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De projectpartners van het euregionale
project ‘Sustainable Healthy Euregio’
(SHE) nodigen u graag uit voor de Kick-off
 op donderdag 28 januari 2021. 

Digitale Kick-off euPrevent SHE  

28 januari 2021 

10.00 - 12.00

De projectpartners van het euregionale project ‘Sustainable Healthy Euregio’ (SHE)
nodigen u graag uit voor de Kick-off  op donderdag 28 januari 2021. Het project dat een
duurzame samenwerking tussen beide landen uit de euregio rijn-maas-noord wil realiseren
wordt dan officieel gelanceerd. 
 

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 – 10.10 

10.10 – 10.20 

10.20 – 10.30 

10.30 – 10.50 

10.50 – 11.00 

11.00 – 11.10 

11.10 – 11.20 

11.20 – 11.50 

11.50 – 12.00 

 

Het programma wordt toegelicht door de gespreksleider
Christian Zeelen journalist bij Antenne Düsseldorf. 

Introductie van het project SHE door Jo Maes van
EPECS en partner in het SHE project. 

Korte toespraak door gedeputeerde Robert Housmans
van de Provincie Limburg en Dr. Andreas Coenen van
Kreis Viersen. 

Timm Schneider van het Robert Koch Institut (DE) en
Henriëtte ter Waarbeek van het RIVM (NL) zullen de
stand van zaken schetsen van de bestrijding van het
COVID virus én een korte terugblik geven op de
communicatie hierover. 

Korte pauze waarin ook vragen aan de sprekers
verzameld worden. 

Professor Stefan Wilm van Universitätsklinikum
Düsseldorf over de impact van COVID-19 op de mentale
gezondheid. 

Professor Christian Hoebe van de GGD Zuid Limburg in
Heerlen over de impact van de bestrijding van COVID-19
in met name de grensregio. 

Discussie met de sprekers. Ook hier kunnen vragen die
via chat binnenkomen voorgelegd worden. 

Afsluiting door Brigitte van der Zanden als projectleider
van het Interreg Va project SHE.

De sprekers zullen in hun eigen taal presenteren. Er zijn bij deze digitale bijeenkomst ook
tolken aanwezig voor simultaanvertaling in het Duits en Nederlands.

Noteer 28 januari 2021 alvast in uw agenda en meld u aan via de projectwebsite.
Aanmelden is verplicht. Door de huidige maatregelen rondom COVID-19 vindt
de Kick-off digitaal plaats. De link zal u na registratie 2 dagen van te voren
gestuurd worden.

Ga voor meer informatie naar de projectwebsite: https://euprevent.eu/nl/she/ 

De link naar de website wordt op 26 januari 2021 per mail aan u gezonden. 

De projectpartners van euPrevent SHE kijken uit naar uw aanwezigheid.

Wilt u al het nieuws van euPrevent ontvangen? Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief. 
 

Dit project wordt ondersteund door het INTERREG V A-Programm Deutschland-Nederland.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
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