
UITNODIGING 20 OKTOBER

LOCATIE & PARKEREN

Gratis parkeren is mogelijk op P2 en P3, deze parkeerplaatsen  
bevinden zich achter de Innovatoren. Vanuit daar kunt u te voet 
binnendoor naar Villa Flora wandelen. U arriveert aan de  
achterkant van Villa Flora, aan de Vijverzijde waar de  
bijeenkomst plaatsvindt.  

Brightlands Campus Greenport Venlo
Campusgebouw Villa Flora
Villafloraweg 15  
(parkeren bij Innovatoren P2 -P3)

Ontvangst met koffie en thee

PROGRAMMA 20 OKTOBER, 13.00 - 17.00 UUR

Einde programma

Vlieg mee! Interactief programma met aansluitend 
netwerkborrel een hapje door de kids van Kokkerelli

Korte pauze

Aanvang
• Caroline Kortooms ziet het voor zich!
• In gesprek met wethouders Anget Mestrom en 

Frans Schatorjé
• Positieve gezondheid in Noord-Limburg  

door Chantal Walg
• De kracht van de gemeenschappen door  

Aukje van Dijk en Wim Moorman

14.45 uur

13.30 uur

13.00 uur

15.05 uur

17.00 uur

We nodigen alle initiatiefnemers en betrokkenen van  
Vitaal & Gezond uit om met ons te dromen en te delen.  
Je bent van harte welkom! 
 
Het leer- en ontwikkelnetwerk Vitaal & Gezond bundelt tijdens 
deze middag haar krachten door te inspireren, informeren en  
te ontmoeten. Leer elkaar kennen en draag bij aan de  
gezamenlijke droom en ambities voor Noord-Limburg.

NETWERKMIDDAG 
VITAAL & GEZOND 
NOORD-LIMBURG

rn-l.nl/project/leer-ontwikkel-netwerk-vitaal-gezond/

Vitaal & Gezond is partner in de Gezondste Regio

Direct aanmelden

Caroline Kortooms 
Gezondheidsmaker bij de Gezondste Regio
Hoe wordt Noord- Limburg de Gezondste Regio 
van Europa? Is dat wel realistisch? Waar moeten 
we in vredesnaam beginnen? Wat kan ík daaraan 
bijdragen? Op deze, en nog meer relevante  
vragen, geeft Caroline antwoord, tijdens
een gepassioneerde presentatie over de  
transformatie van Noord- Limburg tot Gezondste 
Regio van Europa.

Aukje van Dijk en Wim Moorman
‘De kracht van Gemeenschappen’
Gemeenschappen waar inwoners naar elkaar 
omkijken en voor elkaar zorgen. Sanne Aben, 
Aukje van Dijk en Wim Moorman deden onder-
zoek naar de kracht van gemeenschappen in 
Noord-Limburg. Hun zoektocht resulteerde in de 
podcastserie DOORGRONDEN. De onderzoekers 
delen de schatten en verhalen die zij tegen 
kwamen dwars door de regio. 

ONTMOET DE SPREKERS

Frans Schatorjé (wethouder Venlo) en  
Anget Mestrom (wethouder Peel en Maas)
Regionaal bestuurlijk trekkers Vitaal &  
Gezond Noord-Limburg
Frans Schatorjé: “Belangrijk vind ik dat er een mix 
is van kleinere en grotere projecten die samen 
een goede aanzet geven naar waar we met 
elkaar naartoe willen werken: de Gezondste 
Regio. Ik zie veel kansen en mogelijkheden. 
Ook zie ik dat het draagvlak bij partners in de 
Quattro-helix steeds groeit. Dat smaakt naar 
meer. Als gemeenten gaan we dat proces 
stimuleren en faciliteren.”

Anget Mestrom: “Ik vind de bewegingen die we 
in Noord-Limburg maken bijzonder waardevol: 
vitale gemeenschappen en positieve gezondheid. 
Deze doen er wat mij betreft echt toe! Gezamen-
lijk ontdekken, experimenten en de schouders 
eronder zetten. Zo leren we van elkaar door te 
doen. Op naar de Gezondste Regio!” 

Chantal Walg  
Positieve Gezondheid in Noord-Limburg 
Een andere kijk op gezondheid en zorg is nodig 
in een samenleving die aan het veranderen is. 
Naast transities (structuurveranderingen) zijn er 
vooral ook transformaties oftewel cultuurver-
anderingen nodig. Positieve Gezondheid is een 
belangrijke katalysator om die beweging verder 
te brengen mits het als vertrekpunt wordt geno-
men en er op verschillende manier aan gewerkt 
kan worden.

BENT U ERBIJ?
De kans om mee te vliegen laat ik niet voorbij gaan!  
Ik ben erbij op 20 oktober in Villa Flora.

Allergie of dieet? Geen probleem! U kunt dit aangeven bij het 
aanmelden.

VLIEG MEE IN DE  
GEZONDSTE REGIO

https://rn-l.nl/project/leer-ontwikkel-netwerk-vitaal-gezond/
https://www.eventbrite.com/e/tickets-netwerkmiddag-vitaal-gezond-noord-limburg-414005550747

