
 

 

 
Zaterdag Live, elke zaterdag live van 11.00 – 13.00 uur op Den Haag TV 

Escampjournaal, elke zondagavond vanaf 19.00 tot 04.00 uur in carrousel op Den Haag TV 
(kanalen van de diverse providers te vinden op www.rtvdiscus.nl) 

 
Studio: De Dreef 247 - Den Haag 

Tel: 070 - 380 44 01 - 06 - 508 62 26 6 

 

PERSBERICHT 
 

 
Den Haag, 14 september 2020 

 

Na aanpassing van de studio op basis van de RIVM-richtlijnen, gaan we weer uitzendingen 

produceren vanuit de eigen studio. 

Gezondheidscentrum Moerwijk 
 
In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 19 september 2020, richten wij ons 

- naast de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op het thema  

‘Gezondheidscentrum Moerwijk’.  

Gasten aan tafel zijn: Neo de Bono (Moerwijk Coöperatie), Irma Bolhuis (Mooi 

Welzijn), Amanda de Glanville (Huisarts) en Astrid Frey (fractievertegenwoordiger 

CDA). 

  

De wijk Moerwijk in Den Haag wil een nieuw gezondheidscentrum. Een gezondheidscentrum 

opgezet om op basis van de positieve gezondheidsfilosofie bepalen wat daarin plaats vindt. 

Een gezondheidscentrum dat voor en door de bewoners van Moerwijk mede met een aantal 

professionals en specialisten wordt ingericht om de kracht en welzijn van de wijk te 

vergroten. 

 

Het idee is ontstaan uit de Bewonerscoöperatie Moerwijk, welzijnsorganisatie Mooi Welzijn, 

huisartsen uit Moerwijk en de interieurarchitect Nicolet Bekker. Zij vormen de basis en 

drijvende kracht van het gezondheidscentrum. Financiële steun wordt gevonden bij het Agis 

Innovatiefonds welke het idee innovatief vond. 

 

De voorlopige thuiskamer is de eerste stap naar het gezondheidscentrum ook wel het huis 

van Gé genoemd, welke door bewoners zo is genoemd op basis van de G's die ze hebben 

opgesteld welke ze verwachten te vinden in het nieuwe gezondheidscentrum van de wijk: 

gezond, geluk, gemeenschap, gezellig, geloof en gastvrij. 

 

Wat de definitieve opzet en uitkomst van het Gezondheidscentrum is, het huis van Gé, moet 

begin 2022 duidelijk zijn. 

 

De vraag die natuurlijk op komt spelen is of dit Gezondheidscentrum zijn doel, zoals gesteld 

binnen de wijk zal, behalen en een toegevoegde versterkende rol op het welzijn zal hebben 

binnen Moerwijk. 

 

 

 



 

 

 
Zaterdag Live, elke zaterdag live van 11.00 – 13.00 uur op Den Haag TV 

Escampjournaal, elke zondagavond vanaf 19.00 tot 04.00 uur in carrousel op Den Haag TV 
(kanalen van de diverse providers te vinden op www.rtvdiscus.nl) 

 
Studio: De Dreef 247 - Den Haag 

Tel: 070 - 380 44 01 - 06 - 508 62 26 6 

 

 

Vanuit de studio aan De Dreef 247 in Den Haag zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op zaterdag, een twee  
uur durend live televisie-/radioprogramma uit. De programma’s van Discus Radio & Televisie hebben een politieke, 
maatschappelijke en culturele inhoud.  
 
ZATERDAG LIVE elke zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur 
. Internet: kijk via de livestream op www.rtvdiscus.nl of de Facebook-pagina 
. Televisie: vanaf 18.00 uur Den Haag TV,  
 Ziggokanaal 45 of Caiway kanaal 67 zie voor andere providers onze website 
 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Schouten, Eindredacteur  
op mobiel 06-50862266 of per mail: redactie@rtvdiscus.nl 
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