Gamen én buitenspelen?
Dat kan met Happy Life!
Ervaar het zelf op de Buitenspeeldag 2018 in Deventer!
Het nieuwe online platform Happy Life stimuleert op een speelse
manier gezond gedrag bij kinderen. Graag nodigen wij u hierbij
persoonlijk uit voor de landelijke lancering van deze vernieuwende
game in het Stadskantoor van Deventer.

Start door Pieter van den
Hoogenband
Pieter van den Hoogenband is
groot fan van Happy Life. De
drievoudig Olympisch kampioen,
manager Topsport Community en
lid van de Nationale Sportraad
vertelt u op 13 juni zelf waarom
hij in Happy Life de oplossing
ziet om kinderen onbewust en
spelenderwijs gezonde keuzes te
laten maken.

Save the date 13 juni
Happy Life wordt gelanceerd op
de landelijke buitenspeeldag 13
juni. Ervaar ter plaatse in het
Stadskantoor hoe leuk kinderen
het bewegen met Happy Life
vinden. Beleef Happy Life tijdens
de VR demonstratie. Volg het
seminar en ontdek hoe u zelf
Happy Life kunt verbinden met
diverse sociale thema’s zoals
gezonde leefstijl en fietsveiligheid.

Programma
We ontvangen u graag om 14.30 uur in de Lebuïnuskerk (tegenover het
Stadskantoor). Pieter van den Hoogenband neemt u mee in de wereld van
Happy Life en het positieve eﬀect van gamend bewegen. Ook zal hij de
primeur bekend maken welke gemeenten dankzij provincie Overijssel
binnenkort al gaan starten met Happy Life. Daarna kunt u zelf in het
Stadskantoor zien hoe kinderen zich fit spelen met Happy Life. Al uw
vragen over hoe binnen uw gemeente Happy Life ingezet kan worden,
zullen in het seminar beantwoord worden. We sluiten om 16.45 uur graag
gezamenlijk & Happy af.

Waar?
Lebuinuskerk, Grote
Kerkhof 38, 7411 KV
Deventer

Wanneer?
Buitenspeeldag
13 juni

Hoe laat?
14.30 -17.00 uur

Komt u ook?
Wij kijken uit naar uw komst op 13 juni. Graag ontvangen we de
bevestiging van uw aanwezigheid via info@happylife.nl.
Met vriendelijke groet,
Happy Life

