
Omgeving school

Gezonde school
De buurtsportcoaches ondersteunen alle scholen die met de gezonde school aan de slag willen gaan op 
de thema’s ‘voeding’ en ‘sport & bewegen’. Op deze scholen zijn werkgroepen actief, bestaande uit 
vakleerkrachten en andere medewerkers van school, buurtsportcoaches en ouders. Samen bepalen zij 
het gezonde schoolbeleid en de activiteiten. Het is een succes want er zijn inmiddels 10 scholen met 
een certificaat ‘gezonde school’. Activiteiten die hier worden uitgevoerd zijn onder meer:
• Pleinspelen
• Ik eet het beter
• EU-schoolfruit (gezonde week, fruitlessen etc.)
• Waterdrinken
• Gezonde traktaties

Klimaatfietstocht
In de mobiliteitsweek heeft de KC De Tol de klimaatfietstocht gefietst. Een ontdekkingstocht 'Met 
verrassingen!' Leerlingen fietsten door hun eigen dorp en voerden opdrachten uit over zonnepanelen, 
bloemen en planten in de vlindertuin en LEDverlichting in de straten. Ze werden ontvangen bij molen 
De Wachter, waar ze leerden hoe de windenergie de molen in beweging zet. Ook maakten ze nog een 
stop bij de wereldwinkel waar ze leerden over eerlijke handel.

Omgeving buurt

Speelplekken
In 2018 zijn diverse speelplekken samen en met buurtbewoners, jeugd en jongeren gerealiseerd. 
De initiatiefnemers hebben de nieuw ingerichte speelplekken ieder op hun eigen ludieke manier 
officieel geopend. 
• Speelplek Donderen
• Skatepark Zuidlaren
• Sport- en speelveld Midlaren
• Scheperij / Zetstee - Zuidlaren
• Gording/Slaiten - Zuidlaren
• Havezathelaan - Zuidlaren
• Goudsbloemweg - Paterswolde

Watertappunt Zuidlaren
Leerlingen van groep zeven en acht van obs De Schuthoek vulden donderdag 12 juli als eerste
hun bidons bij de nieuwe watertap op de kleine Brink in Zuidlaren. Wethouder Henk Lammers
en directeur Leo Hendriks van de WMD deelden hiervoor de bidons uit. Wethouder Lammers is 
om meerdere redenen enthousiast over het watertappunt: “Dorstige mensen kunnen gratis 
drinkwater tappen. Het biedt daarmee een gezond alternatief voor frisdrank. Bovendien moedigt 
het tappunt aan om dat plastic flesje niet meteen weg te gooien, maar vaker te gebruiken.”

JOGG-Tynaarlo 2018
“JOGG staat voor ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’. De manier waarop we in Tynaarlo de JOGG-methodiek uitvoeren is sinds de start in 
2011 veel breder geworden. We gaan voor een integrale aanpak waarbij we jongeren leren om zelf een bewuste keuze te maken als
het gaat om leefstijl. Dat zag ik onder meer terug bij de aanpak rondom het EU-schoolfruit, waar ik bij de opening van de ‘fruitweek’ 
zeer enthousiast werd van de leuke gesprekken met docenten en leerlingen. Daarnaast willen we een omgeving bieden die het 
makkelijk(er) maakt om voor de gezonde keuze te gaan. En dat doen we samen met een heleboel kundige partners vanuit het 
onderwijs, de zorg, de buurtsportcoaches, buurtverenigingen, ondernemers en nog veel meer. Daarmee is JOGG bij uitstek een 
werkwijze die breed, structureel en op een hele positieve manier resultaten oplevert. Ik ben er trots op als ik zie wat er allemaal 
gebeurt in onze mooie gemeente en zet mij er graag voor in om deze ontwikkelingen nog verder uit te breiden.”
Oetra Gopal, wethouder sociaal domein



Omgeving media Toekomst

JOGG-Tynaarlo gaat komende jaren verder aan 
de slag met een gezondere omgeving. Hierbij 
sluiten we aan bij landelijke en regionale 
initiatieven zoals ‘aan de slag met preventie’ en 
activiteiten en campagnes vanuit Drenthe 
gezond. We volgen daarmee de benadering van 
'Positieve Gezondheid' waarbij de ervaren 
gezondheid van inwoners voorop staat en 
waarbij onder meer 'geluk' en het 'meedoen' 
naast leefstijl een belangrijke rol hebben.

Speerpunten voor 2019 zijn:
• Gezonde school
• Team:Fit (gezondere kantines)
• 100 gezonde supers in Drenthe
• BIOR (bewegen in de openbare ruimte met 

beweegparken en mooie routes)
• Koningsspelen
• Mobiliteitsweek
• Inzet van buurtsportcoaches

Meer informatie over JOGG-Tynaarlo:
Mieke Schoonhoven
info@tynaarlo.nl
0592-266662

Omgeving thuis

Door preventie en zorg te verbinden willen we kinderen met (dreigend) 
ongezond gewicht zo snel mogelijk de juiste zorg bieden. Samen met 
scholen, GGD, jongerenwerkers, buurtsportcoaches en zorgverleners is er in 
Eelde een ketenaanpak opgesteld. 

Omgeving vrije tijd

Opening 4 mijl Lentis
Op zaterdag 6 oktober heeft Lentis een 4-mijl parcours in gebruik 
genomen. De gemeente Tynaarlo heeft hieraan bijgedragen met 
een subsidie. Jolanda Langeland, medewerker van Lentis en lid 
van de projectgroep: "Met het Rondje Dennenoord willen we
mensen in beweging krijgen en ze bewust maken van het feit dat 
bewegen gezond en vooral ook leuk is. Ook inwoners van 
Zuidlaren en anderen zijn van harte welkom op ons 
parcours.“

Voorronde NK stoepranden gemeente Tynaarlo 
In totaal hebben ruim 100 kinderen meegedaan aan één van de 
voorrondes. Zestien kinderen uit Tynaarlo hebben bij deze 
voorronders een ticket gewonnen voor de finale van het NK in
Rotterdam. Zondag 16 september is een bus met de winnaars van de 
voorrondes naar het Excelsior stadion in Rotterdam gegaan. 
Daar streden duizend deelnemers om de titel ‘Nederlands 
kampioen stoepranden’. Kasper de Graaf uit Zuidlaren mocht 
de finale spelen en werd tweede van Nederland! 

Gezonde Avond4daagse
Op 4 plekken is er een Avond4daagse gelopen. Samen hebben
we er een gezonder feestje van gemaakt. ODBS de Zuid-Wester
uit Zuidlaren heeft zelfs een provinciale prijs gewonnen met het 
inzenden van een prachtige foto van hun inzet voor een 
gezondere Avond4daagse.

Via diverse kanalen (facebook, twitter, nieuws-
brief en de lokale media) is er regelmatig 
informatie te vinden over JOGG-Tynaarlo en de 
activiteiten. 

mailto:info@tynaarlo.nl

