
Logo Waasland vzw ondersteunt je onder meer bij:
Overleg lokale besturen | 10.000 stappen | HALT2Diabetes

10-daagse van de Geestelijke Gezondheid | Vaccinatie | Gezonde Publieke Ruimte  
 Generatie Rookvrij | Gezond Binnen | Bevolkingsonderzoeken naar kanker  
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KLEMTOON 2022

Logo Waasland werkt samen met jou aan een gezonde gemeente

Met het LOkaal GezondheidsOverleg of Logo ondersteunen we jou en het lokaal 
bestuur bij het vertalen van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen naar het lokale 
niveau. We werken doorlopend rond meerdere thema’s, naar diverse doelgroepen 
en op maat van verschillende sectoren. We gaan voluit voor meer levenskwaliteit en 
gezonde levensjaren voor iedereen in het Waasland.

Aan de slag met deze brochure

Op de volgende pagina’s geven we je een chronologisch overzicht van projecten en 
data voor 2022. Als lokaal bestuur maak je best een keuze uit deze uitgebreide lijst. 
De bijhorende informatie kan je helpen om prioriteiten te bepalen op maat van jouw 
gemeente. Logo Waasland biedt je advies bij de verdere uitwerking. 

Sommige projecten zijn kortlopend of beperkt tot een bepaalde periode, andere zijn 
doorlopend. Er zijn beleidsgerichte projecten, projecten uit te werken op maat en 
quick wins. 

Wil je graag meer ondersteuning op maat van jouw gemeente, gebruik maken van 
extra diensten en/of Logo Waasland vzw breder kunnen inzetten? 
Vraag naar onze urenpakketten (betalende dienstverlening).

Deel nuttige info en data met je collega’s

Zet de belangrijkste data uit deze brochure alvast in je agenda. Bezorg alle data zeker 
ook aan je communicatiecollega’s ter inspiratie voor de gemeentelijke website, 
sociale media, lokaal infoblad en andere communicatiemiddelen. Wi je gedurende 
het jaar op de hoogte blijven? Schrijf je dan via logowaasland.be in op onze 
maandelijkse nieuwsbrief en volg ons op facebook.

  

Binnen 10.000 stappen – Elke stap telt! zetten we in 2022 in heel Vlaanderen 
lokale wandelroutes in de kijker. Een uitgelezen kans om onze mooie wandelroutes 
uit het Waasland te bundelen in een 10.000 stappen wandelbox. De wandelbox van 
10 jaar geleden was immers een succes! Tijd voor een update.

In deze nieuwe editie willen we ook oog hebben voor wie minder mobiel is, want 
voor hen is een toegankelijke, gezonde publieke ruimte extra belangrijk. 
We duiden daarom ook de zitbanken aan op de wandelkaartjes en geven info mee 
over de toegankelijkheid van de routes. Aan de horeca op de wandelroutes wordt 
gevraagd om lekkere, gezonde en betaalbare niet-alcoholische dranken op de kaart 
te zetten.

In 2022 blijven we jullie vanuit Logo Waasland vzw ondersteunen met projecten en 
advies op maat, zoals de 10-daagse van de geestelijke gezondheid, 
de geluksdriehoek, Generatie Rookvrij, vaccinatie tegen de seizoensgriep en/of 
COVID-19, ventileren en verluchten… Ook voor ondersteuning bij risico-
communicatie omwille van milieuvervuiling, bijvoorbeeld door PFAS of zware 
metalen, kan je bij het Logo terecht.

Graag starten we in 2022 - in samenwerking met de interlokale preventiewerkers en 
de setting zorg en welzijn - HALT2Diabetes op.

                 JAARPLANNING 2022 



 10.000-stappen - Elke stap telt!
Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw en Sport Vlaanderen bundelen hun krachten 
om – over de beleidsdomeinen heen – het grootste beweegproject van Vlaanderen ook 
in 2022 verder te zetten in jouw gemeente. Dit jaar ligt de focus op beweegroutes om 
een extra laagdrempelig aanbod te creëren. 

Een beweegroute is een duurzame en goedkope methode 
om de inwoners van jouw gemeente meer te laten 
bewegen. Voor jong en oud!
 

 info: www.10000stappen.be

 voor: welzijn, sport, mobiliteit, ruimtelijke ordening

 Bewegen Op Verwijzing
Dankzij het pilootproject Bewegen Op Verwijzing mogen naast artsen in 2022 
ook verpleegkundigen, apothekers, kinesitherapeuten, diëtisten, psychologen en 
maatschappelijk en sociaal werkers doorverwijzen naar de coaches. Op die manier 
helpen we nóg meer mensen met een gezondheidsrisico op weg naar een actief leven! 

 info: www.bewegenopverwijzing.be

 voor: welzijn, sport ...  extra focus op maatschappelijk kwetsbare groepen

 Gezonde publieke ruimte
Maak van de gezonde keuze de gemakkelijkste keuze 
door een doordachte (her)aanleg of (her)inrichting van 
je publieke ruimte. Logo-Waasland ondersteunt graag 
de GECORO en verschillende diensten met informatie, 
deskundigheidsbevordering en advies op maat! 
Ontleen onze banners of hang ze ter sensibilisatie op de 
plaats waar je werken plant of participatie organiseert. 

                        info: www.gezondepubliekeruimte.be

                        voor: ruimtelijke ordening, openbare      
               werken, milieu, mobiliteit, groen,              
              sport, jeugd ...

KLEMTOON2022

      Generatie Rookvrij
Sinds 31 mei 2021 gaan de gemeenten voor rookvrije 
speelterreinen. Wil je in 2022 een stapje verder gaan en ook 
sportterreinen, evenementen, jeugdverenigingen,... rookvrij 
maken? Kies als gemeente resoluut voor een omgeving waar ieder 
kind rookvrij kan opgroeien.  
     info: www.generatierookvrij.be 

     voor: welzijn, jeugd, sport, groen ...

        HALT2Diabetes
In HALT2Diabetes worden personen met een verhoogd risico op diabetes type 2 
en hart- en vaatziekten, 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 (gezondheidskompas) en bij het 
leefstijlaanbod in de regio (denk aan Bewegen op Verwijzing, groepscursus stoppen 
met roken en ook de nieuwe groepssessies Gezonde Voeding op Verwijzing).

 info: www.logowaasland.be/halt2diabetes

 voor: welzijn, gezondheid

 

      Mondgezondheid
Mondgezondheid ligt aan de basis van een gezond lichaam én een gezonde 
geest. Dankzij Gezonde Mond (Vlaams Instituut mondgezondheid) zijn er heel wat 
materialen ter beschikking om bij diverse doelgroepen (kwetsbare ouderen, kinde-
ren, jongeren, mensen in armoede) mondgezondheid in de kijker te zetten.

           info: www.gezondemond.be

           voor: welzijn, onderwijs, jeugd, ouderen
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      DOORLOPENDE PROJECTEN 2022                 

http://www.10000stappen.be
http://www.bewegenopverwijzing.be
http://www.gezondepubliekeruimte.be 
http://www.generatierookvrij.be 
https://logowaasland.be/content/halt2diabetes
http://www.gezondemond.be 


 Tournée Minérale
Maar liefst 1/5 Belgen drinkt jaarlijks in februari een maand 
lang geen alcohol. Deelname aan Tournée Minérale blijkt 
een extra motivator te zijn om ook in de maanden daarna 
bewust met het alcoholgebruik om te gaan.

Doe jij ook mee dit jaar? Stimuleer je inwoners, 
personeel, verenigingen, … om mee te doen. 
Je kan hiervoor gebruik maken van affiches, stickers, 
viltjes, voorbeeldberichten en manifesto’s op maat van 
verschillende sectoren. 
Welk bekend gezicht geeft aan jullie lokale campagne 
net dat tikkeltje extra uitstraling?

 info: www.tourneeminerale.be  

 voor: personeel, inwoners, horeca, vrije tijd,   
  bedrijven, cultuur, …

Nuttige data
 1 - 31 januari   Actiemaand bevolkingsonderzoek 
     baarmoederhalskanker 
 21 januari   Wereldknuffeldag
 24 januari   Internationale dag van het Onderwijs

 1 - 28 februari  Tournée Minérale
 4 februari   Werelddag tegen kanker
 10 februari   Wereldpeulvruchtendag
 17 februari   Doe Vriendelijk dag + dikketruiendag
 18 - 25 februari  Vlaamse Week tegen Pesten
 20 februari    Werelddag voor sociale rechtvaardigheid  
 27 febr – 6 maart  Week van de Vrijwilliger

      Bevolkingsonderzoek                                                         
      Baarmoederhalskanker
Organiseer een activiteit voor of samen met lokale partners die 25 tot en 
met 64-jarige vrouwen bereiken. Met het pakket ‘Bevolkingsonderzoek 
Baarmoederhalskanker, is dit iets voor mij?’ gaat een vertrouwde begeleider 
of een Logo-medewerker in gesprek met 6 tot 8 personen uit maatschappelijk 
kwetsbare situaties. Met de 10 vragenpancartes van de gezondheidsrally organiseer 
je vlot een educatieve wandeltocht. Vraag de materialen aan bij Logo-Waasland.

Informeer tijdens de actiemaand januari via artikels/infosessies je personeel en 
inwoners over het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker. 

 info: www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be 

 voor: welzijn, diversiteit, cultuur, personeel, inwoners…

BRUGGEN BOUWEN’
Hoe betrek en motiveer je andere diensten en beleidsdomeinen? Toon hen dat ze 
er zelf ook heel wat voordelen bij hebben. Op gezondegemeente.be vind je                    
inspiratiegidsen voor de verschillende lokale beleidsdomeinen. Die helpen je om 
bruggen te bouwen tussen de verschillende diensten van je eigen gemeente.

• jeugd en gezondheid • omgeving - ruimte en gezondheid
• omgeving - milieu en gezondheid • ouderen en gezondheid
• mobiliteit en gezondheid • sport en gezondheid
• cultuur en gezondheid • economie en gezondheid
• onderwijs en gezondheid

Wens je ondersteuning hierin of maak je graag samen met ons een stappenplan ? 
Vraag naar de mogelijkheden binnen ons maatwerk!
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               JANUARI - FEBRUARI 2022

http://www.tourneeminerale.be 
http://www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be


 Wees niet gek. Doe de tekencheck!
Download digitale materialen of plaats tijdig je bestelling voor folders, tekenkaarten,... 
Met de kant-en-klare presentatie informeer je vlot wandelclubs, scholen, jeugd- en 
sportbegeleiders over de gezondheidsrisico’s van een tekenbeet. Door de teek snel en 
correct te verwijderen, kan je immers heel wat leed voorkomen.

 info: www.tekenbeten.be

 voor: inwoners, wandelclubs, (jeugd)verenigingen,
 leerkrachten, ouders, animatoren van sport- en spelkampen, gidsen,... 

  Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker
Organiseer een activiteit voor of samen met lokale partners die 50 tot en met 
74-jarige mannen en vrouwen bereiken. Met het pakket ‘Bevolkingsonderzoek 
Dikkedarmkanker, is dit iets voor mij?’ gaat een vertrouwde begeleider of een Logo-
medewerker in gesprek met 6 tot 8 personen uit maatschappelijk 
kwetsbare situaties. Met de 10 vragenpancartes van de 
gezondheidsrally organiseer je vlot een educatieve wandeltocht. 
Vraag de materialen aan bij Logo Waasland. 

 info: www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be 

 voor: welzijn, diversiteit, cultuur, personeel, inwoners…

Nuttige data
 1 - 31 maart  Actiemaand Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker 
 1 - 31 maart   Complimentenmaand
 29 maart   Algemene vergadering Logo Waasland vzw + inspiratie 
     sessie gezonde én gelukkige medewerkers
 14 - 20 maart  Week van de diëtist 
 20 maart   Internationale dag van het geluk  
 22 maart   Dag van de mondgezondheid - 
      thema: ‘Proud of your mouth’ 
 april / voorjaar  Campagne ‘Wees niet gek. Doe de tekencheck!’
 2 april    start Ramadan 
 7 april    Wereldgezondheidsdag
 17 april   Pasen
 20 april   Buitenspeeldag
 25 april - 1 mei  Week van de valpreventie 
 28 april   Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk
 Eind april   Europese vaccinatieweek

 Week van de Valpreventie
Ook dit jaar vragen we aandacht voor valpreventie tijdens de Week van 
de Valpreventie tussen 25 april en 1 mei. Na de overwinning van vorig 
jaar gaan we met Oost-Vlaanderen opnieuw de strijd aan tegen de andere 
provincies in een heuse clash! We leggen de focus op vier thema’s.

    info: www.valpreventie.be 

    voor: welzijn, ouderen, wonen,... 

     Complimentenmaand
Een compliment groot of klein, geven of krijgen, het is fijn. Op 1 maart is het jaarlijks 
complimentendag. Iedereen voelt zich graag  gewaardeerd. 
Het geven van een compliment draagt daar toe bij. Het is eenvoudig, maar heeft een 
niet te onderschatten impact. Bovendien krijg je als je regelmatig een compliment 
geeft, meer oog voor het positieve in anderen. En daar word je zelf ook weer 
gelukkiger van! Doe mee aan de complimentenactie door het spelen van het 
complimentenmol spel of één de andere complimentenacties. 
Ontdek de matertialen in de inspiratiegids.

    info: logowaasland.be/complimenten

    voor: collega’s, inwoners, vrienden, buren, personeel,                         
               zorgverleners,…
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                    MAART - APRIL 2022

http://www.tekenbeten.be  
http://www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be
http://www.valpreventie.be
https://logowaasland.be/complimenten


DATUM
2 juni

 Werelddag zonder Tabak
Een ideaal moment om rookvrije omgevingen in de kijker te 
zetten: speelterreinen, sportterreinen of andere plaatsen waar 
veel kinderen komen. 

Organiseert jouw gemeente dit jaar een groepscursus stoppen 
met roken? Beloont jouw gemeente de scholen die meededen 
met Bullshit Free Generation?

 info: www.logowaasland.be/tabak

 voor: welzijn, jeugd, sport, onderwijs, eigen personeel             

 Overleg lokale besturen
Tweemaal per jaar zitten we samen met de lokale besturen uit de regio. 
Op de agenda staan inspirerende voorbeelden en uitwisseling over 
voorbije en toekomstige projecten.
De nieuwe editie van de wandelbox in het kader van 10 000 stappen 
komt zeker aan bod.

 info: via uitnodiging

 voor: contactpersonen gezondheid, leden stuurgroep      
 Gezonde Gemeente en andere collega’s

 

Nuttige data
 2 mei   Suikerfeest
 
 13 mei  Soep met Babbeltjes (werken met kwetsbare groepen)  
     Thema: mondgezondheid 

 9 - 15 mei  Week van de zorg (Thema: preventie) 
 15 mei   Start waakzaamheidsfase Warme Dagen 
 16 – 23 mei   Week van de groeilamp (voorheen week van de opvoeding)
 21 mei  Internationale dag van de culturele diversiteit
 31 mei   Werelddag zonder Tabak 

 2 juni   Overleg Lokale besturen - Logo Waasland 
 3 juni    Wereldfietsdag 
 5 juni   Wereldmilieudag
 26 juni   Wereld antidrugsdag 

 6 juli   Wereldkusdag
 9 - 13 juli  Offerfeest

 Waakzaamheid Warme Dagen
De zomer van 2021 was aan de koele kant. Wat wordt het in 2022? Bundelt 
jouw gemeente de maatregelen die verschillende diensten kunnen nemen 
in een gezondheidsplan warme dagen en verwerk je deze binnen het luik 
‘klimaatadaptatie’ in je nieuwe klimaatplan? 

Inspiratie voor verschillende diensten en doelgroepen vind je op de website. 
Voor deskundigheidsbevordering of ondersteuning op maat kan je terecht bij 
Logo Waasland.

 info: www.warmedagen.be  

 voor: welzijn, wonen, duurzaamheid, omgeving, 
  onderwijs, sport, evenementen, cultuur, 
  noodplanning, kinderopvang, jeugd,  ouderen, 
  buurtwerking, personeel, inwoners

Gewijzigde 
datum!
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                   MEI - AUGUSTUS 2022

https://logowaasland.be/content/werelddag-zonder-tabak-0
http://www.warmedagen.be


DATUM
27 oktober

 Bevolkingsonderzoek Borstkanker
Organiseer een activiteit voor of samen met lokale partners die 50 tot en met 69-jarige 
vrouwen bereiken. Met het pakket ‘Bevolkingsonderzoek Borstkanker, is dit iets 
voor mij?’ gaat een vertrouwde begeleider of een Logo-medewerker in gesprek met 6 
tot 8 personen uit maatschappelijk kwetsbare situaties. 
Met de 10 vragenpancartes van de gezondheidsrally organiseer je 
vlot een educatieve wandeltocht. 
Vraag de materialen aan bij Logo Waasland.

 info: www.borstkanker.bevolkingsonderzoek.be 

 voor: welzijn, diversiteit, cultuur, personeel, inwoners…

 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid
‘Samen Veerkrachtig’. Deze boodschap beklemtonen we jaarlijks, tussen 1 en 10 
oktober, tijdens de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Een goede geestelijke 
gezondheid, voldoende veerkracht en je goed in je vel voelen. Het belang 
hiervan zetten we in de kijker tijdens de 10-daagse. Zet het thema geestelijke 
gezondheid op jouw agenda met de workshop ‘geluk zit in een klein driehoekje’ of het 
sensibiliseringsmateriaal van de geluksdriehoek.

Vind je mentaal welbevinden echt belangrijk? Bekijk dan de inspiratiebox voor Warme 
Steden en Gemeenten en ontdek welke acties je kan doen!

 info: www.logowaasland.be/10daagse
  www.warmestedenengemeenten.be
  www.logowaasland.be/geluksdriehoek                                          

 voor: personeel, inwoners, alle diensten, leerkrachten,...

Nuttige data

 10 september  Werelddag suïcidepreventie 
 half september  Start campagne griepvaccinatie
 16 - 22 september   Week van de mobiliteit 
 21 september  Werelddag dementie 
 30 september  Einde waakzaamheidsfase warme dagen
 
 1 - 10 oktober  10-daagse van de Geestelijke Gezondheid 
 1 - 31 oktober  Actiemaand Bevolkingsonderzoek Borstkanker
 3 - 7 oktober   Week van de drugs
 7 oktober    Internationale dag van de ouderen 
 9 - 16 oktober   Week van het bos 
 17 oktober    Internationale dag van verzet tegen armoede 
 20 oktober    Dag tegen kanker
 21 oktober    Dag van de jeugdbeweging
 27 oktober   Overleg lokale besturen - Logo Waasland 

 Overleg lokale besturen
Tweemaal per jaar zitten we samen met de lokale besturen 
uit de regio. Op de agenda staan inspirerende voorbeelden en 
uitwisseling over voorbije en toekomstige projecten. 
We blikken vooruit naar 2023 met een nieuwe jaarplanning 
en gezamenlijk project. Suggesties altijd welkom!

 info: via uitnodiging 

 voor: contactpersonen gezondheid, leden van    
 de stuurgroep Gezonde Gemeente en andere collega’s
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           SEPTEMBER - OKTOBER 2022

http://www.borstkanker.bevolkingsonderzoek.be
https://logowaasland.be/content/10-daagse-van-de-geestelijke-gezondheid
http://www.warmestedenengemeenten.be 
https://logowaasland.be/content/de-geluksdriehoek


 Actieweek Gezond Binnen
De COVID-19-crisis legde heel wat pijnpunten bloot, ook het gebrek aan 
levensnoodzakelijke ventilatie en verluchting in heel wat woningen, zorginstellingen, 
scholen, werkplekken, ... Tijdens deze actieweek kan je de tips voor een gezond 
binnenmilieu in de kijker zetten met onze kant en klare materialen. 
Logo Waasland ondersteunt je ook graag tijdens een lokaal woonoverleg of actie. 
Ook deskundigheidsbevordering op maat behoort tot de mogelijkheden.

 info: www.logowaasland.be/gezondbinnen

 voor: wonen, welzijn, diversiteit, cultuur, 
  sport, personeel, inwoners

 Griepvaccinatiecampagne
Het COVID-19 virus zal vermoedelijk ook in 2022 blijven circuleren waardoor 
griepvaccinatie voor risicogroepen extra belangrijk blijft. Informeer daarom 
ouderen, zwangere vrouwen en verzorgend personeel. 
Spoor hen via acties aan om zich te laten vaccineren. 

De jaarlijkse griepvaccinatie wordt best toegediend tussen midden oktober 
en midden november. Vraag vanaf juli je gratis materialen aan om vanaf half 
september campagne te kunnen voeren.

      info: www.laatjevaccineren.be

                 voor: welzijn, ouderen, personeel, ...

Nuttige data
 
 14 november   Werelddiabetesdag 
 18 november   Soep met Babbeltjes (werken met kwetsbare groepen)    
      Thema: HALT2Diabetes (onder voorbehoud)
 20 november  Internationale dag van het kind 
 21 november  Wereld ‘hallo’dag
 21 - 25 november  Actieweek Gezond Binnen  
 25 november  E-mailloze vrijdag 

 4 december   Actiedag 4 voor 12
 5 december    Internationale vrijwilligersdag 

    Gezonde feestrecepten
Geen feest zonder lekkere drankjes en hapjes! Voor dit laatste gaat al snel een zak chips 
open of worden er salami- en kaasblokjes aangeboden. Hoewel dit zorgt voor een snelle 
hap op tafel, kunnen we dit helaas niet echt gezond noemen. Hoe je in no time gezonde 
alternatieven op tafel tovert, lees je in onze receptenbundel! 

 info:  www.logowaasland.be/receptenbundel

 voor: welzijn, cultuur, personeel, inwoners, eigen feestjes,...

                              Eén van de vele recepten uit de bundel: 
 
Ingrediënten
• 2 rode paprika’s 
• 2 teentjes knoflook 
• 4 halve walnoten 
• 1 el olijfolie 
• (gerookt) paprikapoeder 
• citroensap 

Bereidingswijze
Maak de paprika schoon en snijd in stukjes. Bak de 
paprika zacht in de olie en pers de teentjes knoflook er 
over. Bak de walnoten kort mee. Pureer dit alles met 
een staafmixer of in de keukenmachine. Breng de dip op 
smaak met (gerookt) paprikapoeder en enkele druppels 
citroensap. 
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          NOVEMBER - DECEMBER 2022

https://logowaasland.be/content/actieweek-gezond-binnen
http://www.laatjevaccineren.be 
https://logowaasland.be/content/gezonde-recepten-voor-de-feestdagen-0


T  03 766 87 78   |   F  www.facebook.com/LogoWaasland
E  info@logowaasland.be  |  W  www.logowaasland.be
Adres: Leopold II-laan 20 |  9100 Sint-Niklaas 
Nieuwe benaming van het adres vanaf 1 januari 2022: Oosterlaan 20

MARTINE VAN GRIMBERGE  |  coördinator
Contactpersoon: Sint-Niklaas
martine.van.grimberge@logowaasland.be  |  0471 34 35 07

CIS GOLINVAUX | administratief verantwoordelijke
Thema: vaccinatie
cis.golinvaux@logowaasland.be | 03 766 87 78

CHELSEA VINCKIER | stafmedewerker + communicatie
Thema: geestelijke gezondheid 
Setting: onderwijs | werk
Contactpersoon: Sint-Gillis-Waas
chelsea.vinckier@logowaasland.be | 0471 85 82 08

FENNE-CHIEN HUYLEBROECK | stafmedewerker
Thema: tabak, alcohol en drugs | mondgezondheid | COVID-19
Setting: zorg en welzijn | kwetsbare groepen
Contactpersoon: Hamme, Kruibeke, Stekene
fenne-chien.huylebroeck@logowaasland.be | 0471 85 82 06

INGE VERVONDEL | stafmedewerker
Thema: gezondheid en milieu | bevolkingsonderzoeken naar kanker
Setting: lokale besturen
Contactpersoon: Sint-Niklaas, Temse, Waasmunster
inge.vervondel@logowaasland.be | 0479 97 41 90

KJANI VERBEKE | stafmedewerker 
Thema: voeding en beweging | valpreventie | bewegen op verwijzing
Contacpersoon: Beveren-Waas
                                    | Interlokale preventiewerker Waasland NO
Thema: voeding en beweging | valpreventie | vaccinatie | geestelijke 
gezondheid | mondgezondheid | bevolkingsonderzoeken naar kanker | 
gezondheid en milieu
kjani.verbeke@logowaasland.be | 0460 95 80 28
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