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Tijden
09:30-10:00 uur Ontvangst met koffie/thee
10:00-11:00 uur Eerste ronde workshops/lezingen
11:00-11:15 uur Pauze
11:15-12:15 uur Tweede ronde workshops/lezingen
12:15-13:15 uur Lunchpauze en netwerken
13:15-14:15 uur Derde ronde workshops/lezingen
14:15-14:30 uur Pauze
14:30-16:00 uur Plenaire bijeenkomst met 
    uitreiking Nationaal Groenfonds 
    Natuurprijs 2013
16:00-17:00 uur Netwerkborrel

Beste relatie,
Hogeschool VHL (Van Hall Larenstein) en Nationaal Groenfonds nodigen u van harte uit om de 

Kennisdag ‘Op je Gezondheid!’ bij te wonen op vrijdag 29 november aanstaande. 

Deze Kennisdag staat geheel in het teken van natuur en gezondheid. Wat kunnen ze voor elkaar 

betekenen en hoe breng je ze samen in een concreet project? En hoe kunnen natuurorganisaties, zorginstellingen, patiënten, 

verzekeraars, wetenschappers, (sport)scholen, gemeenten en anderen profiteren van de combinatie? 

Dit en meer komt u te weten tijdens de interessante en veelzijdige Kennisdag op 29 november 2013 bij Hogeschool 

VHL in Velp.

Afwisselend programma
De Kennisdag bestaat uit diverse onderdelen. In de ochtend en het begin 

van de middag kunt u kiezen uit een uitgebreid aanbod aan workshops, 

lezingen en activiteiten. Ook organiseren we tijdens deze Kennisdag een 

speciale Koplopersbijeenkomst over natuur in en om ziekenhuizen. 

In de middag gaan natuur, gezondheidszorg en wetenschap met elkaar 

en de zaal in debat over het onderwerp natuur en gezondheid.

Aan het eind van de bijeenkomst reikt juryvoorzitter Jaap van Duijn de 

Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2013 uit aan het project dat groen en 

gezondheid het beste combineert. 

Aanmelden
U kunt zich via het formulier aanmelden voor de Kennisdag. Bij betaling vooraf krijgt u een korting van € 10,= en betaalt u slechts € 45,=! 

Dit is inclusief een gezonde biologische lunch en het boek ‘Natuur en Gezondheid’. 

Bent u student? Dan is deelname geheel gratis. De lunch is dan op eigen kosten. Studenten kunnen zich via dit formulier aanmelden. 

Groene oppas
Wilt u deze dag graag bijwonen, maar kunt u geen opvang voor uw kinderen van 0-12 jaar vinden? Dat is geregeld: pedagoog en 

VHL docent Larissa Appel en BSOWijs! maken er met de Groene Oppas ook voor hen een mooie en natuurlijk gezonde dag van! 

Op het aanmeldformulier vindt u ook de mogelijkheid om uw kind(eren) hiervoor op te geven. 

Voor meer informatie: larissa.appel@wur.nl of (06) 5202 4164.

Workshops en lezingen
In drie rondes heeft u de gelegenheid workshops, lezingen en activiteiten te bezoeken. Zo kunt u horen over de nieuwbouwplannen van 

het Tergooi Ziekenhuis, waar groen een integraal onderdeel van uit maakt, vertelt Thomas van Slobbe (stichting wAarde) over de straat-

waarde van natuur en gezondheid, is er aandacht voor sport en natuur in de stad en kunt u zelf een een wandeling maken met de  

wandelcoach. Kijkt u voor het totale programma op onze website. 

Koplopersbijeenkomst
Verschillende partijen in Nederland houden zich bezig 

met het inzetten van natuur in en rondom ziekenhuizen. 

Tijdens de Koplopersbijeenkomst brengen we deze 

partijen bij elkaar om na te gaan of we een landelijk 

meerjarig prestige programma op kunnen zetten 

rondom het thema natuur in en rondom ziekenhuizen. De Koplopersbijeenkomst vindt plaats van 12:15 tot 14:15 en is inclusief lunch.

De Koplopersbijeenkomst wordt georganiseerd door (v.l.n.r.) Jolanda Maas (VU), Daphne Teeling (IVN), José de Jong (IVN) en Agnes van 

den Berg (RUG en Bureau Natuurvoormensen)

Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2013
Het thema van de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2013 is ook ‘Op je Gezondheid!’. Tijdens de Kennisdag maken we bekend wie de 

Natuurprijs 2013 krijgt. Nieuwsgierig wie genomineerd zijn? Kijk voor meer informatie op onze website. 

Interactief debat 
Natuur, gezondheidszorg en wetenschap gaan met elkaar in debat over het thema natuur en gezondheid. De zaal debatteert op ludieke 

wijze mee. Het Tergooi Ziekenhuis en Nationaal Groenfonds tekenen een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van het nieuwe groene 

ziekenhuis en Hogeschool VHL presenteert het boek ‘Natuur en Gezondheid’. En we horen wie de winnaar van de Natuurprijs 2013 is. 

http://fd8.formdesk.com/ooms1/aanmelding-kennisdag
http://fd8.formdesk.com/ooms1/aanmelding-kennisdag-voor-studenten
www.nationaalgroenfonds.nl/natuurprijs/Paginas/Natuurprijs-2013.aspx
www.nationaalgroenfonds.nl/natuurprijs/kennisdag/Paginas/Workshops-en-lezingen-Kennisdag-2013.aspx



