
November is de maand van diabetes

Wij hopen diabetes meer onder de aandacht te brengen door 
de eerste Novo Nordisk Dia-weetjes Wandeling te organiseren 

in samenwerking met de stad Ieper en de Diabetes Liga.

Van poster tot poster zal je weetjes ontdekken over diabetes.

Meer weten over de 
stadswandelroute Ieper

De stadswandelroute Ieper 
laat je kennismaken met de 
grootste blikvangers die de 
kattenstad te bieden heeft. 
Laat je meeslepen in het 
indrukwekkende verleden 
van de stad via de historische 
gebouwen die je langs het 
parcours passeert.

De stadswandelroute Ieper kan 
je bestellen op de webshop van 
Westtoer via 
https://www.westtoer.be.

In samenwerking metGeorganiseerd door

DIA WEETJESWANDELING
Wandelen om meer te weten over diabetes

BE21CD00054 – Oct 2021

November is de maand van diabetes. 
Novo Nordisk organiseert de eerste Dia-weetjes Wandeling, 
in samenwerking met de stad Ieper en de Diabetes Liga.
Meer info en kaart van het parcours op http://diabeteswatnu.com/

* Gebruik je telefoon om de QR-code hierboven te scannen en ontdek het antwoord.
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Ken jij het verschil tussen 
diabetes type 1 en type 2?
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Van poster tot poster zal 
je weetjes ontdekken over 
diabetes. Scan de QR-code 
op de posters tijdens de 
wandeling om het antwoord 
te ontdekken.

Wat is de Dia-weetjes wandeling?
Het is een wandeling voor iedereen en een echte speurtocht 
naar informatie! De wandeling van 6,6 km is de combinatie van 
een interactieve & gezonde activiteit waarbij je al wandelend iets 
meer komt te weten over diabetes.

De Dia-weetjes Wandeling is gratis en zal plaatsvinden tussen 
1 en 30 november 2021.

Hoe kan ik deelnemen?
Om mee te doen kan je de kaart hiernaast terugvinden, en 
de posters zoeken die in de stad zijn opgehangen op elk van 
de 12 locaties.

Waar begint de wandeling?
De wandeling is bedoeld om te beginnen onder het Nieuwerck, 
het voormalige Ieperse stadhuis. Maar je kan de wandeling 
beginnen waar je het zelf verkiest. De route is ook bewegwijzerd 
met in de grond bevestigde klinknagels.

Adres: Grote Markt 34, 8900 Ieper. 

Kaart van de wandeling
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 1  - 12  : Locatie van de posters
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