
Nieuwsbrief Gezond Noord december 2019   

 

Onderwerpen: 

Bezoek minister Hugo de Jonge aan Krijtmolenalliantie.  

Openingstijden tijden de feestdagen 

Resultaten Gezond Noord 2019 

Inloop Gezond Noord op het Parlevinkerpad 

Theatervoorstelling de sToppers en Cursus Stoppen met Roken 

Triple P Gezonde Leefstijl 

 

 

Minister Hugo de Jonge,  vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

was op uitnodiging van Beter Samen in Noord  naar Noord gekomen. Beter Samen in Noord 

is een actueel  programma van de Krijtmolenalliantie dat inzet op vernieuwing, verbinding 

en integratie van zorg en welzijn in Amsterdam-Noord. Hugo de Jonge ging o.a. in gesprek 

met zorgprofessionals en bewoners van Amsterdam-Noord over gezondheid, zorg en 

vrijwilligerswerk. 

 We gingen ook op bezoek bij Simone die  nu ervaringsdeskundige bij Gezond Noord en  

beweeg en voedingsambassadeur is geworden. Drie jaar geleden stond ze op de nominatie 

voor een nieuwe knie, had ze overgewicht en inmiddels vier nieuwe heupen. Nu sport ze 

regelmatig en  heeft ze spieren ontwikkeld. Simone is 60 kg afgevallen en heeft haar eigen 



beweeggroepjes in Noord.  Een nieuwe knie is niet meer nodig.   

 

 

Openingstijden tijdens de feestdagen: 

Alle locaties van Gezond Noord zijn gesloten vanaf 23 december tot en met 1 januari. 

 

Resultaten 2019:  

Inmiddels hebben we weer meer verwijzingen van huisartsen binnengekregen en ook tijdens de 

inloopuren komen meer mensen bij ons binnen. Vanaf september t/m december hebben we volgens 

plan ruim 300 mensen bereikt.  

 

Inloop Parlevinkerpad: 

Op woensdag 4 december zijn wij gestart met de inloop in het Gezondheidscentrum in de Banne op 

de Parlevinker 7. Wij zijn daar wekelijks dinsdag geopend van 10-12 uur. POH-er en leefstijlcoach 

Jolanda Schulze en een ervaringsdeskundige zijn daar aanwezig om mensen te ontvangen.  

 



 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor deze leuke cabaretvoorstelling! Geef je snel op! 

 



Aansluitend op de cabaretvoorstelling de sToppers starten we weer een cursus Stoppen met Roken. 

Onze vorige cursus was erg succesvol met een hoog percentage deelnemers die gestopt zijn. 

Aanmeldingen kunnen naar gezondnoord@doras.nl. 

 

Voor deze Triple P Gezonde leefstijl die start in januari zijn ook nog aanmeldingen mogelijk. 

Mail naar gezondnoord@doras.nl 

 

Gezond Noord wenst iedereen fijne feestdagen en een Gezond 2020! 
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