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WELKOM



Agenda

• Welkom

• Plenair gedeelte
• 10.000 stappen

• Bewegen op verwijzing

• Griep

• Communicatie

• Vacature

• Workshops in het groen
• Geestelijke Gezondheid

• Generatie Rookvrij

• Gezond de zomer in

• 12u: Broodjeslunch



10.000 stappen

- Beweegroutes in Vlaanderen.

- Stoef- en inspiratiemomentje.

- Ervaringen delen.



10.000 stappen

Automatisch bij aanmaak startbord

Geen startbord --> stuur ons een gpx-bestand door van de route.

Tip: www.judise.nl is een handige tool voor het aanleveren van een gpx-bestand.

http://www.judise.nl/


10.000 stappen

Stoef- en inspiratiemomentje:

Westerlo: 2 nieuwe beweegroutes (gelanceerd 1 mei + elke dinsdagavond 

en woensdagochtend in mei begeleiding voorzien)



10.000 stappen

Stoef- en inspiratiemomentje 

Acties

* De politiezone Geel – Laakdal - Meerhout

zet in op een stappenclash

* Start to walk Meerhout



10.000 stappen

Stoef- en inspiratiemomentje in de maak

• Koppeling IPITUP-bank aan de 10.000 stappen.

• Opmaak van brochures en postkaarten.

• Beweegbordjes toevoegen aan bestaande wandelingen.

• Multimovepaden in de maak.

• Beweegroute gericht op senioren.



10.000 stappen

Dit is het resultaat van krijtverf op klinkers.

Iemand betere ervaring hiermee?



Bewegen op verwijzing



Griepvaccinatiecampagne

• Sensibiliseren vanaf einde zomervakantie

• Campagne wordt momenteel bekeken

• Logo Kempen levert materialen aan



Boosterprik COVID-19

• 2de boosterprik wordt aangeboden

• Doelgroep: 80+ en bewoners WZC

• In vaccinatiecentra en WZC



COMMUNICATIE



Nieuwe, inspirerende artikelen doorheen het jaar!

www.logozine.be👉





Voeg jouw evenement toe UitTdatabank.be

• Let op: Gezonde Kempen publiceert enkel

evenementen over gezondheidsthema's, 

preventie, zorg en welzijn die plaatsvinden in 

de Kempen.

• Zorg voor een mooie afbeelding bij je 

evenement. Een evenement zonder afbeelding

heeft visueel niet voldoende impact. Vermijd ook

het gebruik van logo's. Een gratis afbeelding kan

je ook vinden op databanken

zoals www.unsplash.com of www.pexels.com of w

ww.pixabay.com. Of vraag hulp aan je 

communicatiedienst.

- Bij het invoeren van je evenement voeg je 

het label gezondekempen toe. Een activiteit die al 

gepubliceerd staat, kan je bewerken en later alsnog

het label toevoegen.

De gezonde agenda: 

Hoe werkt het? 👉

http://www.unsplash.com/
http://www.pexels.com/
http://www.pixabay.com/


Maak jij GezondeKempen mee bekend?

• Wat kan je doen?

• Banner op website met link naar de website en/of agenda

• Delen op jouw sociale media kanalen

• Artikel in infomagazine

• Affiches verspreiden in wachtzalen, openbare ruimte, ...

• Beelden en teksten beschikbaar > communicatietoolkit www.logokempen.be

• Nieuwsberichten relevant voor het brede publiek (regionaal) mogen 
ingestuurd worden.

• Communicatiediensten van lokale besturen worden ook gemaild.

👉



Kei-Awards 2023

De inschrijvingen starten vanaf 1 juli en lopen tot 31 december.

Welke projecten kunnen deelnemen?

• Alle initiatieven, acties, evenementen met als overkoepelend doel 'meer preventie en

gezondheid'.

• Het project gaat door tussen 1 januari en 31 december 2022 in de regio Kempen. 

Je project indienen kan op www.kei-awards.be👉

http://www.kei-awards.be


KEITOF team zoekt nieuwe kapitein

Check de vacature

www.logokempen.be

👉



• Geestelijke gezondheid (Lynn & Siel)

• Generatie Rookvrij (Kathleen)

• Gezond de zomer in (Ruth)

-> Pauze na 1ste workshop (10u40-10u50)

Workshops
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