
Gedragsverandering is een langdurig proces. Resultaten 

zoals verandering in gewicht zijn vaak pas na 7 jaar 

zichtbaar. Soms gaat er zelfs een generatie overheen. 

Daarom mogen kleine successen ook gevierd worden, 

zoals:

• er zijn dit jaar weer zo’n 3000 kinderen in de 

gemeente Tynaarlo in aanraking gekomen met 

gezonde leefstijl door verschillende projecten van de 

buurtsportcoaches. 

• OBS Schuilingsoord stond in de provinciale finale van 

Op Fietse vanwege de manier waarop zij het 

fietsgebruik bij hun leerlingen stimuleren. 

• er zijn 2 nieuwe speelplekken gerealiseerd samen met 

omwonenden.

• tijdens de koningsspelen hebben kinderen fietsend 

een gezonde smoothie gemaakt. 

• bij raadsvergaderingen wordt naast kaas en worst ook 

een gezondere keuze aangeboden in de vorm van 

groente of fruit.  

• een mooie samenwerking tijdens de nationale 

buitenspeeldag waar de AH in Paterswolde fruit 

sponsorde.

Successen

Uitvoering

Hieronder enkele voorbeelden van 

de activiteiten waar JOGG Tynaarlo 

actief is.

• Speelvoorzieningen

• Koningsspelen

• Mobiliteitsweek

• Gezonde scholen

• Buurtsportcoaches

• Schoolfruit

• Watercampagne

• Verbinding preventie en zorg

• Beweegvriendelijke inrichting 

van de openbare ruimte

Cijfers uit Tynaarlo

Cijfers op basis van metingen uitgevoerd door de GGD 

in schooljaar 2016-2017.

Jongeren op Gezond Gewicht  (JOGG) is een landelijke 

gezondheidsorganisatie die zich richt op gezond gewicht bij jongeren van 0 - 19 

jaar. JOGG streeft naar een samenleving waarin jongeren wonen, leren, 

recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de 

normaalste zaak van de wereld is. JOGG is een lokale, wijkgerichte, duurzame 

en integrale aanpak voor een gezonde leefstijl. 

Ook Tynaarlo zet zich hiervoor in met het opzetten en ondersteunen van 

activiteiten en samenwerkingsverbanden die een gezonde leefstijl stimuleren 

en de gezonde keuze aantrekkelijk maken. Speerpunten van 2017 waren 

Gezonde scholen, mobiliteit en verbinding van preventie en zorg.

JOGG Tynaarlo staat voor een leefomgeving waarin de gezonde keuze de 

makkelijkste is. 

Klas 2

Ondergewicht

9,3%

Normaal gewicht

70,3%

Overgewicht

20,3%

JOGG Tynaarlo

2017

Groep 7

Ondergewicht

8,3%

Normaal gewicht

79,1%

Overgewicht

12,6%

Groep 2

Ondergewicht

9,7%

Normaal gewicht

83,7%

Overgewicht

6,5%



Woonzorgcentrum Mozaïek en 

fysiotherapiepraktijk Perdon in 

Zuidlaren hebben de handen 

ineengeslagen om een beweegtuin te 

realiseren op het terrein vóór hun 

locaties. Een openlucht fitnesspark, te 

gebruiken door bewoners en familie 

van het woonzorgcentrum, klanten 

van Perdon, maar ook door anderen 

zoals lokale sportverenigingen, 

scholen en buurtbewoners. De 

plannen liggen klaar en er zijn diverse 

geldinzamelingsacties gedaan door 

onder meer bewoners en scholieren 

van het Harens Lyceum en CDBS 

Jonglaren. In 2018 moet de 

beweegtuin gerealiseerd worden. 

“Dit project brengt zoveel positiviteit 

bij zoveel mensen teweeg” (facilitair 

manager woonzorgcentrum)

“In Tynaarlo werken we aan een samenleving waarin de gezonde keuze de 

makkelijkste is. Dat kan alleen door met zijn allen de handen ineen te slaan en 

op alle fronten aan deze gezonde toekomst te werken. JOGG is voor mij het 

schoolvoorbeeld van hoe je zoiets aanpakt. Positief en samen met onze 

inwoners.” Met die woorden ben ik bij de start van mijn wethouderschap met 

JOGG aan de slag gegaan. Trots kijk ik terug op wat we de afgelopen jaren 

samen bereikt hebben. Op een hele positieve manier mag ik wel zeggen. Door 

mensen op allerlei terreinen een gezonde keuze te bieden èn door die keuze 

aantrekkelijk te maken. Dat zien we terug bij de Gezonde Scholen, bij de 

inrichting van de openbare ruimte en bij allerlei activiteiten die in onze mooie 

gemeente worden georganiseerd. Aan mijn opvolger de schone taak om JOGG 

nog verder te brengen in Tynaarlo!

Beweegtuin Mozaïek

Wethouder Henk Berends over JOGG

WETHOUDER

Henk Berends

Dit jaar waren mountainbiken en 

skaten belangrijke activiteiten in de 

mobiliteitsweek. Maar er gebeurde 

nog meer: 

• Opening verbindingsroute MTB 

Zuidlaren – Schipborg

• Klimaatfietstocht

• Clinic banden plakken 

Mobiliteitsweek

Mieke Schoonhoven  |  info@tynaarlo.nl |  0592-266662

Blik op de toekomst

Sinds de start van JOGG Tynaarlo in 2011 is de 
bewustwording rondom het thema gezonde leefstijl 
gegroeid. Intern staat er een goed samenwerkingsverband 
en ook extern komen steeds meer partijen bij elkaar. 

Speerpunten 2018:
• Gezonde school
• Verbinding preventie en zorg met “Sport jij ook?”
• De gezonde avond4daagse 
• Betrekken lokale ondernemers
• Mobiliteitsweek
• Evenementen linken met gezondheid

mailto:info@tynaarlo.nl


Mieke Schoonhoven  

info@tynaarlo.nl |  0592-266662

De mooie route naar school

‘Ik neem de mooie route!’ was onderdeel van de 

mobiliteitsweek 2016. De gemeente bood de groepen 5 

van CBS De Rietzanger en OBS Ter Borch hierover een 

les aan. Het idee was om samen met leerlingen hun 

omgeving te verbeteren zodat ze sneller, gemakkelijker 

en vooral leuker lopend of fietsend naar school gaan. De 

leerlingen hebben een globaal ontwerp gemaakt van 

toestellen/onderdelen op twee routes vanuit de Waterwijk 

en Tuinwijk naar school. Hun ontwerpen zijn uitgewerkt 

door leerlingen van het Technasium. Inmiddels zijn de 

ontwerpen gerealiseerd en er wordt volop gebruik van 

gemaakt. Dankzij het innovatieve karakter van het project 

en de mooie samenwerking tussen alle partijen, heeft ‘Ik 

neem de Route’ een prijs gewonnen en mag Eelderwolde 

zich nu ‘Kern met Pit’ noemen.

Drinkwater & schoolfruit
Verbinding preventie en 

zorg
Gezonde school

Door preventie en zorg te 

verbinden willen we kinderen 

met (dreigend) over- of 

ondergewicht zo snel mogelijk 

de juiste zorg bieden. Hierbij 

maken we gebruik van Sport jij 

ook? Dat is een korte vragenlijst 

over het sport- en beweeggedrag 

van kinderen. 

Doel is om kinderen die niet 

sporten, geen zwemles hebben 

(gehad) en kinderen met een 

ongezond gewicht te verwijzen 

naar de juiste zorg. Dat kan een 

sportclub zijn, maar ook de 

fysiotherapeut, diëtist of GGD 

arts. De buurtsportcoaches 

nemen de vragenlijst af in groep 

5 van de basisschool. In gesprek 

met scholen, GGD, diëtisten en 

fysiotherapeuten zijn in Eelde 

afspraken over doorverwijzing 

gemaakt. 

In Vries zetten we in op 

bewustwording van een gezonde 

leefstijl door de thema’s 

Drinkwater en Schoolfruit. Op de 

4 basisscholen is een Drinkwater 

project geweest waarbij de 

leerlingen les kregen over het 

belang van water drinken. 

Daarnaast kregen ze een bidon. 

Er is zelfs zo goed gedronken op 

Het Oelebred dat een uur na het 

uitreiken van de bidons een file 

bij de wc’s stond. 

Daarnaast doen Obs de 

Vijverstee en Obs De Zeijer

Hoogte mee aan EU-schoolfruit. 

Dit is enthousiast gevierd in de 

week van de eerste levering. Er 

werd een fruitdans uitgevoerd, 

een gastles gegeven en de 

kleuters kregen een grote 

kleurplaat die ze samen konden 

inkleuren. 

Een Gezonde school besteedt 

effectief en structureel aandacht 

aan gezondheid, gericht op een 

gezonde leefstijl en op veiligheid. 

De buurtsportcoaches bieden 

daarbij ondersteuning op alle  

basisscholen in de gemeente. Op 

dit moment zijn 7 scholen bezig 

met een aanvraag voor het vignet 

Gezonde school op de 

onderwerpen sport en bewegen 

en/of voeding. 

In Zuidlaren zijn diverse scholen 

bezig met de samenstelling van 

werkgroepen Gezonde school, 

bestaande uit ouders en 

leerkrachten. Hiermee wordt de 

betrokkenheid bij een gezond 

schoolbeleid vergroot. 
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