In 2021 start JOGG Zwartewaterland met het thema: Groente… zet je tanden er in!.
Het eten van groente is lekker en gezond! Het is dan ook een goede ontwikkeling dat we
met elkaar meer verse groente eten dan een aantal jaar geleden. Toch vragen nog veel
ouders zich af hoe ze hun kind genoeg groente kunnen laten eten. Met de
themacampagne Groente…zet je tanden er in! helpen we kinderen en hun ouders om
dagelijks meer groente te eten.
Gun jij de jeugd in Zwartewaterland ook een gezonde toekomst en heb jij ruimte en
energie om mee te werken aan deze nieuwe groente campagne in Zwartewaterland?
Kom dan naar de startbijeenkomst op dinsdag 19 januari van 16.00 -17.15 u.
Samen bedenken we de beste plannen om het eten van groente makkelijk en
vanzelfsprekender te maken.
Wij zijn o.a. op zoek naar docenten, ouders, jongeren, gastouders, bedrijven,
organisaties en verenigingen.
Meld je aan via jogg@zwartewaterland.nl

Partners van JOGG Zwartewaterland

De JOGG-beweging is een lokale aanpak
voor een gezonde omgeving en gezonde
jeugd. Het streven is dat iedereen zich inzet
om gezond eten en bewegen, voor kinderen
en jongeren, gemakkelijk en aantrekkelijk te
maken.
Stel je eens voor dat iedereen lekker in z'n
vel zit. Dat we allemaal gezond eten, genoeg
bewegen en goed slapen. Zo'n gezonde
toekomst, dat wil toch iedereen? Daarom
zetten we ons in voor een omgeving waarin
kinderen en jongeren gewoon gezond kunnen
opgroeien.
Een gezonde jeugd begint bij een gezonde
omgeving. Daarom maken we de plekken
waar kinderen veel komen gezonder. Zodat
ze thuis, op school of op hun sportvereniging
meer bewegen en gezonder eten. Zo maken
we gezond opgroeien de normaalste zaak
van de wereld.

JOGG Watercampagne een groot succes!
Van de deelnemers aan de 7dagenwaterchallenge geeft 61 %
aan meer water te zijn gaan drinken in het dagelijks leven
10 “bekende” Zwartewaterlanders werden ambassadeur van
de 7dagenwaterchallenge (incl. wethouder sport, Gerrit Knol)
8 scholen in Zwartewaterland hebben het belang van water
drinken onder de aandacht gebracht bij hun leerlingen met
behulp van JOGG lesmateriaal
Ongeveer 600 leerlingen in Zwartewaterland hebben
deelgenomen aan de 7dagenwaterchallenge
50 medewerkers van de gemeente hebben deelgenomen aan
de 7dagenwaterchallenge
1 schooldirecteur uit Zwartewaterland is sinds de
7dagenwaterchallenge 6 kilo afgevallen omdat hij sindsdien
veel meer water drinkt, en sterk geminderd is met andere
soorten dranken

Supporters van JOGG Zwartewaterland

Volg JOGG Zwartewaterland op

Ook een bijdrage leveren aan de JOGG beweging?
Neem contact op met de JOGG regisseur

1e gezonde sportkantine in Zwartewaterland!
[Meike van Ommeren, beheerder van d’Overtoom]:
Tijdens de 1e kantine scan van Team:Fit bleek dat we het
op verschillende punten eigenlijk al heel goed deden!
We maken bijvoorbeeld geen reclame voor ongezonde
snacks of frisdrank, en hebben juist de gezondere keuzes
vooraan in het zichtveld. Verder hebben we voldoende
keuze in gezondere frisdranksoorten en bieden we
regelmatig vers fruit aan. Na het advies van Team:Fit,
hebben wij een aantal dingen aangepast en daarmee het
Bronzen Certificaat behaald!

“niet te grote stappen ineens en
we willen de ‘gouwe ouwe’ ook
behouwe! De Mars en Snickers
blijft, maar ook hebben we nu
B’tween, voor de helft van de
prijs en de helft van de
calorieën!”

En als voorbereiding op een zilveren certificaat alvast een
deal gesloten met de Albert Heijn - Bart Knap- dat wij elke
week een zak appels mogen ophalen om hier gratis aan
te bieden. Hartstikke leuk, wij zijn er erg blij mee!

Samen maken we gezond gewoon

Online inspiratiesessie Gezonde School

Onze leefomgeving is de afgelopen decennia aanzienlijk
veranderd. Overal om ons heen worden we voortdurend verleid tot
veel en ongezonde voeding, we bewegen steeds minder en slapen
onvoldoende. Dit wordt versterkt door het intensieve gebruik van
smartphones en tablets.

Met kleine aanpassingen en weinig moeite kan jouw school een gezonde
omgeving worden! Lekker veel bewegen en kennis van voeding; dat heeft de
jeugd nodig voor een gezonde toekomst! Ben jij docent, directeur of ib’er op
een basisschool in Zwartewaterland en ben je benieuwd wat jij kan doen?
Kom dan naar de inspiratiesessie op dinsdag 12 januari 2021 van 16:00-17:00u
Laat je inspireren met o.a.:

Vele schoolvoorbeelden uit het land over de thema’s voeding,
bewegen en een gezond + groen schoolplein


Een pitch over de ‘Daily Mile’ van Olympisch kampioen roeien
Nicole Beukers



Informatie over wat de Gezonde School jouw school oplevert en
welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn.

Mail voor meer informatie en aanmelden naar jogg@zwartewaterland.nl

Er is een nieuwe groep gestart om de
schoolomgeving van het Agnieten College
gezonder te maken. Samen gaan we het
aantrekkelijker, makkelijker en gewoner
maken voor de leerlingen om gezonde
keuzes te maken. De interne begeleider van
het Agnieten College is aangesloten, maar
ook docenten, de GGD verpleegkundige,
het jongerenwerk en de JOGG regisseur.
Één van de doelen van de actiegroep is om
een certificaat van de Gezonde School te
mogen ontvangen op het thema ‘voeding’.
Gelukkig is de school al goed op weg, want
ze delen elke week gratis fruit uit aan de
leerlingen.
Heb jij nog meer goede ideeën? Doe met
ons mee! Ouders en leerlingen zijn ook van
harte welkom!
Mail naar jogg@zwartewaterland.nl

Voor ouders, kinderen en jongeren is het in deze leefomgeving
moeilijk om gezonde keuzes te maken. Bovendien maken
sociaaleconomische factoren in het gezin zoals bijvoorbeeld
armoede, werkloosheid of scheiding dat een gezonde leefstijl geen
prioriteit krijgt. Het gevolg is dat één op de acht kinderen en al de
helft van de volwassen in Nederland kampt met overgewicht.
Overgewicht of obesitas bij kinderen is dus niet alleen een
belangrijk gevolg van fysieke aandoeningen, maar ook van
ongezonde eet-, beweeg- of slaapgewoonten veroorzaakt door
ongezonde omgevingsfactoren. Om overgewicht bij kinderen te
voorkomen moeten we daarom hun fysieke en de sociale
leefomgeving gezonder maken.

Deze inspiratiesessie organiseert JOGG Zwartewaterland in
samenwerking met GGD IJsselland en Jong Leren Eten Overijssel

Actiegroep Agnieten College

1e gezonde sportkantine d’Overtoom

Focusgroep 0- 4 jarigen

Monkeytown Hasselt
Het beweegteam JOGG organiseerde vorige
maand een beweegactiviteit voor kinderen
waarvoor 125 aanmeldingen binnenstroomden!

Rennen, tikken, vliegen, rollen, klimmen en
zwaaien. Alles kwam voorbij. Lekker gratis
bewegen en lol maken met je leeftijdsgenoten,
deze kinderen deden het gewoon! Het
beweegteam gaat deze activiteit zeker herhalen
want er was helaas geen plek voor alle 125
kinderen vanwege de coronamaatregelen.
Kijk voor meer beweegactiviteiten van het
beweegteam JOGG op:
www.bewegeninzwartewaterland.nl

Voor de allerkleinsten in de gemeente is het
nóg belangrijker dat ze kunnen opgroeien in
een gezonde omgeving waarin groente en
fruit eten, en een glaasje water drinken, heel
gewoon is. En waarin lopen of fietsen naar
school ook de normaalste zaak van de
wereld is.
Kindcentrum Accrete en Stichting
kinderdagcentra Zwartewaterland maken zich
hard voor zo’n gezonde omgeving. Samen
met de Kinderfysio Zwartewaterland en de
JOGG regisseur komen ze regelmatig samen
om te werken aan een gezond voedings- en
beweegbeleid op de opvang. Maar ook om
voldoende beweegaanbod in de buurt te
realiseren. En dat laatste is gelukt! In alle drie
kernen van Zwartewaterland is weer
beweegaanbod voor peuters, Hoera!
Hasselt – (groot)ouder en kind gym
op maandag van 9.00-10.00
www.svhasselt.nl
Zwartsluis – peutergym
Op donderdag tussen 8.30 en 10.00
monique@blei.nl 06 21 53 38 38
Ook in Genemuiden zijn er vanaf januari
2021 weer peuter beweeglessen!
info@roosbergsports.nl
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