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Hallo!
Van 1 tot 7 maart 2019 staat de tweede editie van de ‘Week van de KEIGEZONDE 
KEMPEN’ op de agenda. Lokaal, want gericht op de hele Kempen. En ‘kei-gezond’, 
wat refereert naar de sappige woordspeling van ons Kempens taaltje. Ook jouw 
organisatie doet mee, keigoed!

Meer dan 20 zorg-, welzijns – en gezondheidsorganisaties uit de hele Kempen pakken 
breed uit over het thema gezondheid. Meer inzet op preventie is nodig. Preventie 
beschermt, behoudt en bevordert de gezondheid van de bevolking en realiseert op lange 
termijn meer gezondheidswinst voor iedereen. De actieweek is een sterke manier om de 
verschillende, bestaande preventiecampagnes en het gezond aanbod lokaal te integreren.

We hebben ook jouw hulp nodig om de actieweek mee bekend te maken en inwoners 
uit de Kempen te mobiliseren naar één van de vele gezondheidsinitiatieven in onze 
regio. Met deze toolkit geven we jou een hulpmiddel om van deze editie een gigantisch 
gezond en groot succes te maken. 

Heb je vragen of wil je hulp, neem contact op met Evy van Logo Kempen  
via evy@logokempen.be of bel 014/44.08.34

Dank vanwege Logo Kempen en alle partners van de actieweek, 

• 3XG
•  AIKO Lentekind
• Centra voor Geestelijke Gezondheid Kempen 
• CM Turnhout – Mechelen
• De Voorzorg
• Eutonie Kempen
• Gezinsbond Regio Turnhout
• Gezonde Gemeenten Balen, Baarle-Hertog, Beerse, Dessel, Geel, Grobbendonk,  
 Herentals, Herenthout, Herselt, Kasterlee, Lille, Olen, Oud-Turnhout, Ravels,   
 Merksplas, Mol, Vorselaar, Westerlo
• Kind & Gezin regio Turnhout
• Huis van het Kind Balen Dessel Mol Retie
•  Huis van het Kind Geel Laakdal Meerhout
•  Huis van het Kind Herselt Hulshout Westerlo
• Huis van het Kind Stadsregio Turnhout
• Huis van het Kind Middenkempen
• Huis van het Kind Hoogstraten
• Landelijke Kinderopvang vzw
•  ‘t Lindehofke
•  Loket Kids & Co
• Samen Plannen vzw
• Scholen: GBS De Pagadder Lichtaart, Basisschool De Zonnewijzer Ravels,  
 Sport- en Handelsschool Turnhout en Thomas More Hogeschool Turnhout
• OPZ Geel
• Oscare vzw
• Thomas More
• Ziekenhuisnetwerk Kempen
• ZITDAZO vzw



Waarom ‘Week van de 
KEIGEZONDE Kempen’?

Jonge gezinnen in de kijker
Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ richt de actieweek zich tot gezinnen 
met kinderen tot 12 jaar. Investeren in gezondheidsvaardigheden van kinderen 
begint bij ouders en de familiecontext rond het gezin. Niet enkel traditionele 
gezinssamenstellingen, ook alleenstaanden, holebi’s, nieuw samengestelde gezinnen, 
…  en de grootouders behoren tot de doelgroep zolang de gezinscontext duidelijk 
is. Hoe belangrijk vinden zij gezondheid? Hoe integreren ze gezond gedrag in hun 
dagelijks leven? 

Pierre Goor, voorzitter Logo Kempen: "Kinderen zijn de voedingsbodem voor 
toekomstige generaties en investeren in gezondheidsvaardigheden begint bij ouders 
en de familiecontext. Huishouden, een drukke job, schoolwerk, hobby’s, sociale 
contacten, balans werk-privé ….   Vaak is er wel de intentie om gezondheid thuis 
voorop te stellen, maar ontbreekt het aan tijd en kennis. Daar willen wij met de 
actieweek op inzetten."    

Wim Woestenborghs, coördinator Logo Kempen en trekker van 
het initiatief: “Een gedeelde en gedragen inzet op preventie, 
dat klinkt iedereen als muziek in de oren. Heel veel organisaties 
werken lokaal aan gezonde thema’s en vullen mekaar aan. We 
moeten met onze kennis, expertise en ervaring onze krachten 
bundelen en samen naar buiten treden. Alle partners 
werken samen aan een boeiend aanbod van evenementen, 
workshops, infosessies, lezingen, theatervoorstellingen over 
verschillende gezondheidsthema’s. Zo brengen we het nut van 
preventie tot aan de keukentafel van de Kempense gezinnen 
en grootouders.”



Wie kan een evenement 
organiseren? 
Iedereen. Wij roepen alle partners, Kempense lokale besturen, scholen, 
zorgpartners, ziekenhuizen, huisartsen, kansenorganisaties, bedrijven, verenigingen, 
kinderopvangcentra … op om van 1 tot 7 maart een gezond evenement, actie of 
initiatief voor gezinnen te organiseren. 

Kies en plan je evenement
Alle partners hebben een gepast aanbod voor organisatoren samengesteld. 
Dat aanbod bestaat uit lezingen, workshops, theatervoorstellingen, 
expo’s, acties, … en kan je reserveren bij de betrokken partner 
tijdens de week van 1 tot 7 maart 2019. Het aanbod vind je terug op  
www.gezondekempen.be. Het is ook mogelijk om een eigen actie of evenement te 
organiseren, zonder gebruik te maken van het partneraanbod.

Waar vind je de inspiratiegids?

Op de homepagina van www.gezondekempen.be klik je door naar ‘voor organisatoren’ 
en kies je uit de inspiratiegids van de Week van de Keigezonde Kempen een aanbod dat 
jij wil organiseren in je gemeente, school, organisatie, ziekenhuis, vereniging.  

>> Naar de inspiratiegids

Zet je evenement in de kalender

Laat weten wat je organiseert! Voeg je evenement toe aan de kalender op  
www.gezondekempen.be. Zo weten wij en de rest van de Kempen wat er in jouw 
gemeente te doen is. De leukste evenementen krijgen bezoek van de vliegende 
reporter van de Week van de Keigezonde Kempen!

>> Naar de kalender

http://www.gezondekempen.be
http://www.gezondekempen.be
https://www.gezondekempen.be/nl-BE/voor-organisatoren-3/
https://www.gezondekempen.be/nl-BE/voor-organisatoren-3/
http://www.gezondekempen.be
https://www.gezondekempen.be/nl-BE/evenementen-11/


De KEI-awards
Wat kan je winnen? Naast tevreden gezinnen, media aandacht en gezondheidswinst 
maak je kans op één van de vier KEI-awards. Bekijk het als een unieke kans om jouw 
partnerschap extra in de verf te zetten!

De 4 KEI-awards zijn:

Award voor de beste samenwerking:  
Heb jij met een nieuwe partner samengewerkt? Is er een blijvende samenwerking 
ontstaan? Is 1+1 voor jouw activiteit 3? 

Out of the rocks award:  
Heb jij iets speciaals gedaan? Viel jouw actie op? Originaliteit wordt beloond. 

Award in de KEI-ker:  
Schreeuw het van de daken! Jouw activiteit lokte pers en keiveel media-aandacht. 

NIEUW!! De ‘Iedereen Erbij-award’:
Slaag jij erin om alle drempels van jouw evenement weg te werken? Jouw activiteit 
is de meest toegankelijke voor iedereen!

Iedereen die een evenement registreert in de kalender van www.gezondekempen.be 
doet automatisch mee. De winnaars van de vorige editie vormen de jury en reiken de 
award uit op vrijdag 15 maart 2019.

  
De 3 winnaars van de KEI-awards 2018

http://www.gezondekempen.be


Blikvangers: 
Funky fietsvlaggetjes

 

De complimentenboom
De ‘Week van de Keigezonde Kempen’ 
start op 1 maart, complimentendag. 
Een compliment geven aan iemand doet 
deugd, niet alleen voor de persoon voor 
wie het compliment bedoeld is. Wil je de 
start van de keigezonde week extra in de 
verf zetten, dan kan je één of meerdere 
complimentenbomen versieren.

De boom hangt vol met kleurrijke 
complimentenlintjes (polsbandjes) die 
passanten kunnen afnemen en doorgeven 
aan een vertrouwenspersoon die een 
compliment verdient. Je kan gebruik 
maken van bomen of struiken in het 
stadspark of in de centrumstraten. Zet je 
de actie liever ergens binnen op (bv. bib, 
onthaal, zwembad, school...)? Dan kan 
een technische school je verder helpen 
met het maken van een houten boom of 
check eens online naar een kartonnen 
exemplaar. 

De complimentenlintjes kan je aankopen 
bij Logo Kempen (zie webshop).

De actieweek promoot dit jaar 3  coole, 
opvallende fietsvlaggetjes voor jong 
en oud. Een heel leuk gadget om weg 
te geven tijdens een actie, wedstrijd 
of campagne in je eigen gemeente of 
organisatie. 

De 3 fietsvlaggetjes zijn verkrijgbaar bij 
Logo Kempen aan 1 € per stuk (incl.btw). 
Contacteer ons. 

file:https://logokempen.be/materialen


Promoot je activiteit
1. Eigen communicatiekanalen
Om zoveel mogelijk deelnemers naar je evenement te mobiliseren, is het nodig om 
promotie te maken voor jouw initiatief. We hebben een basis van promotiematerialen 
(flyers en affiches) die je evenement opfleuren. Maak de actieweek en jouw lokale 
acties bekend aan de lokale bevolking via je eigen communicatiekanalen:

  •     Gemeentelijke infoblad
  •     Sociale Media: Facebook, Instagram, Twitter,…
  •     Website van de gemeente
  •     Regionale krant
  •     Regionale televisie
  •     Radio
  •     …

2. Gezondekempen.be 
De website gezondekempen.be is dé evenementensite voor alle gezonde initiatieven 
in de Kempen. Ook de Week van de Keigezonde Kempen bundelt alle initiatieven op 
deze website. Organisatoren kunnen er terecht voor inspiratie voor de organisatie van 
een activiteit over het thema gezondheid. De Kempenaar kan er terecht om te weten 
welke gezonde evenementen doorgaan in eigen regio. 

>> Voeg jouw evenement toe op de kalenderpagina van de website.

http://gezondekempen.be
https://www.gezondekempen.be/nl-BE/voor-organisatoren-3/


3. Sociale media 

Sociale media zijn tegenwoordig de beste en snelste manier om gezinnen te bereiken. 
Maak daarvan zeker gebruik om je programma bekend te maken en gezonde tips te 
verspreiden. 

Wil je je Facebookpagina niet overbelasten met berichten van de keigezonde week, 
dan raden wij aan een evenement aan te maken voor jouw eigen gezond initiatief. 
Tag in jouw evenement de Week van de Keigezonde Kempen (@keigezondekempen) en 
gebruik in je posts de hashtag #keigezondekempen. Zo kunnen wij jouw berichten ook 
mee verspreiden in de campagne! 

NIEUW! Volg de actieweek ook op Instagram

De campagne loopt ook dit jaar via Instagram. Je kan de actieweek vinden en volgen 
via #keigezondekempen.   

>> Gebruik bij elke post de hashtag #keigezondekempen  
>> TAG de actieweek in de tekst van je post via @keigezondekempen 

>> Alle tools zijn downloadbaar via www.logokempen.be/communicatietoolkit 

4. Campagnetools 
DOWNLOAD de volgende tools online vanaf de Logo Kempen website:

• Logo van de actieweek
• Nieuwsbericht
• Persartikel
• Sociale media posts om de actieweek te promoten via je eigen kanalen
• Affiches en flyers voor verspreiding en publicatie in eigen magazines of krantjes. 

 

>> Alle tools zijn downloadbaar via www.logokempen.be/communicatietoolkit 
 
 
>> Wil je een gepersonaliseerde flyer bv. met je eigen logo of vermelding van je 
evenement? Stuur een email naar evy@logokempen.be 

https://logokempen.be/communicatietoolkit
file:https://logokempen.be/communicatietoolkit
file:
file:Z:\LOGO%20Kempen\Week%20van%20de%20KEIGEZONDE%20KEMPEN%202019\Campagne\Redactionele%20artikelen\NIEUWSBERICHT%20-%20Week%20van%20de%20Keigezonde%20Kempen%20vol%20keigezonde%20tips%20en%20meer%20dan%2050%20evenementen%20voor%20jouw%20gezin.pdf
file:
https://logokempen.be/communicatietoolkit
mailto:evy%40logokempen.be?subject=


Vrijdag 1 maart 2019 - 11u55 
#bewegen5voor12
Wij Vlamingen brengen de dag gemiddeld 8u zittend door. Een gezonde dag bestaat uit 
een goede mix van zitten, staan én bewegen. Beperk stilzitten en beweeg, dat levert 
niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen gezondheidsvoordelen op voor 
lichaam en geest. Om die boodschap over te brengen aan de Kempenaar zetten we 
de Kempen op zijn kop met een aantal beweegmomenten. We willen dat de ‘Kempen 
beweegt’ en een ideaal moment daarvoor is de Week van de Keigezonde Kempen!

Oproep
We vragen alle partners om op vrijdag 1 maart 2019 één gezamenlijk beweegmoment 
van 5 minuten te organiseren om 11u55 in de gemeente bv. yoga-oefeningen, een 
dansact,  springkasteelspringen, groot kussengevecht, flashmob, een parking vol 
springtouwen, een mega swich swich… Originaliteit mag! Waar het moment doorgaat 
kies je zelf. Zie je het groot op de markt of in de sporthal, zwembad, parking of een 
zaal... weet dat hoe meer volk je aan het bewegen krijgt, hoe beter. 

Tijdens de campagne van de Week 
van de Keigezonde Kempen zal via 
de Facebookpagina en Instagram 
#bewegen5voor12 meegenomen 
worden. We vragen daarom om 
alle geplande beweegmomenten 
vooraf aan ons door te geven zodat 
we jouw beweegmoment kunnen 
meenemen in de campagne en naar 
de pers. Een live-sessie op Facebook 
en Instagram zal ongetwijfeld jouw 
aantal volgers op sociale media 
verhogen. Een foto of filmpje posten 
kan natuurlijk ook. 

BELANGRIJK! We vragen om alle beweegmomenten te delen via sociale media 
(Facebook, Instagram) met de hashtags #bewegen5voor12 en #keigezondekempen. 
Zo kunnen we jouw initiatief ook aandacht geven in de campagne van de actieweek.

De Huizen van het Kind, de studenten van Thomas More hogeschool, campus Turnhout 
(sport en beweging) en de werkgroep van de Week van de Keigezonde Kempen zijn 
coördinerende partners van het Kempens beweegmoment.



Tijdens en na de activiteiten
Maak een leuk verslag van je activiteit aan de hand van foto’s en reacties van 
deelnemers. Post je verslag op sociale media met de hashtag #keigezondekempen. 
Vermeld copyright indien nodig.

Actieweek met de steun van


