Graag nodig ik u uit op 14 april 2016 van 13.00 tot 17.00 voor de aftrap van het
programma Gezonde Jeugd in een Gezonde Stad.
We richten ons de komende jaren op het verbinden en versterken van alle projecten en
activiteiten in Almere op het gebied van gezond gewicht en gezonde leefstijl onder de
jeugd. Het programma gaat onderzoek en informatie rondom de gezonde jeugd beter
bundelen.
Op het programma van 14 april staan drie interessante sprekers die ons ieder vanuit hun
eigen invalshoek handvatten bieden voor de aanpak rond gezond gewicht. Daarnaast is er
een aantal momenten om met elkaar kennis te maken en te netwerken.
We nodigen breed uit omdat bij de gezondheid van kinderen heel veel verschillende
mensen betrokken zijn.
Een bijzonder onderdeel van het programma is de mogelijkheid om een Pledge te doen,
een kort statement op het podium waarin u vertelt welke rol u speelt en wil spelen in het
verbeteren van de gezondheid van kinderen. De statements helpen bij het versterken
van het netwerk en kunnen helpen bij het dichterbij brengen van de algemene
doelstelling: het verbeteren van de gezondheid bij de jeugd.

Programma:
13:00 - Inloop met Broodje
13:30 - Welkom door dagvoorzitter
13:40 - Speech René Peeters over het belang en kader van het
programma GJiGS
14:00 - Eerste ronde Pledges met aansluitend netwerkmoment
14:30 - Presentatie Mai Chin a Paw, hoogleraar sociale geneeskunde
in het bijzonder de epidemiologie van jeugd en gezondheid bij Vumc,
over belang van bewegen voor tegengaan krachtverlies en
consequenties. We zitten teveel!
15:00 - Tweede Ronde Pledges

Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, meld u dan aan met een mail naar: tvasselt@almere.nl

15:20 - Presentatie Edgar van Mill, kinderarts-endocrinoloog en
gespecialiseerd in hormonale ziekten, diabetes, groeistoornissen en
obesitas werkzaam in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ‘sHertogenbosch, over samenwerking bij de aanpak gezond gewicht

! Weet u nu al dat u wilt pledgen, geef dat dan aan in uw aanmelding.

15:50 - Derde ronde Pledges

Zijn er in uw omgeving nog mensen waarvan u vindt dat die de bijeenkomst ook zouden
moeten bijwonen, forward dan deze uitnodiging!

16:00 - Presentatie Jacqueline Vink, strategisch adviseur bij de unit
Technology & Society, healthy living bij Schuttelaar en partners . Zij is
gespecialiseerd in strategisch communicatieadvies, sociale marketing
en publiek-private samenwerking. over sociale marketing en
beïnvloeding gedrag

Ik zie u graag op donderdag 14 april.
Wethouder René Peeters

16:30 - Filmpje Young and Strong van Strongfit en Media036
16:40 – Borrel

De bijeenkomst vindt plaats in het auditorium van
Places to Work aan de Wisselweg 33

