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Stel je eens voor…
dat iedereen in 2040 lekker in z’n vel zit.

Dat we allemaal gezond eten, genoeg bewegen en goed

slapen. Zo’n gezonde toekomst, dat wil toch iedereen?

Een gezonde toekomst begint met een gezonde jeugd. Met

kinderen en jongeren die opgroeien in een gezonde omgeving.

Maar die omgeving is nu helemaal niet zo gezond. Het

is vaak moeilijk om de juiste keuzes te maken. Daar moeten

we iets aan doen. Met iedereen die het verschil wil maken werkt JOGG 

aan een gezonde omgeving. JOGG helpt gemeenten, bedrijven en 

organisaties beleid te maken. En dat beleid brengen we in de praktijk met 

burgers, ouders en kinderen. 

Groente… Zet je 
tanden erin!

JOGG Zwartewaterland heeft afgelopen 
jaar van ouders allerlei tips binnen 
gekregen over hoe je het beste jouw kind 
voldoende groente kan laten eten. In totaal 
hebben we 40 bruikbare tips ontvangen. 
Deze tips zijn via social media en de 
website van Zwartewaterland gedeeld met 
ouders. Daarnaast zijn er enkele tips 
gefilmd door studenten van het Cibap. 
Voorbeelden van tips zijn:
• Bied je kinderen tussen de maaltijden 

door ook groente aan (bijv. worteltjes 
op de speeltafel)

• Probeer zelf eens groente op brood te 
doen

Drink Water scholen

Afgelopen september hebben alle kinderen van basisschool 
Johannes Calvijnschool, Maarten Lutherschool en Johannes 
Bogermanschool in Genemuiden een bidon ontvangen. 
Daarnaast hebben deze scholen 1 of 2 waterdagen ingevoerd. 
Dit houdt in dat kinderen tijdens deze dagen geen sapjes of 
andere zoete drankjes naar school meenemen. In plaats 
daarvan wordt er water gedronken. Een mooie stap in het 
creëren van een gezonde omgeving voor onze kinderen! 

Denise Homminga, JOGG-regisseur Zwartewaterland
+31 (0)6 444 74 500
jogg@zwartewaterland.nl 

www.facebook.nl/joggzwartewaterland
www.instagram.nl/joggzwartewaterland

www.beweginzwartewaterland.nl/projecten/jogg-
zwartewaterland

Woensdagmiddag 

activiteit 
De buurtsportcoaches van 

Zwartewaterland staan iedere 

woensdagmiddag in een van de dorpen 

klaar om een sportieve activiteit te geven. 

Kinderen van alle basisscholen zijn 

welkom en tot nu toe zijn er in 8 weken tijd 

al meer dan 200 unieke kinderen in 

beweging gebracht! De activiteiten 

verschillen wekelijks van lasergamen tot 

aan hockey, voetbal en zelfs bowlen in de 

gymzaal. De sportactiviteit valt onder de 

JOGG campagne, Gratis Bewegen, 

gewoon doen! 

In september vond weer de Drink Water Challenge plaats. Alle 

inwoners van gemeente Zwartewaterland zijn uitgedaagd om 

hieraan mee te doen. Het idee is om een week lang alleen 

maar water te drinken en al je andere drankjes te laten staan. 

Inwoners konden een polsbandje met daarop ‘’ik doe mee aan 

de drink water challenge’’ ophalen bij de bibliotheken die de 

gemeente kent. Daarnaast kon je na je officiële registratie een 

week gratis steppen winnen. Deze prijs werd aangeboden door 

BijMarko. 
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Partner in beeld

Diëtist Agnes Hooikammer is nu al enkele 
keren genoemd in zowel deze factsheet als 
de vorige. Tijd om Agnes aan jullie voor te 
stellen en haar rol uit te leggen binnen de 
JOGG beweging van Zwartewaterland. 

Hoi! Mijn naam is Agnes Hooikammer, 
diëtist bij Praktijk De Diëtisten. 
Als diëtist zijn wij iedere dag bezig met 
gezonde voeding en een gezonde 
levensstijl. Ons uitgangspunt is dat gezond 
leven ook leuk en lekker is! We weten dat 
het belangrijk is om al op jonge leeftijd te 
leren over gezond eten en drinken. Deze 
basis nemen we ons hele leven mee. Wij
zijn als diëtistenpraktijk aangesloten bij 
JOGG Zwartewaterland om samen op veel 
verschillende manieren de kennis over een 
gezonde leefstijl te vergroten. Dit voorjaar 
geven wij op de basisscholen van 
Zwartewaterland bijvoorbeeld gastlessen 
over smaak en nemen we de kinderen
mee op supermarkt safari! Zo hopen wij de 
kinderen op een leuke manier te leren hoe 
je gezonde keuzes maakt. Samen gezond 
leven met plezier!

Denise Homminga, JOGG-regisseur Zwartewaterland
+31 (0)6 444 74 500
jogg@zwartewaterland.nl 

Voedseleducatie

Afgelopen september is het programma 
‘’voedseleducatie voor basisscholen’’ gestart 
met als eerste les; appels plukken. Met deze 
geplukte appels werd vervolgens gezonde 
appelsap gemaakt. In februari gaan we van start 
met de overige lessen, namelijk; frisdrank 
maken, de schijf van vijf ontdekken, zogeheten 
smaaklessen en kinderen gaan nog naar de 
supermarkt voor een gezonde supermarktsafari. Appels plukken

Wat een feest! In totaal hebben 15 
basisscholen appels geplukt en daarmee 
gezonde appelsap gemaakt. De klassen 
hebben onder begeleiding van de 
Hoogstambrigade Zwartewaterland de 
appels geplukt en diëtist Agnes 
Hooikammer heeft voor het maken van de 
gezonde appelsap een werkbeschrijving 
gemaakt. Het was een super leuke dag 
met leuke reacties van zowel de kinderen 
als alle partners! 

Doorkijkje naar 2022

Vol frisse moed gaan we ook weer in 2022 aan de slag 
met het JOGG! Aankomende periode gaan we o.a. aan de 
slag met de herstart van de leefstijlinterventie voor 
kinderen en organiseren we een startbijeenkomst voor het 
JOGG thema Gezond Tussend'ooren. Daarnaast vindt 
de uitvoering van de voedseleducatie voor scholen plaats, 
gaat de woensdagmiddag activiteit gewoon weer door en 
focussen we ons op alle andere werkgroepen van het 
JOGG zoals de werkgroep van 0 tot 4 jaar, actiegroep 
Agnieten College en verbinding preventie zorg. We 
hebben er zin in! 

www.facebook.nl/joggzwartewaterland
www.instagram.nl/joggzwartewaterland

www.beweginzwartewaterland.nl/projecten/jogg-
zwartewaterland


