
Sinds oktober 2016 is 
de gemeente Weert een 
JOGG-gemeente. Met de 
JOGG-aanpak heeft de  
gemeente een integra-
le wijkgericht methode in 
handen om de omgeving 
van jongeren bewuster te 
maken van het belang van 
voldoende bewegen en  
gezond eten. 
Samenwerken aan een  
samenleving waarin een 
gezonde leefstijl de nor-
maalste zaak van de wereld 
is en een omgeving waarin 
de gezonde keuze de mak-
kelijkste is; dat is waar de 
JOGG-aanpak voor staat. 

Echter vinden wij het in de gemeen-
te Weert niet alleen belangrijk dat 
jongeren op gezond gewicht zijn 
maar dat jongeren ook fit zijn en 
lekker in hun vel zitten. 
Wanneer jongeren fit zijn en lekker 
in hun vel zitten hebben ze vertrou-
wen, zijn ze gelukkig, voelen zij zich 
veilig en behalen ze betere leerre-
sultaten op school. Hier treft u een 
kort overzicht van de resultaten tot 
nu toe.

Gezonde kind omgeving
• Symposium en grote Kick-off 
 met 400 kinderen
• 9 gezonde school vignetten
• 2 sportkantines die starten met
 de “gezonde sportkantine”
• 1e aanzet tot ketenaanpak 
 overgewicht (St. Jans Gasthuis,  
 GGD en CJG)
• Daily Mile (3 scholen)
• Lekker Fit Week 
 (elk jaar 6 basisscholen)

DrinkWatercampagne
• 8 basisscholen over gestapt op  
 DrinkWater
• Verschillende Kinderopvang  
 centra overgestapt DrinkWater
• Jongerencentra aandacht voor  
 DrinkWater
• 3 watertappunten in Weert
• Sport Na School overgestapt op  
 DrinkWater

Gratis Bewegen, gewoon doen!
• BOOST!: Onderzoek naar de  
 relatie tussen buiten bewegen 
 en gamen in samenwerking  
 met  de Universiteit en het
 Academisch ziekenhuis van  
 Maastricht
• MQscan:
 Er wordt dit schooljaar  op 4 
 basisscholen een pilot gedraaid  
 met een leerlingvolgsysteem op  

    www.letsmoveweert.com
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STAY VITAL, doe ook mee!
Stay Vital is een project voor en door jongeren op het gebied 
van bewegen en gezond eten. 
Jongeren bedenken en organiseren zelf activiteiten voor jon-
geren. Dit initiatief om een community van jongeren tussen de 
13 en 20 jaar op te bouwen, is inmiddels zeer goed ontvangen.

team van Stay Vital te komen. Ik 
zit inmiddels op het Summa Col-
lege in Eindhoven en kijk terug op 
vijf bijzondere jaren. Ik heb veel 
geleerd in de omgang met ande-
ren, ik heb meer durven praten en 
voor mezelf opkomen. Ook heb ik 
leren organiseren en vind ik het 
fijn om dit samen met een team te 

doen. Ik ben heel sociaal en vind 
het fijn mensen te helpen op alle 
vlakken. Ik zit zelf ook bij Weert 
Lokaal want ik houd ook erg van 
discussiëren. Ik vind het belangrijk 
dat meer jongeren aansluiten bij 
Stay Vital om samen leuke dingen 
te organiseren voor de jeugd in 
Weert.”

Vorig jaar werd er een te gekke 
Stay Vital activiteit georganiseerd; 
Kin-ball, drie scholen tegen elkaar. 
Super sportief gespeeld en su-
per fanatiek. Team Het College 1, 
pakte de eerste plaats, maar ook 
team Philips van Horne en Kwa-
drant hadden het top gedaan.

“Dit jaar organiseren we een acti-
viteit voor de kinderen in het AZC 
in Weert. We gaan ze middels leu-
ke challenges van o.a. voetbal en 
basketbal uitdagen om in teams 
met elkaar de strijd aan te gaan.” 
vertelt Aya Idahmanen. Aya is 17 
jaar, van Marokkaanse afkomst en 
woont in Weert. Aya is vanaf dag 1 

betrokken bij het project Stay Vital 
dat vijf jaar geleden opgestart is.
Betrokken partijen zijn Punt Wel-
zijn, Life Style Vitae, LVO Weert,  
SMKK, Aya Idahmanen, Sem van 
Heel (Kwadrant) en Yasmin Sera-
kaya (College). 
Aya vertelt: “Het project Kin-ball 
was een te gekke activiteit. In de 
jaren daarvoor hebben we ook 
Bouncing Ball en Summo worste-
len georganiseerd. Supercool en 
heel leuk om aan mee te doen.  
Vanuit Stay Vital komen we in de 
scholen vertellen wat we doen en 
wat we organiseren. Je kunt je dan 
middels een formulier aanmelden 
om mee te doen of om ook bij het 

“drie scholen tegen elkaar, super sportief en fanatiek!”
Het Stay Vital team komt 1 keer in 
de drie weken bij elkaar bij Punt 
Welzijn of Life Style Vitae.
Voor meer informatie kijk je 
eens op onze facebook Stay Vital 
Weert of stuur een mailtje naar  
stayvitalweert@gmail.com
Lets join our community!
Team Stay Vital Weert.

Wat is er te
beleven?

de hal van Rijo Stables, Koekoeks-
weg 7 in Weert. Dagelijks geopend 
van 10.00-18.00 uur. Kaartjes zijn 
in de voorverkoop verkrijgbaar bij 
Cigo van Bun in de Muntpassage 
voor 3,00 euro. Aan de kasse zelf 
3,50 euro. 
www.bouncingboulevard.nl

Van 2 t/m 5 januari 
2019  
Met maar liefst dertig luchtkus-
sens in alle vormen en maten is 
Bouncing Boulevard het grootste 
indoor luchtkussenfestival van 
Limburg. 
De kussens worden opgebouwd in 

 het gebied van bewegen waar 
 in kinderen vroegtijdig gesig-  
 naleerd worden.
• Natuurlijk Bewegen: integreren  
 van deze methodiek in het ba- 
 sisonderwijs en de kinderop 
 vang. Door elke dag bewegen  
 gaan de kinderen significant  
 stappen vooruit. Buiten bewe-  
 gen heeft een groot aantal voor 
 delen, o.a. een verbeterde con- 
 centratie in de klas, betere  
 sensorische ontwikkeling, vita- 
 mine D, ‘leren buiten spelen’,  
 etc.
• Dynamische schooldag: het  
 aantal beweegmomenten in  

 het onderwijs vergroten d.m.v.       
       schoolpleinspelen, actieve werk       
 vormen, beweegtussendoortjes  
 etc. 

Weerter evenementen die zijn aan-
gesloten bij de JOGG beweging en 
dus aandacht hebben voor gezond 
gedrag voor jeugd en jongeren tij-
dens hun evenement:

• Dag van de Sport 
 (5000 bezoekers)
• Internationaal Kinderfestival
• Rabobank Stadstriathlon Weert  
 (1200 jongeren)
• Zwem- en Wandel4daagse

• Koningsspelen op alle basis- 
 scholen (3500 kinderen)
• Sportdagen op de kinderopvang 
• Weerter Scholen Toernooi
• Kindervakantiewerk
• Jeugdevenementen bij de 
 sportverenigingen
 (o.a. hockey en basketbal)

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Thomas Witjes, 
Jongeren Op Gezond Gewicht 
(JOGG) regisseur gemeente Weert;
t.witjes@puntwelzijn.nl
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