
Gezond aan de Waal

Gezond aan de Waal is 

een netwerkorganisatie 

bestaande uit inwoners 

en professionals uit de 

gemeente Beuningen en levert 

een aanvullende en innovatieve 

bijdrage aan de samenwerking 

en verbinding tussen burgers, 

professionals, maatschappelijke 

organisaties en 

gemeente.

Doel

We hebben het 

gezamenlijke doel te 

werken aan gezondheidswinst 

voor burgers van Beuningen 

door promotie van gezondheid, 

bewustzijn te ontwikkelen en 

betrokkenheid van gezondheid te 

vergroten onderverdeeld in vier pijlers 

op die sámen relevant zijn voor een 

gezond en gelukkig leven.

GezondaandeWaal.nl
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Gezond aan de Waal
Gezond aan de Waal is een 

netwerkorganisatie bestaande uit 

 inwoners en professionals uit  

de gemeente Beuningen en levert 

een aanvullende en innovatieve 

bijdrage aan de samenwerking

en verbinding tussen 

burgers, professionals, 

maatschappelijke 

organisaties en gemeente.

Doel
We hebben het gezamenlijke 

doel te werken aan 

gezondheidswinst voor burgers 

van Beuningen door promotie 

van gezondheid, bewustzijn te 

ontwikkelen en betrokkenheid 

van gezondheid te vergroten 

onderverdeeld in vier pijlers op 

die sámen relevant zijn 

 voor een gezond  

en gelukkig leven.

inspirerende initiatieven
Wij gaan samen op zoek 

naar nieuwe en inspirerende 

initiatieven om gezondheid in 

Beuningen te promoten. 

Gezond aan de Waal wil deze 

initiatieven volgen en waar nodig 

ondersteunen. Daarom roepen wij enthousiaste 

burgers en professionals uit de gemeente op zich 

aan te sluiten bij Gezond aan de Waal.

Tips of ideeën?
Heeft u tips of weet u 

activiteiten in de gemeente 

Beuningen die passen bij 

een van de vier pijlers?  

Weet u nieuwe en inspirerende 

initiatieven om gezondheid in 

Beuningen te promoten en heeft  

u daar ondersteuning bij nodig? 

Laat het ons weten.

We horen graag welke ideeën 

u heeft over gezondheid. 

Wat spreekt u aan, welke kansen 

ziet u in Beuningen en ook wat 

zou uw bijdrage kunnen zijn? 

Spreekt Gezond aan de Waal u aan? 

Dan nodigen wij u van harte uit hieraan 

deel te nemen door een mail te sturen 

naar gezondaandewaal@gmail.com 

of info@irmasoetekouw.nl en zet 

u in voor de Beuningse samenleving. 

Bent u ook enthousiast, like en volg 

onze facebookpagina Gezond aan 
de Waal.

Gezond aan de Waal: voeding, bewegen, zingeving & ontmoeten


