
Save The Date !!!! 
Den Haag City Challenge 2020 

Dinsdag 11-2-2020 van 17:30 uur tot 21:00 uur. (inloop vanaf 17:30) 

Locatie: SportCampus Zuiderpark  

 

Wij nodigen u graag uit voor de informatieavond van de Den Haag City Challenge 2020 van de Bas 

van de Goor Foundation. Deze avond wordt inmiddels voor het derde jaar georganiseerd door 

Hadoks, LIJN1, Gemeente Den Haag en de Bas van de Goor Foundation (BvdGF).  

 

De BvdGF organiseert al enkele jaren met succes de Nationale Diabetes Challenge. Dit met hele 

positieve resultaten voor zowel patiënten als zorgverleners. Het wandelen is niet alleen succesvol en 

toepasbaar voor mensen met diabetes, maar eigenlijk voor alle patiënten.  

In 2019 is voor het eerst de Den Haag  City Challenge georganiseerd waarbij in 17 wijken succesvol is 

deelgenomen is en in totaal 471 Hagenezen in beweging zijn gekomen.  Voor 2020 streven we naar 

nog meer wijken en deelnemers in beweging te krijgen voor een gezonder en gelukkiger Den Haag. 

 

Finaledag Nationale Diabetes Challenge Den Haag 2019 

 

Is wandelen een nieuwe manier van behandelen?  Wilt u weten hoe de challenge werkt, wat het nu 

echt doet en hoe u deze challenge samen met uw wijkpartners kunt organiseren?   

In Den Haag is gekozen worden voor de nieuwe stedelijke aanpak voor de NDC.  

Tijdens deze avond zal er toegelicht worden wat dit precies inhoud en wat voor concreet kan 

inhouden en opleveren. Ook nieuwe ontwikkelingen zullen worden toegelicht. 

 

Kom dan naar deze informatieavond van de Nationale Diabetes Challenge in Den Haag. Op deze 

avond wordt uitleg gegeven over de Nationale Diabetes Challenge: 

• Hoe werkt het? 

• Toelichting van behaalde resultaten 

• Uitleg van de nieuwe stedelijke aanpak en veranderingen 

• Voorbeelden van ervaringsdeskundigen 

• Ontmoet jouw mogelijk samenwerkingspartners in de wijk 

• Hoe ga je samen met partners in de wijk de challenge aan? 

 
Er zullen op deze avond verschillende sprekers zijn. Ervaringsdeskundigen van afgelopen jaren zullen 

hun ervaringen delen met u.  

Onder begeleiding van LIJN1 zal er deze avond ook al praktisch gekeken worden hoe je samen de 

NDC in jouw wijk kunt gaan organiseren en uitvoeren.  

 

Graag willen we u uitnodigen voor deze avond en vragen de datum en tijd (17.30-21.00 uur) alvast te 

reserveren in uw agenda. Een officiële uitnodiging met het programma volgt in het nieuwe jaar. 

 

Doelgroep: Huisartsen, POH-S, POH-GGZ, dokters assistenten, Buurtsportcoaches, Diëtisten, 

Fysiotherapeuten, Welzijnswerkers, Leefstijlcoaches, Podotherapeuten en geïnteresseerden 

https://www.youtube.com/watch?v=OEn-fltN3y4

