
Januari, Februari & Maart

JOGG HAARLEM
Lekker in je vel zitten door voldoende bewegen, gezond 

eten en drinken. Dat is soms makkelijker gezegd dan 
gedaan; reden waarom de Gemeente Haarlem het 

belangrijk vindt de inwoners van Haarlem daarin te 
ondersteunen. De JOGG-aanpak is een lokale, wijkgerichte, 

integrale en duurzame aanpak rondom jongeren, hun 
ouders/verzorgers en de omgeving waarin een gezonde 

leefomgeving en gezonde leefstijl centraal staat. 
Samenwerken aan een gezonde omgeving en een gezonde 

jeugd. Haarlem is sinds 2012 JOGG-gemeente.

Wat doen wij in

Coronavirus in Haarlem

Geannuleerde ‘Week voor 
de Gezonde Jeugd’ 

16 t/m 20 maart 2020

Traject 5: Deelname werkgroepen 
professionals en doelgroep. 
Deelname Masterclass Leerkring. 
Organisatie netwerkbijeenkomst 
Boerhaavewijk professionals met 
coalitie.

Op basisschool ‘De Wijde Wereld’: 
inzameling gestart met  
bemoedigende brieven en 
tekeningen voor ouderen over 
gezondheid.

Website JOGG Haarlem geüpdatet en 
jaarplan 2020 opgesteld.

2020

Vanwege de landelijke maatregelen 
genomen omtrent het coronavirus 

heeft JOGG Haarlem de ‘Week voor de 
Gezonde Jeugd’ moeten annuleren. 

Dit was de planning:

Maandag Opening week met 
de wethouder op de 
Don Bosco + 
lancering JOGG 
tassen

Dinsdag Bijeenkomst Healthy
Sisters in de 
Ringvaart

Woensdag Opening mini bos 
Zuiderpolder + inzet 
JOGG tassen

Donderdag Gastlessen diëtist en 
kinderfysiotherapeut 

Vrijdag Kookworkshop met 
Resto van Harte

Diverse (netwerk)bijeenkomsten 
bezocht waaronder ‘Samenleving dat zijn 
wij’ bij Wijzer en de netwerksessie 
Sportieve Buren. 

Voortzetting samenwerking Kinderkrant 
Haarlem. Jan en feb een artikel over Sport 
in de Wijk en meedoen met de Kidsrun.

Kick-off in de Hoep op 12 maart 2020. 
(bezoekerscentrum PWN) met Inholland & 
PWN: geven van waterlessen door PABO 
studenten op basisscholen.

Door coronamaatregelen communicatie
via mail, telefoon, Instagram & Facebook 
posts.

Kinderwijkraad gekoppeld aan 
Buurtsportcoach voor organiseren van een 
buitenspeelmiddag.

Gezonde Jeugd 
Gezonde Toekomst

Deze factsheet komt uit in de 
periode dat er sinds 12 maart 
2020 beperkende maatregelen 
gelden vanwege het 
Coronavirus. De Week voor de 
Gezonde Jeugd is geannuleerd, 
scholen en sportverenigingen 
zijn inmiddels gesloten en ook 
sport- en spelactiviteiten liggen 
stil. De komende periode wordt 
er door JOGG Haarlem op 
alternatieve wijze invulling  
gegeven aan het thema 
gezonde leefstijl.



Activiteiten in Januari, Februari & Maart 2020

2020
Gezonde Jeugd 

Gezonde Toekomst

Uitleen Druppie, watertonnen, 
waterkannen en flyers drinkwater 
aan Zuiderpolder (160 leerlingen) 
voor sponsorloop watertappunt.

Inzet watertonnen voor sportdagen 
en spelmiddagen.

50 bidons uitgedeeld op de Liduina
Junoplantsoen & Hannie Schaftschool 
tijdens Druppiekunde, 
sportvereniging SV Olympia én 
studenten PABO kick-off waterlessen.

Scholen ondersteund bij de 
aanschaf watertappunt 
subsidieregeling watertappunten.

Samenwerking PWN 
gecontinueerd: koningsspelen en 
Olympische Dag Haarlem.*

Afronding stagiaire JOGG Haarlem.

Contact NME afdeling 
duurzaamheid voor lessen op 
basisscholen.
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Sportinstuiven voorjaarsvakantie in 
Schalkwijk en Noord.

3 JOGG Sport- en Speltassen 
ontwikkeld, inclusief lesmateriaal, 
om buitenspelen onder PO jeugd 
stimuleren. Elke JOGG-tas heeft een 
eigen kleur en thema met 
bijbehorend spel- en lesmateriaal: 
Schoolpleinspellen, Balspellen & 
Estafette- en Loopspellen.

Open Dag ‘Proef de Sport’ bij SV 
Olympia op 21 februari 2020 
georganiseerd: sporten en gezond 
eten voor kinderen en ouders. 

Inzet ambassadeur Juvat
Westendorp gerealiseerd voor 
Olympische Dag Haarlem op 29 mei 
2020.*

Nieuw promotiemateriaal van
JOGG NL ontvangen.

*Vanwege de maatregelen omtrent 
het coronavirus geannuleerd

500 beloningskaarten met 
stickervellen meegegeven aan JGZ voor 
locaties in Haarlem, inzet spreekuren. 

Gesprekken met sportverenigingen 
en de IJsbaan over gezondere 
(sport)kantine.

2 Her-scans gezondere sportkantine: 
Kenamju en HMHC Saxenburg.

Opzetten presentatie nieuwe 
richtlijnen en productenlijst september 
2020 gezondere sportkantine. 

Overleg SRO en Team:Fit over 
uitvoeren scans zwembaden: De 
Planeet, het Boerhaavebad.

1 Certificering: TV Pim Mulier. 

Uitgestelde verbouwing Sligro: 
nieuwe datum workshop gezonde 
producten sportkantines.

Alliance ‘22 stelt in overleg met JOGG 
Haarlem richtlijnen op voor 
Kinderkamp gezondere lunches.

3e Fase JOGG aanpak | 2019-2021
Focus wijken Schalkwijk en Oost

Meer informatie over de JOGG-aanpak of starten met een campagne? 
Neem contact op met Marije de Wolf, JOGG-regisseur Haarlem 

mdewolf@sportsupport.nl of 023 – 3037 239 

mailto:mdewolf@sportsupport.nl

