
Nieuwsbrief Gezond Noord oktober 2019   

 

Wij zijn nog steeds aan het nagenieten van onze geslaagde opening op maandag 30 

september jl.  Het weer was ons goed gezind, er was een grote opkomst van professionals 

en noorderlingen.   

Eric van der Burg had een ontzettend leuke speech en de muzikale omlijsting was heel 

divers met de Fanfare van de eerste liefdesnacht, en twee zangers, betrokkenen van 

Gezond Noord, Willem Ligthart en Astrid Vreden. 

 

 Twee filmpjes van de opening: 

Een kort filmpje 

https://www.facebook.com/GezondNoord/videos/2289500041159549 

 Een wat langer filmpje https://www.youtube.com/watch?v=SAha-67FGYs om nog 

even na te genieten. 

 

De afgelopen periode van half augustus-half oktober was zeer druk. Naast de opening van 

Gezond Noord stonden we op het Noorderparkfestival met een eigen kraam. We hebben 

veel mensen bereikt want het was lekker druk. Ook waren we aanwezig op diverse markten 

en bijeenkomsten waaronder de Sport- en Gezondheidsmarkt op het Waterlandplein op 5 

oktober jl.   

https://www.facebook.com/GezondNoord/videos/2289500041159549
https://www.youtube.com/watch?v=SAha-67FGYs


We hebben inmiddels veel verwijzingen van huisartsen en andere professionals gekregen 

en ook tijdens de inloopuren weten steeds meer mensen ons te vinden. Zodoende hebben 

we onze eerste doelstelling om in de zomermaanden 100 mensen bereiken makkelijk 

gehaald.  Vanaf september t/m december moeten we volgens plan 300 mensen bereiken. 

Dat gaat zeker lukken.  

 

Om onze zichtbaarheid in het Brughuisje te vergroten hebben we een groot zeildoek laten 

maken.  

 

 

Eind augustus hebben we een presentatie over gezonde voeding gehad door Anne van der 

Meulen. Zij had deze opdracht vanuit haar opleiding diëtiek. Alle deelnemers hebben er veel 

van opgestoken en waren enthousiast. Bijzonder was dat we gewoon in de Tolhuistuin 

konden zitten wat het extra gezellig maakte. 

 

En we zijn gestart met twee nieuwe locaties!! Sinds september is er een inloop in het 

Gezondheidscentrum aan de Beverwijkstraat. We zijn daar wekelijks dinsdag geopend van 

14-16 uur. Beweegcoach Janine Drewes en een ervaringsdeskundige zijn daar aanwezig 

om mensen te ontvangen. We gaan ook  in samenwerking met Jolanda Schulze,  een 

inloopspreekuur  houden in het Gezondheidscentrum in de Banne op de Parlevinker 7. 

 

 



 

 

 

We zijn heel blij en trots om ons bestuur aan jullie voor te stellen. Zij gaan ons helpen met 

het uitzetten van de grote lijnen. Ze beschikken allen over een uitgebreid netwerk.   

Kees Poldervaart: ondernemer. Hij heeft veel ervaring in het adviseren van bedrijven in het 

MKB. 

Gerard Smit: werkzaam bij GGZ Roads en mede-oprichter van de Voedselbank.  

David Koetsier: huisarts. Hij heeft ervoor gezorgd dat de Beverwijkstraat de eerste rookvrije 

straat in Nederland is en dat er op de pont ook niet meer mag worden gerookt.  

Marjo van Schaik: interim-manager van de Tolhuistuin. 

Petra Doets: manager innovatie bij Doras met ervaring in de zorg vanuit de fysiotherapie en 

leefstijlcoach. 

Onlangs was Els aanwezig op de landelijke praktijkondersteuners dag, waar één van de 

thema's welzijn op recept was.  

 Daarnaast heeft Els samen met 2 ervaringsdeskundigen een workshop gegeven op de 

Summerschool.  We hebben ook in het Tuinhuis van de Tolhuistuin 2 groepen ontvangen 

van de ‘Je kunt meer tour’. Een fietstocht door Noord met stops bij nieuwe en of bijzondere 

projecten. Hier vertelden twee andere ervaringsdeskundigen hun eigen verhaal in het 

gezellige Tuinhuis van de Tolhuistuin. En dat maakte veel indruk. 



 

Verder bieden we dit najaar twee cursussen aan nl.  

1. Stoppen met Roken ism Sinefuma. 

2. Omgaan met Stress i.s.m. Arkin Preventie  

Beide cursussen vinden plaats in het Tuinhuis van de Tolhuistuin. 

Er is ook een inloop voor mensen met psychische problemen in samenwerking met Arkin en 

een inloop mondzorg. Beide vinden plaats 1 x per maand op de donderdagochtend in ons 

Brughuisje van 10-12 uur. 

Samen met één van onze ervaringsdeskundigen gaan we meer aandacht besteden aan 

onze website en willen we in ieder geval een duidelijke agenda met activiteiten aanbieden. 

En we gaan de s’Toppers naar huis van de wijk de Meeuw halen! 

Op hun website staat: Vier bevlogen artsen willen kinderen rook vrij laten opgroeien. Ze 

namen daarom het initiatief voor de theatervoorstelling ‘DE sTOPPERS’ die zorg 

organisaties, bedrijven of gemeenten kunnen boeken om hun werknemers op weg te helpen 

om hun rookgedrag om te keren. “Met humor willen we de brug slaan naar een rookvrije en 

dus gezondere maatschappij.” 

 Zij hebben deze voorstelling al diverse malen gespeeld voor professionals maar willen ook 

de kwetsbare doelgroep bereiken. Daarom hebben ze via huisarts David Koetsier contact 

opgenomen met Gezond Noord. 



Het is de bedoeling dat deze voorstelling meerdere keren in Noord in de diverse stadsdelen 

wordt uitgevoerd om zoveel mogelijk noorderlingen te bereiken. 

 Op maandag 27 januari zal deze voorstelling uitgevoerd worden in Huis van de Wijk de 

Meeuw met na afloop een maaltijd van restaurant van Harte. In overleg met Sinefuma 

hebben we een nieuwe cursus Stoppen met roken geboekt die na afloop van deze 

voorstelling zal worden aangeboden en een week na de voorstelling zal starten.  

Ondertussen zijn wij druk bezig met ons plan voor 2020 en het daarbij behorende financiële 

overzicht. 

Tot de volgende nieuwsbrief! 

 

Ankie en Els 

 


