Van: Healthy Ageing Network Noord-Nederland
Onderwerp: HANNN nieuwsbrief | Oktober 2021

Datum: 12-10-2021 09:02:08

Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Bekijk de online versie

De Week voor Meer Gezonde Jaren is weer voorbij! De opening was zeer geslaagd
met een gedicht van de Groningse stadsdichter Myron Hamming en een foto
expositie van 'huisfotograaf' Kees van de Veen. Daarnaast zijn er 6 mooie
veerkrachtige verhalen gedeeld en heb jij het Meer Gezonde Jaren Magazine al
gelezen?
We blikken terug op een inspirerende conferentie Taal & Gezondheid in het Forum
Groningen. De livestream die tegelijkertijd een groot aantal online kijkers trok, is
opgenomen zodat de conferentie alsnog, of nogmaals, te bekijken is.
Bewegen is belangrijk om gezond, vitaal en sociaal actief te blijven. Voor iemand
met dementie is dat echter niet altijd even vanzelfsprekend. Waar kunnen we
rekening mee houden? Met deze vraag gingen afstudeerder Esther Homan (RUG) en
HANNN'er Allette aan de slag. Lees het beweegmanifest van mensen met dementie,
voor mensen met dementie.
Heb jij ook interesse in een stage bij HANNN? Neem dan contact met ons op.
HANNN in Spanje! Na anderhalf jaar online met elkaar in overleg te zijn geweest,
kwam de EDEN-projectgroep (Embracing DEmeNtia) nu weer fysiek bij elkaar in San
Sebastian.
Tot slot is er weer een nieuwe Meer Gezonde Jaren Challenge. En niet te vergeten...
DvhN schreef een leuk artikel over onze Gezonde Huiskamer busbaas Anoek Meijer.
Veel leesplezier!

Nieuws

Inspirerende conferentie Taal & Gezondheid Groningen
'Inspirerend', 'boeiend' en 'leerzaam' zijn veel gehoorde...
Beweegmanifest dementie
Bewegen is belangrijk voor onze gezondheid en om vitaal en...
Opening Week voor Meer Gezonde Jaren
Van 1 tot en met 10 oktober is de Week voor Meer Gezonde Jaren...
Gezonde Huiskamer busbaas Anoek Meijer
Tijdens de Gezonde Huiskamer tour in de gemeente Coevorden werd...
Partnerbijeenkomst EDEN-project in San Sebastian
De afronding van het EDEN-project (Embracing DEmeNtia) eind dit...
Het verhaal van meneer Groen
Het verhaal van meneer Groen staat centraal in het tweede...
Meer Gezonde Jaren Magazine
Meer Gezonde Jaren Magazine In aanloop naar de Week voor Meer...
Start mediacampagne Zorg voor Basisvaardigheden
En dan is is het moment aangebroken dat we echt starten met onze...
Activiteitenapp voor ouderen: Dag!enDoen!
Ouderen in Waadhoeke en Harlingen kunnen de smartphone of de...

Agenda
12
okt

02
nov

Gezonde Huiskamer
Vinkenstraat/Zaagmuldersweg
Groningen
09:30 - 17:30
Kick-off Fitter Brein
14:00 - 16:30

28
okt

Kijk door de ogen van een
laaggeletterde met de Blic VR
bril

10
nov

Save the date: bijeenkomst
'Samen dementie'
13:30 - 16:30

