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Nieuwsbrief maart 2022 

AFDELINGSAVOND 22 maart 

Op deze avond zal Loïs van den Berg (adviseur Publieke Gezondheid van de GGD Zeeland) de resultaten 

gezondheidsmonitors gemeente Kapelle en het concept positieve gezondheid presenteren. Om vervolgens 

aan de hand van positieve gezondheid op een leuke manier met u in gesprek te gaan. Wat valt op? Herkent 

u zich in deze cijfers? Wat doet u al om gezond te blijven en wat zou u graag nog meer willen doen? De 

gemeente heeft een rol in de publieke gezondheid en maakt het lokale gezondheidsbeleid. Dit doen zij 

onder andere aan de hand van de cijfers van de gezondheidsmonitors van de GGD en de landelijke 

gezondheidsvraagstukken. De GGD voert daarom elke 4 jaar een gezondheidsmonitor uit. Volwassenen en 

ouderen vullen een vragenlijst in en de antwoorden worden door de GGD geanalyseerd en vergeleken. De 

resultaten gebruikt de gemeente Kapelle voor hun beleid.  Met de coronacrisis is alleen maar duidelijker 

geworden hoe belangrijk onze gezondheid is en de preventie ervan. Goede preventie kan o.a. 

helpen ziekten en complicaties van ziekten te voorkomen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Want 

gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. Bij GGD Zeeland gaan we daarom uit van positieve 

gezondheid, dit geeft een bredere kijk op gezondheid. De focus ligt hierbij op gezondheid, in plaats van op 

ziekte en niet op beter maken, maar op beter voelen.  

Terugblik  24 februari Jaarvergadering en na de pauze boekpresentatie Wils de Meij 

Op deze eerste afdelingsavond van 2022, waarin we voor het eerst weer zonder beperkende maatregelen 

bij elkaar mochten komen waren we snel klaar. Naar aanleiding van de stukken die wij ontvangen hebben 

van Ine Derksen voor de jaarvergadering waren er geen vragen/opmerkingen. Tijdens deze jaarvergadering 

werden een aantal nieuwe leden aan ons voorgesteld. Het ledental is momenteel 100. 

Ook naar aanleiding van mijn boekpresentatie waren er geen vragen/opmerkingen. In de wandelgangen 

heb ik begrepen dat het verhaal op een aantal mensen indruk gemaakt heeft. 

 

Programmaboekje 
In tegenstelling tot andere jaren verschijnt er binnenkort voor komend jaar geen programmaboekje. 
Wel zijn er een aantal dingen gewijzigd. Op korte termijn ontvangt u een apart schrijven met de 
belangrijkste wijzigingen. 
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NATUURWANDELING  “De Manteling” bij Kasteel "Westhove"  6 april 2022. 

Op woensdagmiddag 6 april maken we een wandeling door het mooie natuurgebied “de Manteling” bij 

Kasteel "Westhove". We lopen eerst richting Oostkapelle over het strand en gaan door de Manteling terug. 

In een strandtent drinken we onderweg iets.  Route in totaal ongeveer 6  km. 
We parkeren de auto’s op de grote parkeerplaats bij kasteel "Westhove". (betaald parkeren) 
Opgave t/m 3 april ! per strookje of per e-mail bij Ita Kwekkeboom, Grachtstraat 1,  

e-mail: abdoer@zeelandnet.nl 

Vertrek:       13.00 uur ! vanaf “de Vroone”                Kosten chauffeur    € 5. 

Op woensdagmiddag 6 april ga ik mee wandelen in Natuurgebied “de Manteling” 

0         ik wil meerijden                         0           ik rij zelf en heb een inzittenden verzekering 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

jaarvergadering in Dorpshuis ’s Gravenpolder 

 

Donderdag 7 april:  Programma 

 09.30 – 10.00 uur Ontvangst met koffie/thee  
10.00- 12.00 uur Jaarvergadering  
12.00 – 13.00 Lunch  
13.00 – 13.30 uur Ontvangst bezoekers middagprogramma  
13.30 – 14.30 uur  
Optreden van Wim Daniels  
14.30 – 15.00 uur Pauze  
15.00 - 16.00 uur  
Lezing door Erna en Jannie van het Project Plastic en ik? Noord-Brabant  
16.00 uur Gezellig napraten onder het genot van?  
 
Aanmelden voor de jaarvergadering voor 28 maart 2022 via uw eigen afdeling.  
De gebruikelijke lunch kost dit jaar als gevolg van de prijsstijgingen in de horeca  
€ 14,75. Dit bedrag kunt u alleen betalen door € 14,75 over te maken bij de penningmeester van uw 
eigen afdeling!  
Wilt u alleen het ochtend of middagprogramma bijwonen dan moet u zich hiervoor bij uw eigen afdeling 

aanmelden en aangeven welk deel van het programma u wilt bijwonen.  

Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Wilt u mee lunchen? dan  in aanmelding vermelden "hele dag"  en € 14,75 overmaken op de bankrekening 

van de afdeling NL83RABO0142153613 met vermelding van uw naam en lunch prov. Jaarvergadering of 

d.m.v. briefje + € 14,75 bij het secretariaat afgeven 

Aanmelden uiterlijk  20 maart 



 
 
 

 

 


