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Tournée Minérale: een kant-en-klare 

preventiecampagne over alcohol  

 

‘Tournée Minérale’ komt terug! De DrugLijn en Stichting tegen Kanker roepen alle Belgen 

opnieuw op om in februari een maand lang geen alcohol te drinken. Daar zijn goede 

redenen voor: door mee te doen met de campagne krijgt je lichaam de tijd om te 

recupereren van je gewoonlijke alcoholgebruik. Heel wat deelnemers voelen zich dan ook 

frisser en fitter. Uit onderzoek blijkt bovendien dat deelnemen aan Tournée Minérale 

effectief ook alcoholgebruik vermindert, zelfs tot 6 maanden na deelname. Ga dus samen 

met de inwoners van je gemeente de uitdaging aan! Jullie zullen zien: er is geen alcohol 

nodig om plezier te hebben.  

Alcohol heeft invloed op het dagelijkse leven in je stad of gemeente 

Alcohol is alomtegenwoordig in iedere Vlaamse stad of gemeente: op café of in het 

jeugdhuis, in, het verkeer, tijdens de jaarmarkt of op de nieuwjaarsreceptie. Om er een 

cijfer op te plakken: in 2013 dronk 84% van de Vlamingen alcohol. Een glas wijn bij het 

eten, een pint na het sporten, voor velen maakt het deel uit van de (dagelijkse) routine. 

Toch zijn er heel wat risico’s verbonden aan alcohol, en dat niet alleen voor de 

problematische gebruikers. Naast de persoonlijke gezondheidsrisico’s worden ook steden 

en gemeenten bijna dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van overmatig 

alcoholgebruik: openbare dronkenschap, lawaaihinder, verkeersongevallen, overlast, 

vandalisme, …  

Doe mee aan Tournée Minérale als stad of gemeente!  

Tournée Minérale biedt een uitgelezen kans om nog eens extra onder de aandacht te 

brengen dat jouw stad/gemeente geen Gezonde Gemeente is. Als stad of gemeente kan je 

heel wat doen om de campagne te ondersteunen, en de kans te verhogen dat je inwoners 

deelnemen aan de maand zonder alcohol. Als Logo willen we je graag een duwtje in de rug 

geven om met de campagne aan de slag te gaan. Daarom vind je in deze handige 

inspiratiegids tips & tricks om van Tournée Minérale in jouw stad of gemeente een echt 

succes te maken! Heb je na het doornemen van de gids nog vragen of ben je overtuigd om 

een actie op poten te zetten? Neem dan zeker contact op met het Logo, wij ondersteunen 

je met veel plezier in de verdere uitwerking!  

 

Gezonde – alcoholvrije – groet,  

Evelien Muylaert 

Stafmedewerker tabak-, alcohol- en drugpreventie  

mailto:evelien.muylaert@logodender.be
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Inspiratiegids om als Gezonde Gemeente 

Tournée Minérale te doen leven  

 

 

In deze gids vind je allerlei mogelijkheden om als Gezonde Gemeente de campagne te 

doen leven in jouw stad of gemeente. Je kan hiertoe heel wat verschillende grote en 

kleinere acties ondernemen. Los van welke actie je kiest, geven we alvast volgende 

algemene tips mee:  

 

1. Geef als Gezonde Gemeente het goede voorbeeld! Schrijf jouw stad/gemeente in 

op www.tourneeminerale.be en nodig je inwoners uit om samen de uitdaging aan 

te gaan. Dit kan heel eenvoudig op twee manieren:  

a. Je bezorgt je personeel en inwoners de link naar het team van jouw 

stad/gemeente. Zij kunnen zich via deze link dan aansluiten bij het team. 

b. Je laat je personeel en inwoners weten wat de naam is van het stads- of 

gemeenteteam. Zij kunnen dan op de website zelf op zoek naar het team en 

zich zo rechtstreeks aansluiten.  

2. Zet de campagne op een laagdrempelige manier in de kijker. Via de toolbox voor 

professionals kan je allerlei materialen downloaden waaronder een persartikel, 

artikels voor de gemeentelijke infokrant, affiches, flyers, e-mailbanners, enz. 

Neem zeker het logo van Tournée Minérale en van Gezonde Gemeente mee op in 

je communicatie! Extra tips om de communicatie wervend te maken vind je hier. 

Vergeet zeker niet je lokale actie(s) toe te voegen aan de Tournée Minérale-

kalender!  

3. Ga bij het organiseren van een actie op zoek naar samenwerking met verschillende 

partners. Zo maak je het draagvlak groter en verdeel je het werk. Een win-win! 

Denk hierbij bv. aan lokale pers, horeca, bedrijven, politie, …  

 

 

Hulp nodig bij het registreren van je team of bij de bekendmaking 

van de campagne? Logo-collega Evelien helpt je graag verder!  

http://www.tourneeminerale.be/
http://www.tourneeminerale.be/nl/toolbox/professionals
http://www.tourneeminerale.be/nl/toolbox/professionals
http://logodender.be/content/artikels-0
http://logodender.be/sites/default/files/domain%20editor/annehervent/20171113VijfTipsVoorEenGoedVerhaal.docx.pdf
https://www.tourneeminerale.be/nl/kalender
https://www.tourneeminerale.be/nl/kalender
mailto:evelien.muylaert@logodender.be
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Overtuigd om als Gezonde Gemeente Tournée Minérale te doen leven in jouw stad of 

gemeente? Doe dan hier meteen inspiratie op om een leuke actie te ondernemen!  

 

1. Organiseer een ‘inschrijfactie’ op een publieke plaats  
Maak het je inwoners zo gemakkelijk mogelijk om in te schrijven voor Tournée Minérale: 

voorzie een publiek inschrijfmoment.  

 

Wat?  

Voorzie in de aanloop naar Tournée Minérale (bij voorkeur januari 2018) een stand 

waarmee je de campagne aankondigt/in de kijker zet. Bezoekers van deze stand krijgen 

info over de campagne, hoe deel te nemen enz. Via tablets of PC kunnen de bezoekers 

zich ook onmiddellijk inschrijven. Voorzie vanuit de organisatie een extra ‘incentive’ voor 

deelname: nodig de Mocktailclub uit om deelnemers te belonen met een Mocktail-

proevertje, voorzie een gadget (bv. pins of polsbandjes van Tournée Minérale), plaats een 

leuke fotobooth (voor foto’s die je meteen ook kan verspreiden via sociale media), …  

 

Waar?  

De stand kan op eender welke publieke plaats ingericht worden, denk aan de bibliotheek, 

het stad-/gemeentehuis, lokale filmzaal, cultureel centrum, tijdens de markt, in een 

drukke winkelstraat, … Ga op zoek naar organisaties/diensten die de stand graag 

ontvangen en ondersteunen! Wie weet, kun je wel samenwerken met een lokale 

horecazaak die tijdens februari (extra) alcoholvrije alternatieven aanbiedt?  

 

[Bron van inspiratie: In het Waasland Shopping Center gaat op 20/01/’18 een 

inschrijfactie door voor bezoekers, i.s.m. Logo-Waasland, CGG Waas en Dender en 

de lokale Drugpunten. Schepenen en burgemeesters van deelnemende lokale 

besturen worden uitgenodigd om er te toosten op de start van Tournée Minérale. 

Voor meer info over deze actie, contacteer het Logo.] 

 

Afhankelijk van de locatie van je stand, kan je een ander doelpubliek 

aanspreken met de campagne. Denk daarom ook eens aan minder 

vanzelfsprekende locaties (bv. wijkgezondheidscentrum, lokale dienstencentra, 

…) om meer kwetsbare groepen aan te spreken!  

mailto:evelien.muylaert@logodender.be
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2. Lanceer een wedstrijd ‘De lekkerste mocktail van X’ 
Daag je inwoners uit om een eigen mocktailrecept te bedenken (individueel of in 

organisatieverband). Recepten kunnen ingestuurd worden & uit alle inzendingen wordt de 

winnende mocktail uitgeroepen tot ‘De lekkerste mocktail van X [uw stad/gemeente]’.  

Praktisch 

- Gebruik zoveel mogelijk kanalen om de wedstrijd bekend te maken (infoblad, 

sociale media, website, affiches op publieke locaties, …). 

- Voorzie een verzamelpunt voor de inzending van de recepten.  

- Voorzie een leuke prijs voor de winnende inzending.  

- Denk goed na over het tijdstip van de wedstrijd: lanceer je hem vóór februari, dan 

kan je de winnende mocktail extra in de kijker zetten tijdens Tournée Minérale. Als 

je de wedstrijd laat lopen tijdens de maand februari, dan kan het een extra 

motivatie zijn voor deelnemers om vol te houden.  

 

[Bron van inspiratie: ‘De lekkerste mocktail van Olen’] 

Zet de mocktail in de kijker! Werk samen met lokale drankenhandelaars en 

horeca om ‘De lekkerste mocktail van X’ te verkopen in uw stad/gemeente. 

Biedt de mocktail ook zeker aan tijdens recpties en andere events die 

georganiseerd worden vanuit de stad/gemeente.  

 

3. Betrek lokale horeca en drankenhandelaars  

Om Tournée Minérale extra in de verf te zetten, heb je er alle baat bij de lokale economie 

te betrekken in het verhaal! Lokale horecazaken en handelaars maken een belangrijk deel 

uit van het sociale weefsel van een stad of gemeente. Door hen te betrekken, kan je dus 

ook meer zichtbaarheid geven aan de campagne en meer mensen bereiken. Bovendien kan 

het ook voor deze partners lonen om in te spelen op de campagne. Een café, restaurant, 

winkel … die tijdens Tournée Minérale een non-alcoholisch aanbod extra aanprijst, kan 

hiermee nieuwe klanten aantrekken, de zaak in de kijker zetten en zelfs extra omzet 

draaien! Spreek de lokale zaken in jouw stad/gemeente hierover aan en bekijk hoe je 

samen van Tournée Minérale een succes kan maken.  

 

Hoe? 

- Ga op zoek naar relevante partners om mee samen te werken, creëer draagvlak 

voor de campagne. 

- Zet het voordeel van Tournée Minérale voor de lokale economie in de verf. 

- Zorg voor herkenbaarheid via bv. affiches in horecazaken. 

http://www.olen.be/nieuwsdetail/2382/kies-mee-de-olense-mocktail-van-het-jaar
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- Onderneem een gezamenlijke actie. Ga bijvoorbeeld op zoek naar een horecazaak 

die graag het schepencollege en de burgemeester ontvangt om een Tournée 

Minérale toost te geven en zo de campagne af te trappen (zie ook tip 5). Of zet in 

op een ‘signature mocktail’ voor de stad/gemeente, die ook verkrijgbaar is in 

verschillende horecazaken, winkels, …  

 

[Bron van inspiratie: ‘De ervaringen van een bartender in een cocktailbar zonder 

cocktails, maar mét mocktails’, ‘Zorgeloos op restaurant tijdens Tournée 

Minérale’, onderstaande afbeeldingen, …] 

 

 

 

Horeca Vlaanderen werkt momenteel een ‘Toolbox Horeca’ uit: een document 

met tips en inspiratie over hoe horecazaken met de campagne aan de slag 

kunnen gaan. Gebruik deze toolbox om hen te overtuigen tot deelname! De box 

is binnenkort beschikbaar op www.tourneeminerale.be. Bovendien zal FEBED 

speciale affiches voorzien voor horeca om duidelijk te maken dat een café- of 

restaurantbezoek perfect past binnen deelname aan de alcoholvrije maand. Deze affiches 

zijn ook gratis te bestellen viw www.VAD.be.  

 

 

4. Gezonde nieuwjaarsrecepties voor personeel en/of burgers 
Januari is de maand bij uitstek om promotie te maken voor Tournée Minérale. Het is 

tevens de periode waarin heel wat nieuwjaarsrecepties doorgaan, zowel voor de inwoners 

van uw stad/gemeente als voor het personeel. Maak van de gelegenheid gebruik om niet-

alcoholische alternatieven te laten proeven en zorg ervoor dat Tournée Minérale duidelijk 

zichtbaar is, via affiches, flyers, gadgets, … Op zo’n receptie kan je ook een 

inschrijfmogelijkheid voorzien of een lokale actie aankondigen/aftrappen.  

 

http://www.vad.be/artikels/detail/uitgesproken-de-ervaringen-van-een-bartender-in-een-cocktailbar-zonder-cocktails-maar-met-mocktails
http://www.vad.be/artikels/detail/uitgesproken-de-ervaringen-van-een-bartender-in-een-cocktailbar-zonder-cocktails-maar-met-mocktails
https://www.hln.be/nieuws/15x-zorgeloos-op-restaurant-tijdens-tournee-minerale~a2006733/
https://www.hln.be/nieuws/15x-zorgeloos-op-restaurant-tijdens-tournee-minerale~a2006733/
http://www.tourneeminerale.be/
http://www.vad.be/materialen/detail/tournee-minerale---affiche-horeca-gratis
http://www.vad.be/materialen/detail/tournee-minerale---affiche-gezondheid-pakket-50-exemplaren
http://www.vad.be/materialen/detail/tournee-minerale---flyer-gezondheid-pakket-50-exemplaren
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Voorzie ook op andere publieke evenementen voorafgaand aan of tijdens de campagne 

niet-alcoholische alternatieven. Onthoud dat we geen strijd voeren tegen alcohol, we 

willen enkel mensen bewust maken van de voordelen van een (korte of langere) periode 

zonder alcohol. De boodschap is dus niet: ban alle alcohol van je evenement, maar wel: 

maak de gezonde, niet-alcoholische, keuze makkelijk en beschikbaar! Een minimum 

hierbij is dat er op elk publiek evenement water voorzien wordt. Om het je inwoners 

makkelijk te maken, kan je tijdens de maand februari misschien het water ook gratis 

aanbieden tijdens deze publieke evenementen? Denk eraan om samen te werken met 

watervoorzieningsmaatschappijen of lokale drankenhandelaars om dit aanbod te kunnen 

voorzien.  

 

 

5. Geef met je schepencollege en burgemeester een ‘Tournée Minérale’ 

Geen betere manier om de campagne in eigen stad/gemeente in de kijker te zetten, dan 

de burgemeester en/of schepenen als goede voorbeeld! Dit geeft hen meteen ook de kans 

om nog eens extra in de verf te zetten dat hun stad/gemeente een Gezonde Gemeente is.  

 

Wat?  

Organiseer een moment waarop meerdere lokale politici samen zijn (bv. gemeenteraad, 

schepencollege, …) en houdt op dit moment een Tournée Minérale toost. De aanwezige 

beleidsmakers klinken zo samen op een goede start van de alcoholvrije maand.  

 

Praktisch 

- De ‘Tourneé Minérale’ kan doorgaan tijdens of vlak na een bestaand 

overlegmoment, zoals een gemeenteraad of schepencollege, nieuwjaarsreceptie, … 

Je kan ook een apart moment vastleggen. Op die manier kan je de toost ook laten 

doorgaan op een unieke locatie. Ga bv. op zoek naar een lokaal café/restaurant/… 

dat schepenen en burgmeester graag wil ontvangen en laat de toost daar doorgaan. 

Op die manier maak je ook meteen terug de link met lokale horeca (zie actie 3). Je 

kan de toost uiteraard ook inplannen op andere publieke plaatsen, zoals de bib, een 

filmzaal, lokaal dienstencentrum, … Denk ‘out of the box’!  

- Nodig de pers uit om de goede voornemens van jouw Gezonde Gemeente vast te 

leggen op de gevoelige plaat! Bezorg hen meteen ook een perstekst met alle nodige 

informatie rond Tournée Minérale in jouw stad/gemeente.  

- Zet de actie in de kijker door nadien foto’s te verspreiden van de toost op de 

website van de stad/gemeente, op sociale media, maar ook op publiek 

toegankelijke plaatsen zoals het gemeentehuis, … Wil je het goede voorbeeld echt 

laten opvallen? Maak dan een persoonlijke Tournée Minérale affiche en folders 

met één of meerdere foto’s van de toost & verspreid deze in je stad/gemeente. 

Maak op zo’n affiche meteen ook de link naar het stads-/gemeenteteam op de 

website van Tournée Minérale (zie ook: algemene tips). Via 

jonathan.deleener@vad.be kan je de InDesign-bestanden opvragen om zo’n affiche 

en folders te maken. 

mailto:jonathan.deleener@vad.be
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[Bron van inspiratie: Gemeente Berlare, Schepencollege Gooik, Schepencollege 

Deinze en omliggende gemeenten, bloggende burgemeesters in West-Vlaanderen, 

… ] 

Daag de schepenen en burgemeester van omliggende gemeenten en steden uit 

om deel te nemen aan Tournée Minérale! Zo creeër je een extra element van 

competitie, wat ook je inwoners en personeel extra kan motiveren om deel te 

nemen en vol te houden! Om deze uitdaging extra in de verf te zetten, geef je 

samen met de schepenen/burgmeester(s) die je uitdaagt een ‘Tournée Minérale’ 

of daag je hen uit via de functie ‘Daag een vriend uit’ op www.tourneeminerale.be.  

 

 

6. Ontwerp een eigen Tournée Minérale gadget voor je inwoners/personeel 

Net zoals vorig jaar worden er vanuit de organisatie van de campagne heel wat materialen 

voorzien om de campagne bekend te maken en mensen te motiveren tot deelname:  

- Flyers en affiches kan je bestellen via de website van Tournée Minérale. Je kan 

deze echter ook personaliseren (zie boven)!  

- Op de website zijn ook verschillende communicatietools beschikbaar, zoals 

bekendmakingsteksten, een video, digitale banner, …  

- Pins en polsbandjes kan je net zoals vorig jaar gebruiken om deelnemers te 

belonen. Gebruik deze in de eerste plaats om onder deelnemend personeel te 

verspreiden: zo geef je als stads-/gemeentedienst meteen het gezonde voorbeeld! 

Het Logo voorziet een standaardpakket voor alle deelnemende lokale besturen. 

Alles wat je daarvoor moet doen, is ons via mail laten weten hoe jouw 

stad/gemeente de campagne onder de aandacht brengt! 

Nog leuker is een gepersonaliseerd gadget, dat ook de sfeer van jouw stad/gemeente mee 

uitdraagt! Je kan hiermee je inwoners en/of personeel extra motiveren tot deelname: 

iedereen die een bewijs levert van zijn inschrijving op de website van Tournée Minérale 

krijgt een speciaal Tournée Minérale gadget van jouw stad/gemeente. Zo wordt het als het 

ware een ‘collectors item’. Je kan nog een stapje verder gaan en het speciale gadget 

enkel verdelen onder mensen die zich inschrijven onder het team van de stad/gemeente of 

mensen die op een creatieve manier aantonen dat ze effectief bezig zijn met een 

alcoholvrije maand. 

 

Praktisch:  

- Maak de actie voldoende bekend, bv. via het gemeentelijk infoblad, de website van 

stad/gemeente, sociale mediakanalen, lokale pers, publieke plaatsen, …  

- Voorzie een centrale locatie langs waar mensen hun ‘bewijs van deelname’ kunnen 

opleveren en hun gadget kunnen ophalen. Je kan natuurlijk ook een gadget 

voorzien om uit te delen aan mensen die deelnemen aan je grootschalige 

‘inschrijfactie’ (zie tip 1).  

https://www.hln.be/regio/berlare/gemeente-wil-inwoners-stimuleren-voor-tournee-minerale~a7ed394d/
https://www.hln.be/regio/gooik/schepencollege-doet-mee-aan-tournee-minerale~adb71e72/
https://www.deinzeonline.be/2017/02/schepenen-geven-tournee-minerale/
https://www.deinzeonline.be/2017/02/schepenen-geven-tournee-minerale/
http://logokempen.vl.vlaamse-logos.be/content/tourn%C3%A9e-min%C3%A9rale-hoe-houden-de-bloggende-burgemeesters-en-schepenen-het-vol
http://www.tourneeminerale.be/
https://www.tourneeminerale.be/nl/toolbox/professionals/bestellen
https://www.tourneeminerale.be/nl/toolbox/professionals
mailto:evelien.muylaert@logodender.be
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- Neem het logo van Tournée Minérale en dat van Gezonde Gemeente mee in het 

ontwerp van je gadget.  

- Ga na of je voor het ontwerp van de gadget kan samenwerken met een lokaal 

creatief brein. Misschien iemand die enige bekendheid geniet in je stad/gemeente? 

De ontwerper van je gadget kan dan meteen tellen als ‘influencer’ voor de 

campagne!  

Inspiratie:  

- Een navulbare drinkfles (voor water). 

- Een uniek glas/beker om bv. mocktails of fruitwater in te schenken. 

- Een gepersonaliseerde alcoholtester (want 1 maand zonder alcohol zou gelijk 

moeten staan aan 1 maand nuchter).  

- Een sleutelhanger, in lijn met de Bob-campagne, maar dan speciaal voor Tournée 

Minérale. 

- Een spaarpotje, om alle uitgespaarde euro’s in te verzamelen.  

- …  

Je kan het gepersonaliseerde gadget gratis verspreiden onder deelnemende 

inwoners en/of personeel. Je kan de gadgets echter ook betalend aanbieden en 

zo als stad/gemeente geld inzamelen voor Stichting tegen Kanker. Op die 

manier zijn je inwoners/personeel extra gemotiveerd om vol te houden én steun 

je als Gezonde Gemente kankeronderzoek!  

https://donate.cancer.be/b/mijn-gift?participant_id=&donate_type=general&CTA=footer
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Gluren bij de buren 

Het zal je niet ontgaan zijn dat we voor het opmaken van deze inspiratiegids deels de 

mosterd gehaald hebben bij creatieve ideeën van lokale besturen en organisaties die vorig 

jaar de campagne in de kijker zetten. We werken hier dan ook vanuit de idee dat je als 

lokaal bestuur geen warm water moet gaan uitvinden! Overal in Vlaanderen vinden tijdens 

Tournée Minérale tal van leuke acties plaats, aarzel dus zeker niet om te ‘gluren bij de 

buren’ en zo verdere inspiratie op te doen voor een eigen actie.  

Je kan hiervoor o.a. terecht op de website van Tournée Minérale. Nieuw dit jaar is 

namelijk de activiteitenkalender, waar je als organisatie je eigen evenement of activiteit 

kan aan toevoegen. Zorg dus zeker dat je zelf ook je eigen actie(s) uploadt op de website, 

om ze zo nog meer zichtbaarheid te geven.  

Als laatste doen we graag een oproep om ook het Logo op de hoogte te houden van 

lokale acties en evenementen in het kader van Tournée Minérale. Zo kunnen we jou 

ondersteunen waar nodig, en de leukste/creatiefste/origineelste ideeën op hun beurt ook 

weer delen als inspiratie voor anderen. Je acties met ons delen kan je eenvoudig doen 

door een mailtje naar evelien.muylaert@logodender.be. Wij maken jouw actie(s) ook 

mee bekend op onze website en sociale media-pagina’s!  

 

Het Logo-team wenst je alvast veel succes!  

 

 

https://www.tourneeminerale.be/nl/kalender
mailto:evelien.muylaert@logodender.be

