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SAMEN WERKEN WE AAN EEN GEZONDE KEMPEN
GEZONDHEID TROEF



Netwerkevenement  
30 maart 2023 - Turnhout 

“Samen voor een zilveren generatie. 
Over het wel en wee van ouder worden.”

SaveTheDate
Op donderdagnamiddag 30 maart 2023 nodigen we jou en al onze partners uit 
voor een netwerkevent met uitreiking van de KEI-Awards, een boeiende lezing 
en een hapje en een drankje, in Turnhout. 

PROGRAMMA

- Uitreiking van de KEI-Awards
- ‘Het wel en wee van ouder worden’ door Luc Van de Ven, ouderenpsycholoog 
en bekend van het Canvas programma ‘Therapie’ over de kracht van troost 
voor een zilveren generatie, gebracht met humor en expertise. Een must om bij 
te zijn! Inschrijven kan vanaf januari.
  
   Jouw gezond project of initiatief nog niet ingestuurd voor de
   KEI-Awards? Maak er nog vlug werk van en zet jouw project  
   in de spotlight! 
  
   Insturen kan nog tot 31 december.
   ▶ www.kei-awards.be

Logozine   
Jouw digitaal magazine voor gezondheid en preventie

Waarmee moet je rekening houden bij de opmaak van een plan voor Warme 
Dagen? De Kleurrijk gezond workshop, iets voor jouw organisatie? Een 
rookvrije generatie, tof maar hoe begin ik eraan? Op Logozine.be tref je heel 
wat inspirerende artikelen van lokale besturen, onderwijspartners en zorg- en 
welzijnsorganisaties die jouw werking kunnen vooruit helpen. 

▶ Kijk mee over het muurtje en surf naar www.logozine.be
  

Kzitermee.be

Met gezonde agenda! 

Alle activiteiten over een gezondheidsthema vind je in 
één overzichtelijke gezonde agenda op  
www.gezondekempen.be. De gezonde agenda werd 
gekoppeld aan de grootste vrijetijdsgids van Vlaanderen, 
UiTinVlaanderen.

Jouw evenement in de gezonde agenda? 
▶ Voeg het label gezondekempen toe bij het invoeren 
van jouw evenement op UitinVlaanderen. Gezonde 
Kempen neemt automatisch jouw evenement mee in de 
agenda en op sociale media.
  

Gezondekempen.be

Hulpkompas wordt Kzitermee .be 
Iedereen heeft het soms moeilijk. Sommigen weten niet waar ze terecht kunnen voor 
hulp. Soms is de drempel te hoog om hulp te zoeken. Logo Leieland en Logo Kempen 
lanceren samen de nieuwe tool Kzitermee.be. Het platform brengt 500 diensten 
samen die actief zijn in preventie en zorg voor geestelijke gezondheid in de regio’s 
Kempen en Zuid-West-Vlaanderen. 

    Maak jij de tool mee bekend? 
    -  Promoot de tool:
     ▶ Download de communicatietoolkit 
     ▶ Bestel affiches en andere      
           communicatiematerialen
    - Vraag de actie ‘Op de stoel’ aan: Een spel dat deelnemers  
      laat ervaren dat iedereen wel eens met iets zit. 
  

Niet te missen in 2023!

http://www.gezondekempen.be
http://www.kei-awards.be 
http://www.logozine.be
http://www.logozine.be
http://www.kzitermee.be
http://www.gezondekempen.be
http://www.kzitermee.be
https://logokempen.be/content/vind-de-hulp-die-je-zoekt-op-kzitermeebe
https://logokempen.be/content/vind-de-hulp-die-je-zoekt-op-kzitermeebe
https://logokempen.be/content/vind-de-hulp-die-je-zoekt-op-kzitermeebe
https://logokempen.be/content/vind-de-hulp-die-je-zoekt-op-kzitermeebe


 Gezonde Publieke Ruimte
De omgevingskwaliteit van de publieke ruimte heeft een 
belangrijke invloed op onze gezondheid. Zet gezondheid 
op de agenda bij je ruimtelijke plannen of beleid. Werk 
samen met verschillende diensten aan een publieke 
ruimte op mensenmaat met gezondheidswinst op 
verschillende vlakken.    

 info: www.gezondepubliekeruimte.be  
 

       10.000 stappen:  
       Elke m² telt!
Groei met jouw gemeente de komende jaren stap voor 
stap naar een beweegvriendelijke gemeente waar burgers 
een duwtje in de rug krijgen om meer te bewegen. Wie in 
beweging blijft, voelt zich gezonder, energieker en beter 
in z’n vel. In 2023 ligt de focus op gezonde mobiliteit en 
het STOP-principe.

 info: www.10000stappen.be
                                 

 Halt2Diabetes
Personen met een verhoogd risico op diabetes 
type 2 en hart- en vaatziekten worden opgespoord 
via een 2-stapsmethode én begeleid naar een 
gezonde leefstijl om dit risico aan te pakken. 
Lokale besturen hebben een belangrijke rol in 
de sensibilisering van de screening en bij het 
leefstijlaanbod in de regio. 

 info: www.halt2diabetes.be
 

 Doe mee met de
       Gezondheidsenquête
Neem deel aan de lokale Gezondheidsenquête, 
georganiseerd door Sciensano. Inwoners van 
je gemeente vullen een vragenlijst in over hun 
gezondheid. Het onderzoek geeft je alle tools om als 
gemeente samen met Logo Kempen een nog beter 
gezondheidsbeleid op maat van je inwoners uit te 
werken.  

 info: Over de gezondheidsenquête
 
 LOGOZINE inspiratie
 Lees hoe Rijkevorsel aan de slag ging met de enquête. 
 
 

       Word een Warme Stad
       of Gemeente
Wil jij als lokaal bestuur de motor zijn van een 
beleid dat de veerkracht van kinderen en jongeren 
bevordert? Samen met een breed lokaal netwerk, 
op maat van jouw lokale context en volgens de 
eigen mogelijkheden? Onderschrijf mee de acht 
pijlers en principes van de methodiek ‘Warme 
Steden en Gemeenten’ en word de volgende 
Warme Stad of Gemeente.  

Onderteken het charter op 11 mei 2023 tijdens 
het ‘Warm Vlaanderen’ evenement!
  info: www.warmestedenengemeenten.be
 

In je bedrijf aan de slag 
met preventie?

Neem contact op met jouw interne of externe 
dienst. Zij helpen je graag verder.

 
Jaarplanning 2023  |  Lokale Besturen - Bedrijven

Lokale besturen 2023

http://www.gezondepubliekeruimte.be
http://www.10000stappen.be
http://www.halt2diabetes.be 
https://logokempen.be/content/lokale-gezondheidsenqu%C3%AAte
https://www.logozine.be/lokale-gezondheidsenquete-als-basis-voor-je-gezondheidsbeleid/
http://www.gezondwerken.be


  10-daagse van de
        Geestelijke Gezondheid 
De 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid blijft 
groeien. Het jaarthema van 2023? Je innerlijke 
kracht! Nieuw in 2023 zijn de ‘Open Geestdagen’, de 
jaarcampagne van Te Gek!?. De sector van de geestelijke 
gezondheidszorg opent namelijk in het weekend van  
8 & 9 oktober 2023 zijn deuren voor het brede publiek.

 info: 10-daagse Logo Kempen

 Vorming voor huisartsen
Onze fysieke leefomgeving heeft een impact op onze 
gezondheid. Tijdens de LOK-voordracht ‘Gezondheid 
en milieu: een hot item in de huisartsenpraktijk?’ krijg 
je een introductie in het vakgebied van de medische 
milieukunde. Je komt meer te weten over een gezonde 
binnenlucht, PFAS, schimmelproblemen in de woning, 
… Je krijgt informatie over de ondersteuning bij vragen 
van patiënten over gezondheid en milieu.  

  info: Praktische info LOK-vorming

 Gezonde Publieke Ruimte
Voldoende groen en ontspanningsmogelijkheden dicht 
bij huis zijn belangrijk voor onze fysieke en mentale 
gezondheid. Zorg- en welzijnsvoorzieningen hebben 
vaak ook een deel publieke ruimte. Dacht je al na over 
hoe je jouw campus kan inrichten zodat het geheel 
bijdraagt aan een betere gezondheid van je cliënten 
en patiënten? Zijn er mogelijkheden om (een deel) van 
je terrein open te stellen voor buurtbewoners? In het 
traject ‘Gezonde Publieke Ruimte’ denken we graag 
mee na. 

 info:  Aan de slag met Gezonde Publieke Ruimte

  Een Rookvrije Start
Elk kind verdient een rookvrije start. Roken voor, 
tijdens en na de zwangerschap houdt risico’s in. 
Maar stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk. 
Uit onderzoek blijkt dat aanstaande ouders een 
stopadvies van zorgprofessionals ernstig nemen. 
Help (aanstaande) ouders de eerste stap zetten.
 
 info: Aan de slag met ‘Rookvrije Start’
 

 Checklist Valpreventie 
Eén op drie 65-plussers valt minstens één keer per 
jaar en dit risico stijgt met de leeftijd. Verschillende 
oorzaken spelen een rol. Zo verminderen evenwicht, 
spierkracht en zicht bij het ouder worden. Ook 
medicatie of voetproblemen kunnen een rol spelen. 
Deze checklist kan je samen met ouderen invullen 
en bespreken. Bij de checklist horen een webpagina 
op maat van ouderen en professionelen om met de 
risicofactoren aan de slag te gaan.  

 info: 
 Checklist voor ouderen
 Checklist voor professionelen

 Laat griep je shift 
       niet saboteren 
Als zorgverlener of personeelslid in de zorgsector 
loop je niet alleen een groot risico om griep te 
krijgen, maar ook om anderen te besmetten. Met een 
griepvaccin bescherm je niet alleen jezelf, maar ook 
degenen rondom jou. De campagne zet het belang 
van een griepvaccin voor de zorgverlener in de kijker.

 info: www.laatjevaccineren.be/griep 

Jaarplanning 2023  |  Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn 2023

https://logokempen.be/10-daagse
https://logokempen.be/content/gezondheid-en-milieu-een-hot-item-de-huisartsenpraktijk
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte
https://www.gezondleven.be/projecten/rookvrije-start
http://www.gezondekempen.be/valpreventie/
https://logokempen.be/aandeslag


 Sweep
Op zoek naar manieren om meer tijd en inspiratie te 
vinden om je leerlingen in actie te krijgen, hen hiervoor 
te motiveren én je leerplandoelstellingen te halen? 
SWEEP helpt jou om meer schwung en beweging te 
brengen in je lessen, de pauzes, de verplaatsingen 
en voor en na de schooluren. SWEEP je op weg met 
sterk lesmateriaal, haalbare tips en tricks en concrete 
actieboxen, die perfect in te zetten zijn in het vak/ de 
vakken die je geeft. 

info: www.sweep.be

 Gezonde School 
Is gezondheid op jouw school nog een werkpunt? Dan 
is ondersteuning vast welkom! Gezonde school helpt je 
om stap voor stap te evolueren van losse acties naar een 
samenhangend gezondheidsbeleid.  

 info: www.gezondeschool.be
 

Jaarplanning 2023  |  Onderwijs

 Bestel je prikkelbox 

De Prikkelbox maakt mentaal welbevinden 
bespreekbaar bij kinderen of jongeren. De box bevat 
materialen zoals de complimentenactie, NokNok, 
geluksdriehoek, Warme William en emojibuttons. 
In de inspiratiegids lees je hoe je de materialen 
kan gebruiken. Je vindt er ook een overzicht 
van methodieken rond mentaal welbevinden bij 
kinderen of jongeren.  

 info:  Prikkelbox voor kinderen
  Prikkelbox voor jongeren

 Oog voor lekkers 
Gezond eten en drinken? Daar horen een sappig stukje 
fruit, een knapperig groentje en een fris glas melk bij. 
Met Oog voor Lekkers moedigen we kinderen aan om 
de juiste eetkeuzes te maken, thuis en op school. Het 
goede nieuws is dat de Vlaamse overheid je hierin 
graag steunt met een subsidie. Wil je van een subsidie 
genieten? Schrijf je in voor Oog voor Lekkers. 

 info: www.oogvoorlekkers.be

 Gezonde Mondkoffer 
Voor onze kinderen en jongeren is mondzorg van 
groot belang, omdat hun gebit tot 21 jaar in volle 
ontwikkeling is. De Gezonde Mond koffers zijn 
uitleenboxen vol materiaal om kinderen en jongeren 
te laten kennismaken met preventieve mondzorg en 
het tandartsbezoek.  Via de materialen in de koffer 
kan je informatie over mond en tanden tastbaar en 
levendig maken. 

 info: Praktische info Gezonde Mondkoffer
       Gezonde lucht in de klas 
In een klaslokaal zitten kinderen lange tijd samen in één 
ruimte. Ventileren en verluchten is dan een belangrijke 
maatregel om de lucht te verversen, zodat virus- en 
andere deeltjes zich niet opstapelen in de binnenlucht. 
Ook knutselmaterialen, schoonmaakmiddelen, stof 
en vocht zijn bronnen van luchtvervuiling in de klas. 
Met materialen zoals raamstickers, CO2-meters en de 
educatieve spelkoffer ‘De Binnenluchtbrigade’ kan 
je in de klas werken aan een gezonde lucht voor alle 
leerlingen. 

 info: Aan de slag met de binnenluchtbrigade

Onderwijs 2023

https://www.sweep.be/voor-leerkrachten
http://www.gezondeschool.be
https://logokempen.be/content/prikkelbox-mentaal-welbevinden-voor-kinderen
https://logokempen.be/content/prikkelbox-mentaal-welbevinden-voor-jongeren
https://www.oogvoorlekkers.be/
https://logokempen.be/content/gezonde-mond
https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/preventie/binnenmilieu/binnenluchtbrigade


 Bevolkingsonderzoek 
Baarmoederhalskanker
Meer dan 1 op 3 vrouwen laat niet tijdig een uitstrijkje 
nemen. Zet een actie op om vrouwen te informeren over 
het belang van screening.  

 info: www.bevolkingsonderzoek.be
 voor: vrouwen van 25 tot en met 64 jaar

 Tournée Minérale
Stimuleer teams, organisaties, bedrijven, 
welzijnsverenigingen, sportclubs, horecazaken, 
woonzorgcentra ... om hun klanten, werknemers, leden, 
partners ... uit te dagen om samen 1 maand geen alcohol 
te consumeren. Of doe zelf mee met jouw collega’s of 
organisatie? Bestel jouw campagnematerialen. 

 info: www.tourneeminerale.be

 Gezond bubbelmoment
Kies ook tijdens de feestdagen voor de gezonde 
aanpak. Voorzie als eerste keuze en op een goed 
zichtbare plaats gezonde hapjes en dranken. Maak 
van de gezonde keuze de gemakkelijke keuze!

 info:  www.gezondekempen.be
 

Nuttige data
 1 tot 31 januari  Actiemaand Bevolkingsonderzoek  
     Baarmoederhalskanker 
 1 januari   Gezond bubbelmoment
 21 januari   Knuffeldag
 
 1 - 28 februari  Tournée Minérale
 2 februari   Regionaal Overleg Lokale Besturen
 4 februari   Werelddag tegen Kanker
 9 februari   Dikketruiendag
 10 februari   Wereldpeulvruchtendag
 10 - 17 februari  Vlaamse Week tegen Pesten 
 

Hou de focus op gezondheid het hele jaar door
Wij informeren jou over nieuwe campagnes, materialen, inspiratie, gezondheids- 
en preventienieuws via onze sociale media, website, e-mailings, overleg en 
nieuwsbrieven.  
 
Niet ingeschreven op een NIEUWSBRIEF? Geef ons een seintje.
•  Algemene nieuwsbrief (maandelijks)
•  Redactionele mailing met artikelen voor infobladen (2-maandelijks)
•  Nieuwsbrief voor onderwijs (trimestrieel)
•  Nieuwsbrief voor de huisarts i.s.m partners (2-maandelijks)

FACEBOOK & LINKEDIN- Nieuws heet van de naald
 #logokempen    Nieuws voor professionelen op Facebook en LinkedIn
 #gezondekempen   Nieuws voor de burger om te delen op Facebook

Maak je activiteit bekend op WWW.GEZONDEKEMPEN.BE
•  Publiceer jouw evenement in de kalender op www.gezondekempen.be 
 Wij verspreiden het verder via sociale media.

Jaarplanning 2023  -  Januari | Februari

Januari       Februari

http://www.gezondekempen.be
http://www.bevolkingsonderzoek.be
http://www.tourneeminerale.be 
https://www.gezondekempen.be/nl-BE/onze-actieweken-2/gezond-bubbelmoment-36/
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https://www.facebook.com/gezondekempen
http://www.gezondekempen.be 
http://www.gezondekempen.be


 Bevolkingsonderzoek 
Dikkedarmkanker
Informeer tijdens de actiemaand maart jouw personeel en 
inwoners over het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. 
Organiseer een activiteit voor of samen met lokale partners 
die 50 tot en met 74-jarige mannen en vrouwen bereiken.

 info: www.bevolkingsonderzoek.be
 voor: mannen en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar

 Dag van de Mondgezondheid
Een gezonde mond vormt niet alleen de basis van een 
mooie glimlach, het is ook een belangrijke voorwaarde 
om fysiek en mentaal mee te kunnen in onze maat-
schappij. Daarom is mondzorg geen luxe. Wil je men-
sen informeren en sensibiliseren over het belang van 
mondgezondheid? Contacteer ons.

 info: www.gezondemond.be

 Wees niet gek. Doe de 
tekencheck!
Verspreid informatie en leer begeleiders, wandelclubs, 
scholen, ouders en kinderen hoe ze een teek correct kunnen 
verwijderen op jeugd- en sportkampen, speelpleinen, 
schooluitstappen …  

 info: www.tekenbeten.be
 

       Week van de Valpreventie
Gezond ouder worden en zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis wonen, daar zet de Week van de Valpreventie 
op in. In 2023 staat ‘veilig wandelen’ in de kijker. 
Organiseer tijdens de week acties om ouderen op een 
veilige manier te laten bewegen en bespreek met hen 
de valrisicofactoren met behulp van de checklist.

 info:  Wat kan je doen om een val te voorkomen?
  Aan de slag met valpreventie  
  www.valpreventie.be

Nuttige data
 1 - 31 maart  Actiemaand Bevolkingsonderzoek 
     Dikkedarmkanker     
 1 maart    Complimentendag
 8 maart   Internationale vrouwendag 
 19 maart    Dag van de Zorg 
 20 maart   Dag van de Mondgezondheid 
     Dag van het Geluk
 20 - 26 maart  Week van de Diëtist
  22 maart    Wereldwaterdag 

 april     Start campagne ‘Wees niet gek. 
     Doe de tekencheck!’
 7 april    Wereldgezondheidsdag 
 19 april   Buitenspeeldag 
 24 - 30  april   Week van de Valpreventie
 28 april   Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid  
     op het werk

Tip!
Zet de belangrijkste data in je agenda en 
informeer ook je communicatiecollega’s 

voor de planning.

Jaarplanning 2023  -  Maart | April

Maart     April

http://www.bevolkingsonderzoek.be
http://www.gezondemond.be
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 Waakzaamheidsfase Warme Dagen

 Gezond op kamp
Narigheid op kamp wil je liefst van al vermijden.  
Gezond op Kamp bundelt 9 thema’s in handige 
meeneemfiches voor leiding en kamporganisatoren.

 info: www.logokempen.be
 voor: chiro en scouts, KLJ, KSA, jeugdverenigingen,  
  jeugd - en sportdiensten, ...

Informeer inwoners, personeel en lokale partners 
en moedig hen aan om maatregelen te nemen voor 
kwetsbare personen (kinderen, ouderen …) tijdens 
warme dagen. Neem ook zelf de nodige maatregelen 
bij activiteiten. Bundel jouw afspraken in een lokaal 
gezondsheidsplan ‘Warme Dagen’. 

 info: www.warmedagen.be  
 voor: inwoners, WZC, LDC, kinderopvang,  onderwijs, 
  welzijnsorganisaties, organisatoren  evenementen, 
               eerstelijnszorgpartners, ...

Tip!
Publiceer al je activiteiten en evenementen ook op 

www.gezondekempen.be

 Werelddag zonder Tabak
Plaats een artikel in je eigen communicatiekanalen 
waarbij je de tabakoloog / Tabakstop bekend maakt. 
Organiseer een infosessie met een tabakoloog en 
aansluitend een rookstopcursus. Met deze actiedag 
kan je perfect de link leggen naar ‘Gezonde Publieke 
Ruimte’ en ‘Generatie Rookvrij’.

 info: www.logokempen.be   
 voor: inwoners en personeel

    Nuttige data
 15 mei   Start waakzaamheidsfase Warme Dagen 
 16 – 23 mei   Week van de Groeilamp
 23 mei  Regionaal Overleg Lokale Besturen
 31 mei   Werelddag zonder Tabak 

 3 juni    Wereldfietsdag 
 5 juni   Wereldmilieudag
 23 juni   Dag van de Mantelzorger
 26 juni   Wereld Antidrugsdag 

 juli   Gezond Op Kamp
 30 juli   Internationale Dag van de Vriendschap

 12 augustus  Internationale Dag van de Jeugd
 

Jaarplanning 2023  -  Mei tot Augustus

Mei           Augustus

https://logokempen.be/content/gezond-op-kamp-0
http://www.warmedagen.be
https://logokempen.be/content/werelddag-zonder-tabak-0


 Bevolkingsonderzoek 
Borstkanker
Deelname aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker 
maakt het verschil! Maak vrouwen hiervan bewust en 
onderneem actie in jouw gemeente. 

info:  www.bevolkingsonderzoek.be

voor: vrouwen van 50 tot en met 69 jaar

 10-daagse van de 
Geestelijke Gezondheid
De slogan van de 10-daagse van de Geestelijke 
Gezondheid luidt ‘Samen Veerkrachtig’. Tien dagen 
lang wordt Vlaanderen overspoeld met acties die 
aandacht vragen voor alle aspecten van psychische 
gezondheid: van je gelukkig voelen en goed in je vel 
zitten tot (het bespreekbaar maken van) psychische 
kwetsbaarheid en herstel.

info: www.logokempen.be/10-daagse

 Raadpleeg de inspiratiegids!

 Griepvaccinatie
Elk jaar sterven mensen aan griep. Informeer 
risicogroepen zoals ouderen, zwangere vrouwen en 
verzorgend personeel. Spoor hen via acties aan om 
zich te laten vaccineren. De jaarlijkse griepvaccinatie 
wordt toegediend tussen midden oktober en midden 
november. Vraag goed op voorhand je gratis materialen 
aan om vanaf half september campagne te kunnen 
voeren.

 info: www.laatjevaccineren.be
 voor: risicogroepen, eerstelijnszorgpartners, ...

Nuttige data
 10 september  Werelddag Suïcidepreventie 
 15 september  Start campagne Griepvaccinatie
 16 - 22 september  Week van de Mobiliteit 
 28 september  Regionaal Overleg Lokale Besturen
 30 september  Einde waakzaamheidsfase Warme Dagen

 1 - 31 oktober  Actiemaand Bevolkingsonderzoek
     Borstkanker 
 1 - 10 oktober  10-daagse van de Geestelijke Gezondheid 
 10 oktober    Werelddag van de Geestelijke Gezondheid 
 8 - 15 oktober   Week van het Bos 
 17 oktober    Internationale Dag van Verzet tegen Armoede 
 19 oktober   Dag tegen Kanker

 

Jaarplanning 2023  -  September | Oktober

September     Oktober

http://www.bevolkingsonderzoek.be
http://www.logokempen.be/10-daagse
http://www.laatjevaccineren.be 


 Week van Gezond Binnen
Geef inwoners tips voor een gezond huis. Organiseer 
een wachtzaalactie, babbelmoment of andere activiteit. 
Zet in op deskundigheidsbevordering en lokaal overleg. 
Surf naar onze webshop voor een overzicht van de 
projecten en materialen.

 info: www.gezondbinnen.be

 samen met: dienst wonen, lokale      
 huisvestingspartners, lokale gezondheids-   
 en welzijnspartners, ...

 

Nuttige data
 13 - 17 november  Week van Gezond Binnen 
 14 november   Werelddiabetesdag 
 15 - 22 november  Week van de Smaak
 19 november  Internationale Mannendag
 20 november  Internationale Dag van het Kind 
 20 - 26 november  Ouderenweek
 
 10 december   Dag van de Mensenrechten   
 16 december   Ugly christmas sweater day :-)
 
 

Tip!
Geef als organisatie altijd het goede 

voorbeeld! Denk aan gezond vergaderen, 
gezonde voeding, beweging...

JENTE BELMANS | Coördinator

jente@logokempen.be | 0476 95 12 93

LYNN WEYNS | Stafmedewerker
*Regioverantwoordelijke Baldemore, Zuiderkempen
*Medewerker Geestelijke Gezondheid

lynn@logokempen.be | 0476 95 03 14

LIESELOT WYNANTS | Stafmedewerker
*Regioverantwoordelijke Middenkempen, Kempenland, Baldemore
*Medewerker Bevolkingsonderzoeken & Valpreventie & Mondgezondheid
*Sectorverantwoordelijke Lokale Besturen

lieselot@logokempen.be | 0476 95 02 20

HANNE KETELSLAGERS  | Stafmedewerker
*Regioverantwoordelijke Kempenland
*Medewerker Voeding, Beweging & BOV

hanne@logokempen.be  | 0472 52 85 76

RUTH LEMBRECHTS | Medisch Milieukundige
*Regioverantwoordelijke Kempenland
*Medisch milieukundige Gezondheid & Milieu

ruth@logokempen.be  I 0476 95 13 19

SIEL STYNS | Stafmedewerker
*Regioverantwoordelijke Zuiderkempen
*Medewerker Tabak, Alcohol, Drugs & Vaccinaties
*Sectorverantwoordelijke Onderwijs, Zorg en Welzijn
*Aanspreekpunt kansengroepen

siel@logokempen.be  I 014 44 08 34

CHRISTINE VANDECRUYS | Administratie

christine@logokempen.be  I 014 44 08 34

FANNY DE ROY | Administratie & Grafische ondersteuning

fanny@logokempen.be  I 014 44 08 34

EVY BENS | Communicatie

evy@logokempen.be  I 014 44 08 34

www.logokempen.be
Jaarplanning 2023  -  November | December

November     December WIJ ZIJN ER VOOR JOU

http://www.gezondbinnen.be

