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Week van de 
Valpreventie



Feesteditie: Provincieclash



4 opdrachten om sterren te verdienen

1. Evenwicht, spierkracht

en mobiliteit

2. Gezonde voeding

3. Veilige omgeving

4. Aangepast schoeisel



Startmoment op 19 april

• Beweegmoment: Filmpje met Bekende Vlaming

• Op voorhand inschrijven

• Sterren: aantal deelnemers + origineelste inzending

• Andere opdrachten lopen doorheen de hele week

& een nieuwe BV per opdracht

• Bekendmaking vanaf 22 februari 2021

• www.valpreventie.be/week-van-de-valpreventie



Provincie Antwerpen gaat ervoor!

Samen met Logo Antwerpen en Logo Mechelen werken wij aan:

• Een brochure (2 pagina’s voor en achterkant, A4) met meer info 
over de clash en tips rond de 4 opdrachten

- Voorstel: Wij leveren de drukbestanden, neem dit op in je 
gemeentebladje

- Of: bezorg/stuur deze brochure op met de post naar 60 plussers 
(aantallen zo snel mogelijk doorgeven aan Logo Kempen)

Deadline bestellen = vrijdag 26 februari, via webshop Logo Kempen

- Wij bezorgen elk WZC 50 à 100 exemplaren van deze aangepaste folder 
voor WZC





Provincie Antwerpen gaat ervoor!

• Infofiches voor intermediairen
• Infofiche per risicofactor

• Communicatiecampagne via sociale media
• Naar burgers: op facebookpagina ‘Gezonde Kempen’

• Naar professionelen: op facebookpagina ‘Logo Kempen’

Sharing is caring ☺

Oproep: Hou ons op de hoogte van jullie plannen!

lieselot@logokempen.be

mailto:lieselot@logokempen.be


Valpreventierally

• Zet senioren op wandel 
tijdens de actieweek

• Vragen en 
beweegopdrachten

• Digitaal:
• Vragen, 

antwoordenboekje, 
invulfiche



Geluksdriehoek



Nieuw: De Geluksdriehoek

Fit in je hoofd (10 stappen om 
veerkracht te versterken)



Wat is de Geluksdriehoek?

Animatiefilmpje Geluksdriehoek - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=-Zc-JwlnHk4


2 Uitgangspunten Geluksdriehoek

• Je ‘gelukkig voelen’ is iets wat je voor een stuk zelf kunt 
beïnvloeden.

• Je hoeft niet altijd het perfecte geluk na te streven.

• De geluksdriehoek is geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar.



www.geluksdriehoek.be





Zelf aan de slag



Verhalen



Steun of hulp nodig



Meer weten







• Online hulplijnen

• Ondersteuning in je buurt

• Gespecialiseerde (zelf)hulp



• Wat kan je doen

• Waar kan je terecht



Aanbod Geluksdriehoek

• E – learning: GELUK zit in een klein driehoekje | Gezond Leven
• Ontdek de bouwblokken van geluk, reflectievragen en korte 

opdrachtjes.

• Voor burgers en voor professionals

• Gratis filmpje, duurt anderhalf uur

https://www.gezondleven.be/opleidingen/elearning/geluk-zit-in-een-klein-driehoekje


• Workshops naar burgers
• Ze werken volop aan een nieuwe workshop, opleiding lesgevers begin 

maart.

• FIJH workshop mag niet meer gegeven worden, enkel Zilverwijzer, 
Goed Gevoelstoel en NOKNOK mag wel, hierin komen lichte 
aanpassingen met geluksdriehoek.

• Workshop naar professionals: 'De geluksdriehoek: wat en hoe?’
• Duurt minimaal 2u

• Social profit: 300 euro + verplaatsingsonkosten, profit: 450 euro + 
verplaatsingsonkosten



Promotiematerialen

• Banner

• Affiche 
• Geluksdriehoek

• Of combinatie Geluk – Voeding - Beweging

• Folder

• Postkaart

• Steekkaart

Materialen | Gezond Leven

https://www.gezondleven.be/themas/mentaal-welbevinden/geluksdriehoek/materialen




Warme Dagen



Zomer van 2020











Wees voorbereid







https://www.youtube.com/watch?v=l89hlpQcTX0&t=8s&fbclid=IwAR3JifQ3oYsMapfX07NMWdW2V4FXCMYL3vuJ1oZgQMUkKV2e6Tk3a_DmgVU




Welk lokaal bestuur in de Kempen wil -met hulp 
van ons- voortrekker zijn bij het ontwikkelen van 

een eigen lokale warmte aanpak?



Pilootproject
Warme Dagen



Pilootproject?

• Structurele manier om acties in te zetten naar verschillende 
doelgroepen: kinderen, ouderen, alleenstaanden, …

• 1 lokaal bestuur kan deelnemen. 



1 maart 
2021:

START

1e

OVERLEG 
met 

werkgroep

2e

OVERLEG 
met 

werkgroep

15 mei: 
BEKEND-
MAKEN 
plannen

Zomer: 
uitvoeren 
ACTIES

Oktober: 
EVALUATIE

2022: 
Verdere 
uitrol in 
KEMPEN

Acties inventariseren

Focus 2021 vastleggen 
(bv. 1 actie, 1 doelgroep)

Werkgroep: gezondheid, 

communicatie, OCMW, 

milieu, …

Actie(s) uitwerken



Begeleiding op maat

Ondersteunende 
materialen

voorbeeldacties, 
sjablonen, argumentatie 
voor schepencollege, …

Lokale cijfers

Aansluiting bij 
bestaande 
projecten

Misschien wel 
persaandacht ;)

Een plan waarop je 
de volgende jaren 
kan verder bouwen

MEER GEZONDE INWONERS

Wat mag je verwachten?



Interesse om aan de slag te gaan?

Stuur ten laatste 26 februari 2021 een mail naar

ruth@logokempen.be of je regioverantwoordelijke.

mailto:ruth@logokempen.be


Samen werken we aan 
een gezonde zomer!



Tijdens, voor of na het coronavirus, onze gezondheid verdient op 
elk moment al onze aandacht.

De KEI-Awards belonen bijzondere initiatieven voor gezondheid en 

preventie in de Kempen die plaatsvinden tussen 1 januari 2021 tot 
31 december 2021

Daag jezelf en jouw partners uit om in 2021 nog meer in te

zetten op preventie en maak kans op het winnen van een KEI-Award. 

Daarmee inspireer je anderen.

.

https://www.kei-awards.be/over-de-kei-awards


Kei-awards

Organiseer jij een gezond project in 2021?
Zend dan zeker je kandidatuur in voor december 2021

www.kei-awards.be

http://www.kei-awards.be


Kei-awards



Kei-awards



Kei-awards



Varia: Tournée Minérale 

• 1 februari = start Tournée Minérale

• Focus op de verschillende gelegenheden om te drinken 

• Doe mee met jouw gemeente! 



Uitwisseling per Eerstelijnszone

Welk project/ actie / idee ziet bij jullie in 2021 het daglicht?

Inspireer door een korte toelichting hiervan te geven en krijg zo 
tips en tricks van je collega's. 

Deze vragen kunnen je hierbij helpen.

• Wat is er nu voor jou belangrijk en waarom?

• Wanneer ben je tevreden over het resultaat?

• Wie heb je nodig om het samen mee te doen?

• Wat is dan nu je eerste stap?




