden? 

15:30 Mirjam Kaijer, oud verpleegkundige en journalist
Waarom zijn er zoveel vrouwen met onverklaarde
gezondheidsklachten? 

Naar het BloggersTheater



11:00 Susan van Schijndel, minimaliseerexpert Noworrieslifechanging
Minimaliseer je huis, maximaliseer je leven!

11:30 Estrella van Toor, coach en auteur
Word weer écht gelukkig. Hoe je met kleine veranderingen grootse
resultaten kunt boeken.

12:00 Sabina van Roest, auteur Proudly Imperfect
Voluit leven vanuit de kracht en wijsheid van je ware zelf. Met meer
zelfliefde, zelfvertrouwen en eigenwaarde. 

12:30 Lenna Omrani, auteur Every Day Vegan
Hoe maak je plantaardig eten leuker, lekkerder en makkelijker?

13:00 Amber Dresen, auteur
Dit is hoe je kunt afvallen zonder dieet. Lekker fit!

13:30 Charlotte de Jong, Charlie's Kitchen
Masterclass: in 3 stappen grip op je energie!

14:00 Brenda Frunt en Marieke de Groot, intermittent living experts
Vet verbranden, vet genieten en volop in je energie zitten.

14:30 Carina Keizer, FitsCarina
10.000 stappen richting een betere vitaliteit . Maak je doelen
behapbaar en verbeter stap voor stap je gezondheid.

15:00 Sanne Bronkhorst, schrijfcoach
Schrijf jezelf naar een leven vol rust, zelfliefde en verbinding! 

Naar het PresentatiePodium



Naar het KookTheater

11:15 Nienke Gottenbos, De Poepdokter
Hoe kom je van je vervelende buik- en darmklachten af? 

11:45 Brenda van Wegen, orthomoleculair hormoonspecialist
Hoe je een gezond gewicht krijgt zonder calorieën tellen of strenge
restricties.

12:15 Liesbeth Kamerling, holistisch coach en actrice
Eerste hulp voor vastlopers. Kleine stappen om oude patronen en
situaties los te laten.

12:45 Dr. Daniel Kadouch, dermatoloog
Onze huid door het oog van de dermatoloog. Waardevolle inzichten
over verstandig zonnen.

13:15 Daan de Wit, auteur en journalist
Ultiem gezond met gezonde voeding, de juiste supplementen en met
rood licht. Word fit en hartgezond! 

13:45 Chermaine Kwant, onderzoeker en auteur
De Gezonde Rebel. Over waarom iedereen wel een beetje meer rebel
mag zijn.

14:15 Diandra de Groot, neuroloog en somnoloog
Waar is Klaas Vaak? Alles over slapeloosheid. oorzaken en
behandelopties.

14:45 Christiaan Vinkers, psychiater en stressonderzoeker
In de ban van burn-out - Hoe krijgen we meer grip op stress en burn-
out?

15:15 Remco van der Molen Kuipers, auteur
(Samen) fit blijven bij kanker. Fysiek én mentaal.

15:45 Sara Adriaensen, omgevingspsychologe en auteur
De therapeutische kracht van bloemen. Klaar voor een instant
momentje flower relaxation?



10:45 Martin Senders & Marloes Collins
Makkelijke, glutenvrije pastagerechten: zonder beperkingen in kleur
en smaak.

11:45 Martin Senders, The Philips Chef
Zalm met verse groenten. Bespaar tot 60% aan energie tijdens het
koken.

12:45 Martin Senders, The Philips Chef
Gezonde hapjes maken: met zalm en gegrilde groente – de
Bruschetta.

13:45 Lenna Omrani, auteur Every Day Vegan
Tempé burgertjes op zoete aardappel ‘broodjes’.

14:30 Martin Senders, The Philips Chef
Volkoren vega groentetaartjes.

15:30 Martin Senders, The Philips Chef
Winterse groenten met kip met 90% behoud van vitamins en
voedingsstoffen, hoe werkt dat?

16:15 Sabine Leijten, Koelkastcoach - Zechsal
Koken met méér magnesium en minder zout. Proef en ontdek de
pastasaus van Sabine.

Naar Workshop Fit at Home



Naar Lezingruimte Varia 7

11:00 Workout: Billen & Benen 

12:00 Workout: Buikspier Kwartier 

13:00 Meditatie 

14:00 Workout: Billen & Benen 

15:00 Lezing: Charlie's Kitchen ‘Voeding om te herstellen’ 

16:00 Workout: Buikspier Kwartier 



11:00 Wilma Harreman, eigenaar Praktijk Harreman
iTearCare voor je gezondheid: Nieuw sinds zomer 2022 in Nederland.

11:45 Rosanne Gonçalves, Nederlandse Beroepsvereniging van
Professional Organizers
Ontspullen: ontdek de 3 gouden tips van opruim-experts.

12:30 Gabry Kuijten & Netteke van Holthe, artsen My Cancer Navigator
Help, ik verzuip! Hoe vind ik betrouwbare gezondheidsinformatie
online?

13:15 José Steens, The No Diet Project 
Zet je knop om in 25 minuten!

14:00 Lida Schelwald-van der Kley, Diaita 
Migraine, van aanval tot aanpak; life-changing!

14:45 Nick van Ruiten, Free Choice Benelux
Wat je niet mag weten over je gezondheid.

15:30 Nuray Stadt, HeartMath trainer en docent
SOS Seaventure: Een plantaardig avontuur op zee.

Naar Workshops Carlos Lens



Naar Lezingruimte Varia 8

11:00 In het GezondheidsTheater: Start je dag actief met Carlos Lens
Een fun en energieke workout voor iedereen volgbaar, zelfs in je
spijkerbroek!

12:00 Workout Los met Carlos!
Een energieke deodorant proof workout waar het hele lichaam aan
bod komt, laat je verrassen en doe gezellig mee.

13:00 The House of Booty workout!
Tijdens deze deodorantproof workout ga je aan het werk met je
achterwerk. Een leuke bil training waarna je nog fitter de beurs over
kan.

14:00 In het GezondheidsTheater: interview met Carlos Lens
Van tv trainer en trendwatcher tot aan personal coach. Stel Carlos al
je vragen over een gezonde lifestyle!

15:00 BBB The Carlos Way
Buik Billen Benen zonder te zweten! Dit wordt een feestje met Carlos.

16:00 Workout Los met Carlos!
Een energieke deodorant proof workout waar het hele lichaam aan
bod komt, laat je verrassen en doe gezellig mee.

Een fun en energieke workout

voor iedereen volgbaar zelfs in

je spijkerbroek! Het gaat niet

om het zweten maar mocht je

een verzoek hebben regelt

Carlos dat voor je. En krijg de

beste tips en tricks bij zijn

stand!
 



10:45 Nick van Ruiten, Free Choice Benelux
Wat je niet mag weten over je gezondheid.

11:30 Elisa Schipper, Love Your Body, Coach en trainer
Het Oh Wauw Effect! Sta voor de spiegel en denk 'Oh Wauw' en niet
langer 'Oh NO!'.

12:15 Rob van der Ven, Hearthealth
Gezondheid met bewijs! Hoe doe je dat?

13:00 Mohammed Boulahrir, Power Academy
Versterk je emotionele gezondheid en heel jezelf van binnenuit.

13:45 Andrea Biswane-Vergunst, Oogfonds
De moderne levensstijl en de invloed op onze ooggezondheid.

14:30 Drs. Laurine van der Steen, gezondheidswetenschapper en
levenskunstcoach
5 tips voor een lichter en vrijer leven.

15:15 José Steens, The No Diet Project 
De oplossing voor jojo-ers, dolende diëters en emotie-eters. 

16:00 Sytske Lohof-Venema, Fysiotherapeut en bekkenfysiotherapeut,
Pelvictory
De Sylo-pen, workshop ter pijnvermindering bij tenniselleboog en
nekklachten.

Naar Lezingruimte Mind



11:00 Paula Jap Tjong, Stoelyoga Nederland
Blijf fysiek & mentaal fit met Stoelyoga.

11:45 Fiona Waddell, auteur en medisch-redacteur
Houd zelf de regie bij ziekte, maar durf het leven ook los te laten.

12:30 Astrid Waernes, HSP-coach 
De positieve kracht van HSP.

13:15 Monique Tenthof van Noorden, OMNIA Hypnose
Met succes een nieuwe leefstijl volhouden door hypnose.

14:00 Paula Jap Tjong, Stoelyoga Nederland
Blijf fysiek & mentaal fit met Stoelyoga.

14:45 Nancy van Dijk , Total Health Academy
VoetreflexPlus™ massage - een meerwaarde voor gezondheid en
welzijn.

15:30 Joop Fenstra, hypnotherapeut
Zelfhypnose als medicijn voor stressreductie.

16:15 Joriene de Vos, psycholoog
Eigen gehechtheid als invloed op jouw opvoedingsstijl.

Naar Happy Fit Challenge



Naar Lezingruimte Vrouwenzorg

11:00 -
14:00

Happy Feeling - Tweedehands sportkleding markt
Shop de leukste tweedehands sportkleding en draag zo bij aan
het goede doel! Alle opbrengsten van de markt gaan naar
Stichting ALS.

11:00 Happy Energizer, Kickstart je dag 
Begin jouw dag goed met het losmaken van alle spieren en het
omhoog brengen van de energie met onze toffe korte workout!
Hierna ben je helemaal klaar voor de dag! 

11:30 &
13:30

Happy Gym, 50+ les
Beweeg, lach en beleef met deze leuke en laagdrempelige les
van +- 15 minuten waarbij we de spieren en balans versterken
en lekker stretchen! Doe je gezellig mee?

12:00 &
14:00

Happy Fun – Silent Disco Workout 
HOT! Train je spieren op heerlijke hitjes tijdens deze silent disco
workout! Neem je vriend(in), partner, collega, buurman lekker
mee. Lachen gegarandeerd!

12:30 &
14:30

Happy Fit & Soul Retreat, Beleef Ibiza!
Laat je informeren over dit unieke retreat op Ibiza 
(14 t/m 21 oktober 2023). 
Een heerlijke week van sport, yoga, workshops, meditatie en
vega(n) eten. Ervaar de kracht van ontspanning, bezinning en
beweging. Een cadeau aan jezelf en jouw gezondheid! Geniet
van onze live ontspanningssessie met headphones en waan
jezelf alvast op dit prachtige eiland.



11:00 Marina Schriek, verpleegkundig overgangsconsulente AnaLiese
Wegwijs in de overgang met de verpleegkundig overgangsconsulent
van de VVOC.

11:45 Eveline Bongaerts, slaap- en adem therapeut
Je energie in balans. Hoe zorg je ervoor dat je meer energie hebt?

12:30 Francine van Broekhoven, De Groene Zuster & Medische
Thermograaf
Borstgezondheid en borstonderzoek met thermografie.

13:15 Marlon den Drijver, Body Mind Release therapeut en
interventiespecialist
Hoe beïnvloedt jouw ballast jouw leven?

14:00 Alec Malmberg UMCG en Vrouwenzorgcentrum, gynaecoloog
bekkenpijn specialist
Endometriose en buik- bekkenpijn, hoe maak je er het beste van?

14:45 Claudia Vesters, Vrouw in Balans Methode
Blijvend afvallen zonder dieet voor de 40+ vrouw.

Naar Lezingruimte Allergie



10:45 In het KookTheater: Martin Senders en Marloes Collins
De lekkerste glutenvrije pasta maak je zelf! 

11:30 Jacqueline Gerrits, docent, diëtist, orthomoleculair therapeut
Je slijmvlies; je eerste beschermer.

12:30 Marieke Lebbink, Natuur- en darm diëtist
Eerste hulp bij vermoeidheid en verminderde weerstand.

13:30 Monique Gorrissen, Kinderarts-allergoloog Deventer Ziekenhuis
Hoe kom je aan een allergie, en hoe kom je er ook weer van af?

14:30 Lisanne Mol, Allergie- en PDS diëtist Happy Living Academy
Je darmen van slag van eten? Ga puzzelen! 

15:30 Marieke Lebbink, Natuur- en darm diëtist
Maagklachten door maagzuurremmers? Hoe kom je er van af?

Naar Lezingruimte Ayurveda

In samenwerking met:



11:00 Basisprincipes Ayurveda en polsdiagnose

12:00 Ayurveda over de 6 stadia van een ziekte.

14:00 Ayurveda over allergieën.

15:00 Ayurveda over reuma en artritis.

Ayurveda is een geneeskunst die 

 al duizenden jaren oud is. Het is

een gezondheidssysteem van de

oud-Indiase vedische beschaving

en wordt beschouwd als het

oudste gezondheidssysteem ter

wereld. Ayurveda wordt door De

Wereldgezondheidsorganisatie

erkend als een traditionele

geneeskunde.


