
 

 

 

Blijf nieuwsgierig, Eet gezond en Beweeg regelmatig… we blijven het herhalen 😉 

Onderzoek heeft aangetoond, dat door een gezonde(re) leefstijl tussen je 40ste en 75ste levensjaar, je 

40% minder risico loopt op het krijgen van dementie. Nu wordt één op de vijf Nederlanders op enig 

moment in het leven getroffen door dementie. Doel van de campagne is dan ook inwoners (waaronder 

onszelf) bewust te maken van het verband tussen een (on)gezonde leefstijl en dementie.  

De campagne 'We zijn zelf het medicijn' draait om drie leefstijladviezen: 

• Blijf nieuwsgierig  

• Eet gezond 

• Beweeg regelmatig 

Ook dit keer weer een nieuwsbrief boordevol informatie. 

Het promotieteam stelt zich voor  
In juli vertelden wij u al over de versterking van ons projectteam met een heus 

eigen promotieteam WZZHM. U bent ze vast al tegen gekomen in de regio. Op 

de foto Stacey, Ingrid en Marina. Laatstgenoemde is de coördinator van het 

team.  

Op zaterdag 10 september heeft het promotieteam bijvoorbeeld het verhaal van 

'We zijn zelf het medicijn' kunnen delen met jong en oud(er) op de Markt in 

Papendrecht. Hier was een festijn in het kader van de start van de 

Papendrechtse Sport- en Cultuurweken.  

En aanstaande zaterdag 17 september zijn de dames te vinden in Dordrecht. Er 

worden dan, speciaal als onderdeel van de Nationale Sportweek, verschillende 

wandeltochten in Dordrecht georganiseerd. De 10- en 15-kilometer tochten 

gaan door de oude binnenstad vol culturele en architectonische 

bezienswaardigheden. De routes zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

Iedereen ontvangt van ons promotieteam een paar vrolijke sokken aan het eind 

van de wandeling. 

◄Sinds kort hebben we deze kleurrijke sokken als gadget voor onze campagne; 

deze vrolijke sokken kun je 'verdienen' als deelnemer aan een activiteit, 

workshop of presentatie. 

We zijn zelf het medicijn: bureau-actie voor medewerkers DG&J 

'We zijn zelf het medicijn' geldt ook voor ons, professionals in zorg- en welzijn.  

Om die reden zijn we vorige week gestart met een interne campagne bij de Dienst 

Gezondheid & Jeugd, de overkoepelende organisatie van GGD, Leerplicht en Voortijdig 

Schoolverlaten, Veilig Thuis, de Covid-19 organisatie en de Serviceorganisatie Jeugd. 

Totaal hopen we zo'n 500 medewerkers bewust te maken van het verband tussen een 

gezonde(re) leefstijl en de kans op dementie (en andere ziekten als diabetes II en hart- 

en vaatziekten).  

Doen wat je zegt: cardiofitness op een woensdagochtend in september  
Promotie is niet alleen het vertellen van een goed verhaal, het is ook 'doen wat je 

zegt'. Dat was dan ook de reden waarom een van onze projectleden het aanbod van 

leefstijlcoach Irene Zwinkels van VANAV aan nam: "Kom mee bewegen in plaats van 

praten". VANAV Sport organiseert trainingen voor volwassenen en ouderen aan de 

groene rand van Stadspolders, Dordrecht. Irene is een van de nieuwe vrienden van 

onze campagne. Wie volgt? 

Nieuwsbrief 7, september 2022 

https://wsvdedordtsevierdaagse.nl/wp-content/uploads/2022/08/website-wandeltocht-17-september-sportweek-Dordrecht.pdf
https://vanav.fit/


 

 

Nog meer bewegen 

Van 16 t/m 25 september is het de Nationale Sportweek. Tijdens deze week wordt in heel Nederland 

aandacht besteed aan sporten, ook in onze regio. Dordrecht is gaststad van de NOC*NSF Nationale 

Sportweek 2022. Check hier welke activiteiten er zijn bij u in de buurt. 

 

Uitgelicht: Golden Sports Papendrecht 

Sommige initiatieven kunnen een extra zetje gebruiken. Zo ook Golden Sports Papendrecht. Deze 

beweegactiviteit voor 55-plussers gaat volgende week dinsdag 20 september om 10.30 uur van start 
op het veldje van Handbalvereniging Des 72 (tegenover Theater de Willem). Deze actie is verbonden 

aan de Nationale Sportweek; er valt dus een stempel te verdienen. Meer informatie bij Angelique 

Tubbing, 06-18190399. Benieuwd of Golden Sports ook bij u in de gemeente is? Kijk hier. 

 

WZZHM onderwerp van Wereld Alzheimer Dag in de regio 

Woensdag 21 september is het Wereld Alzheimer dag. In meerdere gemeenten wordt 'We zijn zelf het 

medicijn' die dag extra onder de aandacht gebracht. Er zijn leuke activiteiten voor alle inwoners. Ook 

als je nog niet met dementie te maken hebt: 

 

Hardinxveld-Giessendam 

10.00 uur - Beweeg regelmatig: ontdek wandelend de historische punten van Hardinxveld-

Giessendam (+/- 1 uur). Om 10.30 uur start de eerste groep. Daarna ieder half uur, tot 12.00 uur. 

Deelnemen inclusief dorstlesser en versnapering is gratis. Komt u ook? Meer informatie. 

Aanmelden bij s.kuijt@ggdzhz.nl. 

 

Hoeksche Waard 

10.00 uur – Beweeg regelmatig: beweegactiviteiten vanuit 

Huiskamers in de Wijk: Buitensluis Alerimus Numansdorp en Huis te 

Hoecke in Puttershoek.  

11.00 uur – Eet gezond: informatie, inloop en lekkere gezonde 

hapjes – gemaakt en geserveerd door leerlingen van de Focus 

Beroepsacademie – in Buurthuis Me Mekaer in Strijen.  

13.30 uur – Blijf Nieuwsgierig: Kunstenaars Monika VvariazZ, 

Houman en Connie Toet stellen hun atelier open bij CreActief, 

Koninginneweg 126 Oud-Beijerland. Schuilt er in u een kunstenaar? 

14.00 uur – Blijf Nieuwsgierig en maak kennis met de 

Compaantablet in Boezem & Co, Oud-Beijerland 

14.00 uur – Beweeg regelmatig: wandeling vanuit Heemzicht Piershil,  

na de wandeling gezellig samen een hapje en een drankje 

 

Deelname aan alle activiteiten in Hoeksche Waard is gratis. Voor meer informatie, neem contact op 

met Conny Bouwer, 06-28 77 12 17. 

Sliedrecht 

13.30–15.30 uur - Een onvergetelijke middag voor jong & oud, waar gezelligheid en verbinding met 

elkaar centraal staan. Op het plein bij de bibliotheek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met het Bonkelaarhuis: 0184 – 420 539 of mantelzorg@bonkelaarhuis.nl.  

 

Sliedrecht 

19.00-21.30 uur - Een inspirerende én leerzame bijeenkomst over het verband tussen leefstijl en 

dementie, georganiseerd door Initiatiefgroep Dementievriendelijke Samenleving West 

Alblasserwaard voor inwoners, beleidsmakers, zorg- en welzijnsprofessionals uit Alblasserdam, 

Papendrecht en Sliedrecht. Onder andere op het programma: 

• Gezond eten met Renate Buitenhuis van de Onvergetelijke Kookclubs. 

• Op avontuur met John van der Sluis, coach van Lopend Stilstaan. 

• Kom in beweging met Angelique Tubbing, buurtsportcoach en trainer van Stapjefitter. 

Gratis deelname. Aanmelden kan nog! vergeetmijnietjaar@gmail.com 

 

Kijk op de site van Alzheimer Nederland voor meer activiteiten bij u in de buurt. 

https://nocnsf.nl/nationale-sportweek/bij-jou-in-de-buurt
https://www.goldensports.nl/locaties/
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/drechtsteden-en-alblasserwaard/ontdek-wandelend-de-historische-punten-van-hardinxveld
mailto:s.kuijt@ggdzhz.nl
mailto:mantelzorg@bonkelaarhuis.nl
mailto:vergeetmijnietjaar@gmail.com
https://www.alzheimer-nederland.nl/wereld-alzheimer-dag-2022#regio


 

 

Brief van mevrouw Wil van Wetten 

Onlangs ontvingen wij een handgeschreven -prachtig handschrift!- brief van mevrouw Wil van Wetten. 

Mevrouw heeft een lang enerverend leven achter zich. Zij is nog steeds zeer actief in haar gemeente, 

als vrijwilliger en als ervaringsdeskundige in de dementievriendelijke samenleving Hoeksche Waard. 

"Onlangs heb ik een boek gelezen, dat me erg aansprak en wel hierom. 

Het is geschreven door een deskundige, ze is expert op het gebied van 

dementie als psycholoog, hoogleraar en beleidsmedewerker, maar … ze werd 

ook de mantelzorger van haar ouders. 

En dan blijkt dat je met al je kennis en kunde toch tegen handenvol dilemma's 

aanloopt in de praktijk. Het boek heet 'Zorgen van een mantelzorger', met als 

ondertitel 'Een dozijn dagelijkse dilemma's' en is geschreven door Anne 

Margriet Pot, Uitgever Kok Boekencentrum 2020. 

De eerlijkheid waarmee ze als dochter haar eigen onzekerheid aangeeft bij 

allerlei keuzes en beslissingen die gemaakt moeten worden, doen weldadig 

aan. Leer en leven blijken vaak ver uit elkaar te liggen en het is goed om 

daarvan bewust te zijn." 

 

Nog even dit: 

• Kijk hier naar de Key Note van Kay Deckers, grondlegger van de campagne en gastspreker tijdens 

het webinar 'We zijn zelf het medicijn Zuid-Holland Zuid' van 7 april. 

• Mensen die grote hoeveelheden ultrabewerkt voedsel eten, lopen meer risico om op latere leeftijd 

dementie te ontwikkelen. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 70.000 Britten, gepubliceerd 

in Neurology. Een Nederlandse samenvatting vindt u hier. 

• Een duurzamer voedingspatroon is eigenlijk heel simpel, aldus dr. Corné van Dooren. Beter voor 

het milieu en beter voor de portemonnee. Leer de klassieke Nederlandse keuken weer waarderen! 

Deze kan moeiteloos de concurrentie aan met het Mediterrane menu. Lees zijn verhaal. 

 

Tot slot 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen waar we 'We zijn zelf het medicijn' zoal promoten. Als 

alles naar verwachting verloopt, hebben we in november zo'n 40 evenementen bezocht en presentaties 

gehouden. Bent u benieuwd of we binnenkort bij u in de buurt zijn of wilt u dat we voor uw 

organisatie/vereniging een presentatie hoeden, neem dan contact op met wzzhm@ggdzhz.nl 

 

 

Tot ziens, ergens in onze mooie regio! 

De projectgroep We zijn zelf het medicijn 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1FEtCRnu-QU
https://n.neurology.org/content/early/2022/07/26/WNL.0000000000200871
https://www.nieuwsvoordietisten.nl/ultrabewerkt-voedsel-verhoogt-risico-op-dementie/
https://www.zuivelengezondheid.nl/blogs/dr-corne-van-dooren-leer-de-klassieke-nederlandse-keuken-weer-waarderen/
mailto:wzzhm@ggdzhz.nl

