
Aan iedereen werkzaam in de Meetjeslandse welzijns- 
en gezondheidssector  

Het Meetjesland is een dynamische regio! 
Dit uit zich ook in de welzijnssector door de ontwikkeling van nieuwe projecten, nieuwe 

samenwerkingsverbanden en de uitbouw van bestaande organisaties.  
Om elke welzijnswerker de kans te bieden om door het bos de bomen nog te zien, goed 

geïnformeerd te blijven en elkaar te ontmoeten nodigen we je graag uit voor de tweede editie van 
de: 

Folderbeurs ‘Welzijn & Gezondheid’ op vrijdag 11 
december 

  
Concept 
Laat je wat wijzer maken over wat je collega’s doen met als aanknopingspunt de folder van 
organisaties die – net als jij – mee zorgen voor Meetjeslanders! 
Via deze folderbeurs krijg je het werkveld op een handig ‘presenteerblaadje’ aangeboden! 
Het is een zeer laagdrempelige manier om een aantal welzijns-  en gezondheidorganisaties uit de 
streek op een eenvoudige manier (beter) te leren kennen, (nieuwe) collega’s te ontmoeten en volop 
te netwerken.  
  

Wanneer: vrijdag 11 december 2015 
Waar: Jeugdcentrum KUBIEK Kerkstraat 121 9900 Eeklo van 11u30 tot 14u00 

Voor wie: Alle professionals (medewerkers, directies, besturen) van Meetjeslandse  welzijns- en 
gezondheidsorganisaties zijn welkom! 

  
  

Voor organisaties die hun werking willen bekendmaken: dit is een gerichte, unieke 

en een zeer goedkope ( gratis!) kans, om de werking van jouw organisatie laagdrempelig voor te 
stellen en een gezicht te geven! Bekendmaking van jouw organisatie kan met dit soort, ‘levende 
sociale kaart’, initiatief bijzonder nuttig zijn voor o.m. bekendmaking, gericht doorverwijzing of 
samenwerking. Je ontmoet er de in jouw werking geïnteresseerde collega’s welzijnswerkers uit de 
andere Meetjeslandse gemeenten. Dit initiatief is extra ondersteunend voor je bekendheid in het 
werkveld zelf. 



Meer nuttige info vind je in de 
bijlage: ‘Praktische info voor de 
(kandidaat-)’folder-
standhouder’.            
  
  
Praktisch: Kom je als 
deelnemer naar de 
folderbeurs? Schrijf je dan in 
(ten laatste op 7 december 
2015) via deze link: Inschrijven  
  

- Deelname is gratis 

- Kom je met de auto? 

Bereikbaar: Kerkstraat 

121-Eeklo (vlakbij CM 

en PTI, naast de 

spoorweg) 

- Opgelet! 

Parkeergelegenheid 

zoek je best in de 

straten van de 

aanpalende wijk 

‘Ghevers’. Parking aan 

de achterzijde van CM (Melkerij) is ook een optie vlakbij. Carpoolen met collega’s beperkt de 

parkeerdruk op de omgeving.  

  
  
Meer info & organisatie: Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland, Wijkcentrum De Kring 
en  coördinator Lokaal Sociaal Beleid OCMW Eeklo 
  
Stuur dit bericht gerust intern door naar je collega’s!                     
   

                                                
We hopen je te mogen begroeten! 
  
Meetjeslandse Groet, 
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