
Gezondheidsdag 
26 september 2019
Gezond zijn is meer dan niet ziek zijn. Gezond zijn betekent dat je mee 
kunt doen in de maatschappij. Dat je sociale contacten hebt, je goed aan 
een budget kunt houden en eigen keuzes kunt maken. De gemeente Het 
Hogeland organiseert daarom voor iedere inwoner van onze gemeente de 
Gezondheidsdag.

Bezoek de kraampjes en volg workshops van o.a: GGD, de Sociale Teams,  Mensenwerk Het 
Hogeland, Volkskredietbank, Huis van de Sport, Gezondheidscentrum en Humanitas. Maar je 
kunt bijvoorbeeld ook een yogales volgen of springen op een luchtkussen.

Voor wie:           
Iedere inwoner van gemeente Het Hogeland

Waar:                   
De Blauwe Schuit, Warfstraat 1, 9951 BS Winsum 
(rolstoelvriendelijk)

Wanneer:           
Donderdag 26 september, van 15:00 – 20:00. 
Vrije inloop dus je mag komen en weggaan wanneer je wilt.

Kosten voor openbaar vervoer kunnen we vergoeden.



Programma gezondheidsdag 26 september 2019 
 

15.00-15.15 Inloop 

15.15 Opening door de wethouders Mariëtte de Visser en Kristel Rutgers 

 

 

Workshops 

 

 Lokaal 6 Lokaal 23 Lokaal Cosis 

15.30-16.00 

Workshop ronde 1 

 

Yoga (DruLotus) Omgaan met geld 

(Volkskredietbank 

NO) 

Onderzoek over roken in 

de openbare ruimte 

(RUG) 

16.00- 16.30 

Workshop ronde 2 

 

Hulp bij laag inkomen 

(Gemeente Het 

Hogeland) 

E-health, technologie 

in de gezondheid 

(o.a. Gemeente Het 

Hogeland) 

Zorg voor ouderen in de 

toekomst (CMO 

STAMM) 

16.30 -17.00 

Workshop ronde 3 

 

Ondersteuning in het 

dagelijks leven 

(Sociale teams) 

Positieve gezondheid 

(GGD Groningen) 

Onderzoek over roken in 

de openbare ruimte 

(RUG) 

 

 

 Lokaal 6 Lokaal 23 Lokaal Cosis 

18.30-19.00 

Workshop ronde 4 

 

Yoga (DroLotus) Omgaan met geld 

(Volkskredietbank 

NO) 

Sport je fit (Huis voor de 

Sport) 

19.00- 19.30 

Workshop ronde 5 

 

Hulp bij laag inkomen 

(Gemeente Het 

Hogeland) 

E-health, technologie 

in de gezondheid 

(o.a. Gemeente Het 

Hogeland) 

Zorg voor ouderen in de 

toekomst (CMO 

STAMM) 

19.30- 20.00 

Workshop ronde 6 

 

Ondersteuning in het 

dagelijks leven 

(Sociale teams) 

Positieve gezondheid 

(GGD Groningen) 

Sport je fit (Huis voor de 

Sport) 

 

Tussen 15 en 20 uur kunt u verschillende stands bezoeken. Meer informatie? Bekijk het 

nieuwsbericht op www.hogeland.nl.  
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