
Mensen actief in 

stuurgroep en werkgroepen

Lokale partners zijn structureel 

betrokken bij JOGG-Dongen door 

deelname in stuurgroep en/of werkgroep(en) 

Supporters steunen JOGG-Dongen 

bij een specifiek project of thema

• Brabant Water • Dongense Sportfederatie 

• Sportservice Noord-Brabant

Scholen zijn structureel betrokken bij 

JOGG-Dongen en werken aan een gezonde school

• Cambreur College 

• Coca-Cola 
• ContourdeTwern 

• GfK 
•  GGD Hart voor Brabant

•  Kindercentrum Petito’s 

• Natuurlijk Tomaat

• OBS Westerkim 

• Stichting Initia 

• Stichting KID 

• Gemeente Dongen 

• Cambreur College 
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Mensen actief in 

stuurgroep en werkgroepen25 LOKALE RESULTATEN
•  Meer dan 2000 bidons uitgedeeld op scholen en 

kinderdagverblijven om water drinken te stimule-
ren

•  Leerlingen OBS Westerkim drinken door project 
‘Les je dorst’ dagelijks meer water en minder 
zoete drankjes dan een jaar geleden. 

•  Al 3 jaar lang maken we de Avondvierdaagse 
steeds een beetje gezonder. Ieder jaar bereiken   
we hier zo’n 3000 mensen mee.

•  Basisscholen en kindercentra doen aanpassingen   
in hun beleid om gezond pauzeren en trakteren   
te stimuleren.

•  Meegewerkt aan leuk en informatief kwartetspel 
over gezonde voeding van jeugdgemeenteraad.

•  Cambreur College heeft een Gezonde School-  
kantine en het vignet Gezonde School met  
themacertificaat Sport & Bewegen behaald.

• Openbaar watertappunt in de Hoge Ham.

•  15 Dongense sportaanbieders deden in 2015  
mee aan de Nationale Sportweek. Zij organiseer-
den open trainingen die door ruim 300 deelne-
mers werden bezocht.  

Dongen

Meer weten? Neem contact op met Asha Gommers (regisseur JOGG-Dongen) 

      via T: 0162-383223 of E: asha.gommers@dongen.nl

www.jogg-dongen.nl
JOGG-Dongen heeft een eigen website. Bedrijven, organisaties en 
verenigingen die een bijdrage willen en kunnen leveren aan onze 
doelen kunnen op de site terecht. Zij kunnen aangeven op welke 
manier ze een doel willen ondersteunen: met een idee, met hulp of 
met euro’s. Neem snel ’n kijkje en doe mee!
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‘’Met JOGG-Dongen werken we samen met 
partners aan een omgeving waarin de gezonde 

keuze weer de normaalste zaak van de wereld is.’’
Piet Panis, wethouder

Speerpunten 
2015 - 2018

• Dongense jongeren eten 
meer groente en fruit

• Dongense jongeren bewegen 
dagelijks voldoende

• Betere ketenaanpak

3 jaar JOGG-Dongen  
Resultaten en cijfers

Op de hoogte 

blijven van het nieuws over 

JOGG-Dongen? 

Meld je aan voor de nieuwsbrief 

Dongen Beweegt! via 

communicatie@dongen.nl

Heel Dongen heeft 

poster met Nadine 

Broersen gezien


