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Stap met jouw gemeente de wereld rond! 

30 april tot 28 mei 2016 

 

Doe vanaf 30 april mee aan de 10.000-stappenclash en maak van jouw gemeente de actiefste van 
Vlaanderen. 
 
Beveren, Kruibeke, SInt-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene en Temse gaan in onze regio de uitdaging 
aan. Meer over hun 10.000-stappenacties lees je in onze kalender! 

Jeuken je voeten al? Schrijf je dan snel online in! Nadat je geregistreerd bent, kan je in één muisklik lid 
worden van jouw gemeente. Tijdens de clash kan je dagelijks je aantal stappen ingeven. 
 
Stappen tellen kan met een stappenteller, een app op je smartphone of een activity tracker. Wist je 
dat ook andere vormen van beweging mee tellen? Voor elke 10 minuten van lichaamsbeweging waarbij 
niet gewandeld wordt zoals fietsen, zwemmen, buikspieroefeningen,… mag je 1.500 stappen rekenen. 

 

Meer informatie  

 

 

Werelddag zonder tabak 

31 mei 2016 

Wie wil stoppen met roken, kan beroep doen op een rookstopbegeleider of tabakoloog. Je krijgt dit 
gedeeltelijk terugbetaald door de ziekteverzekering. Maar dit aanbod is nog te weinig gekend. Daarom 
zetten we op 31 mei, Werelddag zonder tabak, het bestaande kwaliteitsvolle rookstopaanbod in de 
kijker met de nieuwe folder ‘Hoe stop je op de beste manier?’. Daarnaast is er ook een affichedie je op 
maat van je organisatie kan aanpassen en waar je je eigen activiteiten of groepscursus op kan invullen. 
  
In Sint-Niklaas zet o.a. PC Sint-Hiëronymus een hele week rookstop in de kijker. Marnix Mys, 
diensthoofd van het dagcentrum én tabakoloog, legt ons in dit interview uit hoe zij dit aanpakken.  
 
Zelf goesting gekregen om aan de slag te gaan? Ontdek onze vernieuwde inspiratiegids en bestel tijdig 
je materiaal bij fenne-chien.huylebroeck@logowaasland.be.  

http://us9.campaign-archive1.com/?u=5fabdfb944297194e20b620bd&id=76c43cc6c7&e=6eabcfa0b0
http://logowaasland.be/content/10000-stappenclash-2
http://www.10000stappen.be/
http://www.10000stappen.be/Actiefleven/Stappentellers/Verkooppunten.aspx
http://www.10000stappen.be/LinkClick.aspx?fileticket=NptY3U_1wxo%3d&tabid=2491
http://logowaasland.be/content/stap-met-jouw-gemeente-de-wereld-rond
https://gallery.mailchimp.com/5fabdfb944297194e20b620bd/files/Folder_2016_31_mei_Werelddag_zonder_tabak.pdf?utm_source=Logo+Waasland&utm_campaign=76c43cc6c7-Nieuwsbrief_Logo_Waasland_vzw_26_april_2016&utm_medium=email&utm_term=0_1c3ceaa4ef-76c43cc6c7-
https://gallery.mailchimp.com/5fabdfb944297194e20b620bd/files/Affiche_2016_31_mei_Werelddag_zonder_tabak.pdf?utm_source=Logo+Waasland&utm_campaign=76c43cc6c7-Nieuwsbrief_Logo_Waasland_vzw_26_april_2016&utm_medium=email&utm_term=0_1c3ceaa4ef-76c43cc6c7-
https://gallery.mailchimp.com/5fabdfb944297194e20b620bd/files/20160426_Interviewtabakoloog.pdf
https://gallery.mailchimp.com/5fabdfb944297194e20b620bd/files/Inspiratiegids_31Mei_2016.pdf
mailto:fenne-chien.huylebroeck@logowaasland.be


  

Lees meer  

 

 

Maak werk van veerkrachtige WZC-bewoners! 

Zilverwijzer Woonzorgcentrum 

 

 

Om te werken aan het welbevinden van bewoners in een 
woonzorgcentrum, promoten we graag Zilverwijzer. Tijdens de 
groepsessies leren bewoners elkaar beter kennen, wisselen ze ervaringen 
uit en versterken ze hun veerkracht aan de hand van tips en 
oefeningen. Want een sterke veerkracht helpt om beter om te gaan met 
uitdagingen en tegenslagen.  

Daarnaast kan je met Zilverwijzer in Woonzorgcentra een (positieve) 
geestelijke gezondheid bespreekbaar maken bij zowel bewoners als bij 
het personeel en is er aandacht voor doorverwijzing naar hulpverlening 
indien nodig. 

Wil je werk maken van een betere geestelijke gezondheid in je 
woonzorgcentrum via Zilverwijzer? Neem dan contact op 
meteva.van.maele@logowaasland.be. 

 

Meer informatie  

 

 

10-17 oktober: Week van de Geestelijke Gezondheid 

Save-the-date 

 

Op 10 oktober wordt geestelijke gezondheid wereldwijd in de kijker gezet. In het Waasland willen we 

dit jaar een stapje verder gaan en houden we een Week van de Geestelijke Gezondheid. Onder het 

motto ‘Veerkrachtig Waasland’ zetten wij van 10 tot 17 oktober in op dit levensbelangrijke thema. Zet 

deze week alvast in jullie agenda. Meer informatie volgt binnenkort. 

 

Hitte en ozon 

Voorbeeldartikel 

 

Het is bij de huidige temperaturen moeilijk voor te stellen, maar vanaf 15 mei start de 

waarschuwingsfase voor hitte en ozon. Wie graag een artikel wil opnemen in zijn infoblad van juni, juli 

en/of augustus, vindt een kort en een lang voorbeeldartikel op Communicatietoolkit ozon-hitte - 

Gezondheid en Milieu. Let op: de in de artikels vermelde URL’s werken pas vanaf 15 mei 2016. 

  

http://logowaasland.be/werelddagzondertabak
mailto:eva.van.maele@logowaasland.be
http://www.vigez.be/projecten/zilverwijzerwzc
http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/projecten/communicatietoolkit_ozon_hitte-1657.html/materialen
http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/projecten/communicatietoolkit_ozon_hitte-1657.html/materialen
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