
• Op 23 september was de uitreiking zilveren 

kantineschaal voor sportkantine bij Kolping

Boys. Daarnaast zijn zij ook een Lekker Bezig 

kantine geworden.

• Met verschillende verenigingen worden 

gesprekken gevoerd over invoering Gezonde 

Sportkantine m.i.v. nieuwe sportseizoen.

Communicatie
• Website www.alkmaar.nl/jogg

• Maandelijkse nieuwsbrief

• JOGG film YouTube

• Facebook JOGG Alkmaar

• Twitter@JOGGAlkmaar

Overgewicht 2015-2016

10-11 jarigen in JOGG-wijken:

2015: 25,4% overgewicht/obesitas

2016: 24,6% overgewicht/obesitas

10/11 jarigen in hele gemeente 

Alkmaar:

2015: 20,7% overgewicht/obesitas

2016: 18,8% overgewicht/obesitas

Cijfers afkomstig van GGD Hollands Noorden

Sinds 2013 is Alkmaar een JOGG-gemeente waar de aanpak in 

eerste instantie vooral gericht was op de wijken Overdie, West en 

Oudorp. Ondertussen zijn er voorbereidende werkzaamheden 

gedaan voor een gemeentelijke uitrol. De JOGG regisseur heeft al 

met 17 basisscholen in nieuwe wijken kennismakingsgesprekken 

gevoerd, waarvan inmiddels met 11 basisscholen afspraken zijn 

gemaakt om in 2018 aan de slag te gaan met de JOGG aanpak. Op 

6 maart 2018 heeft op de eerste basisschool in een nieuwe wijk de 

kick off plaatsgevonden van het water drinken!  Vergroten 

ouderbetrokkenheid is ook één van de speerpunten. Op verzoek 

van 2 basisscholen zijn informatie avonden over de JOGG aanpak 

georganiseerd. Op 20 april, tijdens de Koningsspelen, hebben 

kinderen en ouders genoten bij het Samen Doen Festival op 

basisschool de Fontein. Er was een goede opkomst en participatie.

Factsheet medio 

2017 t/m 8 mei 2018

Gezonde Sportkantine

• OSG College Willem Blaeu en Clusius College 

hebben in 2018 een gouden kantineschaal 

behaald.

• 8 Mei 2018 vond een werksessie plaats, waarvoor 

MBO, VO scholen, Voedingscentrum, GGD 

Hollands Noorden waren uitgenodigd. Met als doel 

zoveel mogelijk MBO en VO scholen met een 

zilveren of gouden kantineschaal in 2018.

Gezonde Schoolkantine

Kick off wateractie basisschool Sterrenwachter

OSG College Willem Blaeu. Rector Dick van Asperen heeft de gouden kantineschaal overhandigd gekregen 

van wethouder Elly Konijn.

https://www.alkmaar.nl/jogg
https://www.youtube.com/watch?v=4ldQbOy3O8c&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/JOGGAlkmaar
https://twitter.com/search?q=jogg alkmaar&src=typd


• September 2017 heeft in De 

Meent met 7 basisscholen de 

kick off plaatsgevonden van 

KidzzFIT.

• KidzzFIT is programma van 

JOGG-Alkmaar, Alkmaar Sport 

NV en gemeente Alkmaar. 

KidzzFIT houdt  in dat alle 

kinderen 3x extra buiten 

bewegen tijdens schooltijd.

• Programma KidzzFIT draait 

ondertussen op 7 basisscholen 

in Alkmaar.

Geïntroduceerd in 2016

• 6 maart 2018 is het thema 

DrinkWater! op basisschool de 

Sterrenwachter geïntroduceerd. 

• In mei 2018 starten 2 locaties 

DURV!, Jules Verne en 

Zandloper met het  thema 

DrinkWater!

• September 2018 kick off 

DrinkWater! op basisschool De 

Vlieger, Erasmus, het Kompas. 

De Lispeltuut en 2 locaties 

Kennemerpoortschool.

• Leerlingen van InHolland geven 

in mei waterlessen aan 

onderbouw op basisschool 

Sterrenwachter, Zandloper en 

Jules Verne.

Geïntroduceerd in 2015

DrinkWater

Samenwerkingsovereenkomst AH

Smakelijke moestuinen

• JOGG Ambassadeur Juvat

Westendorp heeft in kader van 

de Dag van de Duurzaamheid 

10 oktober 2017 het verhaal 

Groentehelden voorgelezen 

op basisschool Kardinaal de 

Jong en de Zes Wielen.

• In mei  en juni 2018 doen 

verschillende scholen, 

waaronder Kardinaal de Jong,  

mee met de activiteit ‘Op 

bezoek bij de Albert Heijn’.

• Ontwikkeling van een 

groentepakket voor scholen 

welke o.a. bestaat uit: 

programma Gezond Bezig van 

NME en 5 smaaklessen door 

stagiaires van InHolland.

• Aanbod gezonde traktaties 

tijdens avond 4-daagse door 

AH.

Geïntroduceerd in 2017

Gratis Bewegen Groente

Anja Lems anjalems@joggalkmaar.nl 06 18962953

Rik Wijnker  rikwijnker@joggalkmaar.nl 06 51018302

In maart 2018 zijn 11 Smakelijke Moestuinen 

geïnstalleerd op vestigingen peuterspeelzaal 

Eenhoorn, Kiddies en SKOA. Peuters leren zo 

groenten kennen; hoe groenten groeien, hoe ze 

ruiken en eruit zien, maar vooral ook hoe ze 

smaken. Het programma biedt een speelse manier 

om kinderen te leren dat groenten bij de dagelijkse 

maaltijd horen en hoe lekker en gezond ze zijn! 

Op 12 maart 2018 is een samenwerkingsovereenkomst voor 2 jaar 

getekend tussen JOGG-Alkmaar en 4 filialen van Albert Heijn. Al 

eerder organiseerde JOGG-Alkmaar samen met Albert Heijn 

activiteiten. In de afgelopen peridode hebben basisscholen Matthias,

De Driemaster en  Nicolaas Beets meegedaan met o.a. de 

winkelsafari en Samen Koken, Samen Eten. Klik hier voor het filmpje. 

Met deze officiële samenwerking bundelen beide partijen elkaars 

krachten en leveren ze samen een bijdrage aan een stukje bewustzijn 

rondom gezonde voeding. 
Wethouder Sport Pieter Dijkman ondertekent 

samenwerkingsovereenkomst tussen JOGG-Alkmaar en 

Albert Heijn

mailto:anjalems@joggalkmaar.nl
mailto:rikwijnker@joggalmaar.nl
https://youtu.be/WP9itj_S_vk

