
 
 
 
 
 
 

THE WELL 
 



 

MEER DAN 25 JAAR  
 

AANDACHT VOOR 
GEZONDE EN VITALE 

MEDEWERKERS 
 
 

1989 - 2015 

WE LOVE LIFE CENTER – BERGEN OP ZOOM 



No. 2 



No. 3 

WE Love Life center ofwel afgekort de “Well”. 

  

De WELL is het Engelse woord voor “bron”,  

een plaats waar water uit de grond komt.  

 

Water is belangrijk want het is de bron van al het leven  

op aarde, het zuivert ons lichaam en lest onze dorst. 

  

De bron was vroeger ook de plaats waar mensen samen  

kwamen om water te halen. Er werden verhalen verteld,  

er werd gedanst, en er werden liederen gezongen. 

 

Het SABIC WE Love Life centrum is ook zo’n plaats. 

 

Het is de plaats waar mensen samen komen om  

aan hun gezondheid te werken, maar ook een plek voor  

ontspanning, inspanning en gezelligheid.  



Balans tussen fysieke en mentale 

belasting en belastbaarheid  

 

Verbeteren lifestyle 

 

Gezond met pensioen & 

    gezond blijven na je pensioen! 
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THE WELL – WE LOVE LIFE 

• Gezondheid:   

• Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, 

in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.  

 

• Mensen kunnen met een ziekte om leren gaan en daarnaast toch nog 

behoorlijk gezond in het leven staan. Met deze definitie kunnen mensen dus 

gezond zijn, naast het hebben van een ziekte.’  

 

• BRAVO! 

• Leefstijlinterventies: Bewegen – Voeding – Ontspanning 

 

 

Fysiotherapie en fysieke re-integratie:  

• Ondersteuning bij herstel van klachten en blessures.                        

• Ondersteuning en advies bij (fysieke) re-integratie. 
 

 

 

 



INZICHT  
INZICHT IN DE EIGEN GEZONDHEID DOOR VERSCHILLENDE TESTEN     
(INTAKE, HEALTH CHECKS) 
 

KENNIS  
MET KENNIS DE JUISTE KEUZES MAKEN  
(INFORMATIE, CURSUSSEN, WORKSHOPS) 
 

ACTIE  
EEN GEZONDE LEEFSTIJL DOOR HET ONDERNEMEN VAN ACTIE  
(IN BEWEGING KOMEN!) 
 

MOTIVATIE  
DE JUISTE, GEZONDE MOTIVATIE EN ONDERSTEUNING  
 



No. 7 

2015- 2016 

Start WELL  

 Fitness en groepslessen 

 Ma, wo, vr  9.00-11.30 (Pensionada’s en partners) 
 

Get WELL  

 Fysiotherapie /fysieke re-integratie (op afspraak) 

 Spreekuur ma-wo-vr 12.00-12.30 uur 
 

Eat WELL  

  Fit & Food  

 Spreekuur voeding-/gewichtconsulente  
 

WELL Balanced  

 YOGA Vrijdag 12.15-13.15 (inschrijven noodzakelijk!) 

 Mindfulnesstraject 2016 

 

 



SAMENWERKING  

 
ARBODIENST SABIC &  
HIGH FIVE HEALTH PROMOTION 


