Gezondere sportkantines
met Team- Fit

Zwartewaterland sloot zich in maart 2019 aan bij de landelijke aanpak
‘JOGG’. 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.

Watercampagne in Zwartewaterland

D’Overtoom in Genemuiden heeft als eerste
sportkantine in Zwartewaterland een
certificaat behaald voor een gezondere
kantine! In juni zal wethouder Gerrit Knol
namens het Voedingscentrum dit certificaat
uitreiken.
SC Genemuiden, Olympia’28 en Kontento
zijn deze periode nog aan het werk voor een
gezondere kantine! De Team-fit coach van
JOGG is al op bezoek geweest voor een
kantinescan en heeft het daarbij horende
advies gegeven. Daar kunnen deze kantines
mee aan de slag de komende periode. Teamfit kijkt met een positieve blik naar de
bestaande situatie en geeft vanuit daar kleine
verbeterpunten aan. Het aanbod is helemaal
gratis. Interesse? Neem contact op met de
JOGG regisseur.

Partners van JOGG Zwartewaterland

Water drinken wordt weer heel gewoon! Met het thema DrinkWater
maakt JOGG water drinken gemakkelijk en aantrekkelijk. Bestaande
kranen, waterkoelers, watertappunten en waterflesjes worden
zichtbaar en toegankelijk gemaakt. In Zwartewaterland is een
werkgroep ontstaan voor een watercampagne. Kinderopvang,
gastouders, scholen en jongerenwerkers kunnen in de tweede helft
van 2020 rekenen op een toolkit. Hiermee kunnen ze jongeren op een
speelse manier leren over het belang van water drinken. Daarnaast
komt er een 7 dagen water challenge. Zeven dagen geen limonade,
frisdrank of bijvoorbeeld koffie, alleen maar water! Al tien bekende
Zwartewaterlanders zijn ambassadeur voor deze challenge! Via de
social media van JOGG Zwartewaterland houden we iedereen op de
hoogte.

Volg JOGG Zwartewaterland op

Supporters van JOGG Zwartewaterland

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

Ons Doel!? Een toename van jongeren in
Zwartewaterland die elke dag…


groente en fruit eten



2 of meer glazen water drinken



minstens 1 uur bewegen



naar school lopen of fietsen



meer dan 30 minuten buiten spelen

In 2025 kunnen we met bestaande GGD cijfers uit Zwartewaterland meten of we deze
doelen hebben behaald.

“We worden er steeds meer
van bewust hoe belangrijk een
gezonde leefstijl is voor de
kwaliteit van je leven. JOGG is
een mooie methode om
kinderen daar al vroeg bewust
van te maken.”
Wethouder Gerrit Knol

Feestweek JOGG & Golden Oldies
Alle 0-4 jarigen uit Zwartewaterland waren in oktober 2019 uitgenodigd
om te komen spelen in het speelparadijs (zie afbeeldingen hiernaast).
Tijdens het spelen kregen de ouders een workshop over veilig en gezond
opgroeien voor hun kind. De ene dag een supermarkt tour van een
gewichtsconsulent met les over producten. De andere dag een
kookworkshop van een diëtist, en weer een andere dag een workshop
over positief opvoeden.
In het gebouw ernaast was de feestweek Golden Oldies aan de gang.
Mensen van 67 jaar en ouder namen daar deel aan workshops over veilig
en gezond ouder worden. Voor alle deelnemers stond een gezond hapje
en drankje klaar, bereid door de dagbesteding van Philadelphia.
Gesponsord door Albert Heijn.
Voor de organisatie van de feestweek 2020 zijn we nog op zoek naar
organisaties en bedrijven die mee willen werken of kunnen sponsoren.
Neem hiervoor contact op met de JOGG regisseur.

Partners in gesprek

Eén van de doelstellingen van JOGG
Zwartewaterland is dat jongeren weer meer
buiten gaan spelen. Dat is gelukt! Ruim 500
jongeren namen het afgelopen half jaar deel aan
de beweegactiviteiten in de buurt. Eén à twee
keer in de maand werden er activiteiten
georganiseerd zoals voetbal, trefbal, volleybal
maar ook nieuwe activiteiten zoals Archery tag,
K-jam en react-lights. De jongeren hebben
samen enorm veel plezier en we hopen dat ze zo
nu en dan zelf ook weer vaker een balletje gaan
trappen buiten. Het beweegteam van JOGG
Zwartewaterland (buurtsportcoaches, het
jongerenwerk en Calo studenten) blijft deze
activiteiten organiseren. De activiteiten worden
gecommuniceerd via scholen en Facebook.

In juni 2019 bracht de JOGG regisseur, Denise
Homminga, samen met de JOGG Expert, Jaap de
Graaf, belangrijke partners bij elkaar in
zorgboerderij de Lenteheuvel. Huisartsen,
GGD, schoolleiders, jongerenwerk,
kinderopvang, fitnesscentra, wethouders en
beleidsmakers van de gemeente waren
aanwezig. We spraken met elkaar over een
gezondere omgeving in Zwartewaterland. Uit
de inhoud van deze gesprekken schreef de
JOGG regisseur een plan voor JOGG
Zwartewaterland. Daarin wordt o.a.
beschreven dat we als doel hebben dat
jongeren gezond kunnen opgroeien in
Zwartewaterland en hoe we de gezonde keuzes
zoals groente en fruit eten, buiten spelen en
water drinken makkelijker kunnen maken. Tien
partners blijven drie keer per jaar samenkomen
en vormen het kernteam van JOGG
Zwartewaterland.

JOGG regisseur
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Kick Off JOGG
In september 2019 hebben we JOGG
Zwartewaterland officieel bekend gemaakt
tijdens de opening van het sportseizoen in
d’Overtoom te Genemuiden. Alle gebruikers
van het sportcomplex, zoals bijvoorbeeld de
sportclubs, stalden hun aanbod uit in de zaal.
Meer dan 100 kinderen en volwassenen uit
Genemuiden waren aan het turnen,
volleyballen, tafeltennissen, dansen,
badmintonnen en kickboksen. JOGG
ambassadeur Adil Alhammouti (bekend van
‘So you think you can dance’) verzorgde na de
opening van de wethouders Gerrit Knol en
Maarten Slingerland een spetterende
warming –up. Adil zorgde ook voor een
bijzondere dansworkshop, en sprak met de
kinderen over zijn danscarrière waarin hij goed
voor zijn lichaam moet zorgen met gezond
eten en drinken. In de komende JOGG jaren
kunnen wij vaker gebruik maken van de
landelijke JOGG ambassadeurs zoals Erben
Wennemars of Prins Pieter-Christiaan.

d.homminga@zwartewaterland.nl

