FACTSHEET

BEIJUM, LEWENBORG, DE WIJERT, INDISCHE BUURT / DE HOOGTE, SELWERD / PADDEPOEL / TUINWIJK ( SPT )

De gemeente Groningen is sinds 1 oktober 2014 JOGG-gemeente. Al ruim zeven jaren wordt ingezet op een gezonde jeugd en toekomst met een brede JOGG-aanpak. Deze Groningse JOGG-aanpak richt zich op overgewicht, beweging, gezonde
voeding en de brede vraag wat een kind in zijn of haar omgeving nodig heeft om gezond op te groeien en lekker in zijn of haar vel te zitten. De JOGG-regisseurs zijn actief in vijf wijken; De Wijert, Lewenborg, Beijum, Indische Buurt/De Hoogte
en Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk. Het doel van de brede JOGG-aanpak is werken aan een duurzame wijksamenwerking met onder andere professionals uit zorg, kinderopvang, onderwijs, WIJ, JGZ en gemeente om gezamenlijk een meer gezonde
en stimulerende leefomgeving te ontwikkelen voor opgroeiende kinderen en gezinnen. De factsheet 2021 geeft een indruk van wat JOGG Groningen het afgelopen jaar heeft gedaan en bereikt; samen maken we gezond gewoon!
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IN JE VEL
ZITTEN

BEWEGEN

Buitensportplek Beijum is geopend, inclusief
activatieprogramma

Gesprekspartner binnen werkgroep Kansrijke Start Beijum. Selwerd, De
Wijert en Lewenborg starten in 2022

30 peuters én ouders wekelijks in beweging bij Nijntje Beweegt en

Monkey Moves in Beijum

DreamCourt Paddepoel geopend en jeugd kennis laten maken met basketbal en
3x3 Unites
Eerste stappen gezet voor streetart route Lewenborg

5 basketbalclinics van Donar georganiseerd tijdens Week voor Gezonde Jeugd
110 kinderen in beweging tijdens Skill Games met freestyler Bjorn Boes
Met studenten Hanzehogeschool mede mogelijk gemaakt dat kinderen deel
konden nemen aan clinics tijdens EK Futsal
Met buurtsportcoaches van Bslim gezorgd voor afwisselend, sportief aanbod
tijdens sportdagen VO
Sportief prijzenpakket uitgedeeld aan leerlingen van 2 basisscholen n.a.v.
winactie Koningsspelen

30 kinderen hebben deelgenomen aan BMX clinic in De Wijert
Dirt Park Beijum voorzien van materialen zodat
konden volgen

GEZONDE
VOEDING

50 kinderen BMX clinics

Met samenwerkingspartners gezorgd voor vulling van
goodiebags van Stichting IMC Weekendschool

30 gezonde

Aandacht voor taal- en spraakontwikkeling in Korrewegwijk; huiskamer
geopend en kindteam opgestart (WIJ, JGZ, basisscholen)

75 sportmatjes en 100 springtouwen gedoneerd in

Korrewegwijk, in samenwerking met Sportcentrum Noord, Goede Buurt,
het Floreshuis en WIJ

12 gezonde workshops Stichting Kind

en Voeding georganiseerd

Voedingsaanbod wijkcentrum Trefpunt Beijum
is gezonder geworden

700

drinkwaterbidons uitgedeeld tijdens:
Sport en Spelweek Beijum
Nationale Sportweek
Speelfestivals van Speeltuincentrale
Voetbalclinics FC Groningen in De Hoogte
Timmerdorp in Indische Buurt / de Hoogte
Olympische spelweek in de Wijert
Activiteiten Outdoor Kids gRunn

40

springtouwen gegeven en
De Kleine Wereld Indische Buurt
aandacht voor hoeveelheid suiker in drinkpakjes

Gezonde Start tasjes ontwikkeld voor pilot in de Wijert voor
(nieuwe) leerlingen in groep 1

200

AANPAK OVERGEWICHT
Met GGD jeugdgezondheidszorg en WIJ Groningen plan voor pilot
centrale zorgverlener Kind naar Gezonder Gewicht geschreven. Wens is
om in 2022 te starten.

Tijdens Dutch Food Week
aandacht besteed
aan Kok in de Klas

DUTCH
FOOD WEEK

Aandacht voor water drinken
tijdens opening
MFA De Wiardt in De Wijert met
bidons van het Waterbedrijf Groningen

200

