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JOGG HAARLEM 
Vanwege het succes in Haarlem Noord heeft 

de Gemeente besloten de JOGG aanpak te 
verlengen voor de periode 2016-2018 en uit 

te breiden naar de stadsdelen Haarlem  Oost 
en Schalkwijk. Naast bewegen en 

waterdrinken, zal in deze periode extra 
aandacht worden besteed aan gezonde 
voeding; kortom een gezonde leefstijl!  

.  

Wat doen wij in 
 

JOGG Haarlem 

 
2012-2015 – Noord 

2016-2018 – Schalkwijk &  
Oost 

 
   

Samenwerking PWN & 
Hogeschool INholland 
en JOGG 
 
In samenwerking met Hogeschool 
INHolland, PWN en JOGG zijn door 
leerlingen van de ‘Gezonde Pabo’ 
gastlessen ontwikkeld over water.  
Vervolgens zijn deze lessen 
uitgevoerd op verschillende 
basisscholen in NH; in Haarlem op 
de Bernardusschool en de 
Zuiderpolderschool  ‘Wijzer’ 

De opening van het Integraal 
Kindcentrum vond plaats op 20 mei 
2017. Tijdens de opening werden er 

door de JOGG Regisseur waterbidons en 
folders uitgedeeld en werd voorlichting 

gegeven over gezonde voeding en 
sport- en beweegmogelijkheden  

in de buurt.  

 
In Schalkwijk heeft  

de werkgroep ‘Gezonde voeding’ 
via het Social Marketing traject ‘De 

groente beloningskaart’ incl. 
stickerkaart  ontworpen voor ouders 
en hun kinderen (4-12 jaar).   
 
Op  de consultatiebureau’s zullen in 

totaal 750 Groentjepakketjes  
worden uitgedeeld aan ouders met 
baby’s  van 4 maanden tot 1 jaar. 
 
 
 

In 2017 wordt in Schalkwijk 
Druppiekunde  gegeven in op  

drie scholen in de 
Boerhaavewijk en twee 
scholen in Meerwijk. 
 
Op 13 basisscholen heeft het 

EnergyLAB gestaan. Deze 
interventie is ontwikkeld in 
samenwerking met Go4kids en de 
kinderkantine. Kinderen worden op 

avontuurlijke manier  
bewust gemaakt van de 
negatieve effecten van  
energie- en frisdranken en de 

kinderen ervaren dat nieuwe 
smaken (groente) proeven  
leuk en spannend is. 
 
Door een mooie samenwerking 

met AHOLD start de  pilot 
“Gezond 10-uurtje” 
op de Don Bosco school in 
Schalkwijk. 
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DRINKWATER VOEDING EN BEWEGEN 

 De drankenposter die laat 
zien hoeveel suiker er in 
verschillende dranken zit, is op 6 
scholen uitgedeeld. 
 
 Tijdens diverse 

koffieochtenden is 
voorlichting gegeven aan ouders 
over drinkwater. 

 

 Het Druppiemagazine 
wordt gemaakt en zal worden 
uitgedeeld  op scholen ter 
ondersteuning van 
Druppiekunde. 

 

 300 bidons hebben  
een nieuwe eigenaar  
gevonden! Op vier verschillende 
basisscholen  zijn deze bidons 
uitgedeeld om drinkwater te 
stimuleren.  

 De Bernardusschool in Oost is na 

het EnergyLAB gestart met een 
groente/fruit dag op school. 
 
 Op 15 mei 2017 is de pilot ‘10-

uurtje’ van start gegaan op de Don 
Boscoschool in Schalkwijk.  
 
 Rebup wil in samenwerking met 
de SFX school in Oost een 

schoolontbijt introduceren zodat 
kinderen goed en gezond 
ontbijten. 
 

 Er zijn 9 groepen in Schalkwijk en 
8 groepen in Oost waar 

beweegkriebels wordt gegeven 
 
Sportief TSO aanbod op de Don 
Bosco; ingevuld door Sportsupport 
 
 Er vinden wekelijks verschillende 

activiteiten op het Cruyff Court/ 

Krajicek Playground plaats 
 

 Door onze korte lijnen met veel 
organisaties in de wijk 
(Sportsupport, GGD, JGZ/CJG, Dock, 
Rebup ) kan er snel geschakeld 
worden en initiatieven worden 
uitgevoerd.  

 
De Buurtsportvereniging Oost 
‘Rondom de Zomervaart’ verzorgt 

een kookworkshop voor 
ouder/verzorger met hun kind 
voor 10 weken. Daarnaast worden 
er verschillende beweeg- 
activiteiten aangeboden. 

300 


