VOORA ANKONDIGING
Brain Awareness Week

Samen in beweging
in Haaglanden!
Wat, waar, waarom en hoe voor mensen met een bewegingsbeperking?

DINSDAG
7 maart 2017
Graag nodigen wij u uit voor het symposium:

Samen in beweging
in Haaglanden!
Georganiseerd door het lectoraat Revalidatie van De Haagse Hogeschool, met
medewerking van de Hersenstichting, De Haagse Hogeschool, Sophia Revalidatie en de
gemeente Den Haag.
Het symposium wordt geopend door de heer R.S. Baldewsingh (wethouder gemeente
DH). Tijdens de opening wordt meer verteld over het beleid/de aanpak vanuit de
gemeente om sport en bewegen voor Hagenaars met een beperking te stimuleren. Daarna
wordt de app ‘Uniek Sporten’ gelanceerd door Arjo Wijnhorst en Nike Boor (Fonds
Gehandicapten Sport Nederland).
Tijdens het symposium wordt dieper ingegaan op ‘De kracht van Sport’ door dr. Marije
Baart de la Faille - Deutekom (lector Hogeschool van Amsterdam en Inholland). Daarna
zal dr. Monique Berger (onderzoeker kenniskring Revalidatie De Haagse Hogeschool)
tijdens “samen in beweging in Haaglanden” meer over verschillende initiatieven in
Den Haag vertellen en wordt tijdens ‘Mijn verhaal’ aandacht gegeven aan verschillende
ervaringsdeskundigen.
Het programma wordt voortgezet met verdiepende workshops zoals het Sport- &
beweegloket Zuiderpark, Friends4Sports etc. en is er aandacht voor enkele goede
voorbeelden.
Noteert u dinsdag 7 maart 2017 alvast in uw agenda. De definitieve uitnodiging en het
programma ontvangt u in januari 2017.
De definitieve uitnodigingen het programma ontvangt u in januari 2017.
Stuurt u dit bericht s.v.p. door aan andere belangstellenden.
Graag tot in maart 2017.

DATUM
Dinsdag 7 maart 2017
13.00-17.00 uur (borrel na afloop)
DOELGROEP
Bewegingsagogen, paramedici en andere professionals en vrijwilligers, betrokken bij (aangepast) bewegen en sporten;
studenten en docenten van beroepsopleidingen. Professionals in Haaglanden,
patiënten- en belangenverenigingen,
onderzoekers en beleidsmedewerkers.
KOSTEN EN AANMELDEN
€ 20 per deelnemer. Gratis voor
studenten en medewerkers van
De Haagse Hogeschool en Sophia
Revalidatie.
Het programma ontvangt u in januari
2017. Vanaf dan kunt u zich inschrijven
via de website van het lectoraat.
LOCATIE
De Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EH Den Haag
VRAGEN?
Voor praktische vragen:
S. Jagdat, (070) 3052485 of
S.Jagdat@hhs.nl.
Voor inhoudelijke vragen:
Arend de Kloet, a.j.dekloet@hhs.nl.

