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OP DE HOOGTE 
Updates activiteiten rondom Preventieakkoord doelstellingen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

Preventieakkoord Bunschoten 

 
In de gemeente Bunschoten wordt veel gedaan 

aan preventie op het gebied van gezondheid. De 

gemeente is JOGG-gemeente geworden en er is 

vorig jaar een lokaal Sportakkoord afgesloten. 

Aan de andere kanten werken meerdere 

organisaties aan het welzijn en de gezondheid van 

inwoners, waarbij de ene organisatie zich meer 

richt op jongeren en de andere meer op ouderen. 

 
De kopgroep bestaande uit Chris Hagelen (De Boei), Josien Felix 

(GGDrU), Marijn Michels (Fysiohuis), Leonie Ebbes (NBSS), Nichon 

Ruizendaal (gemeente Bunschoten) en Yoni de Jong (NBSS)  
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FOCUSMAAND MAART, APRIL, MEI  
Inspiratiesheet: kom in actie! 
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Minder overgewicht 

Bunschoten zit niet Stil  

Daily Mile Gezonde Jeugd 

Rookvrije generatie 

Wereld niet roken dag 

Minder Overgewicht 

Week zonder suiker 

Minder alcohol 

Drink met mate 

Minder drugs 

Aandacht voor drugs 

Meer bewegen 

Nationale Sportweek 

Rookvrije generatie 

Stoptober 

Minder drugs 

Aandacht voor drugs 

Minder overgewicht 

Kies je Sport 

Trainers voor de klas 





TRAINERS
VOOR DE KLAS

Meld je aan als vereniging om een proefles te verzorgen
tijdens de gymlessen van groep 4 in maart, april en mei.

Meer info?
035 - 30 30 030



BUNSCHOTEN
ZIT NIET STIL IN
APRIL  WIj dagen iedereen uit om

tussen 7 en 30 april Élke dag
een ommetje te maken!

Of meer dan één 

Categorieën
 - vriendengroepen

- sportverenigingen
- bedrijven 

vorm samen alvast een

team... en meld je vanaf 10

maart aan  op de ommetjes

app. 

hoe houden we
Wandelen leuk?

- Door te variëren in
wandelroutes;

- door soms samen en
soms alleen te
wandelen;

- én door de strijd
tegen dorpsgenoten
aan te gaan! 



REN MET
JOUW KLAS
MEE MET 

 WIj dagen elke klas uit om
tussen 7 en 30 april Élke dag 1.6

kilometer mee te lopen!
meld je aan via info@preventieakkoordbunschoten.nl 

en ontvang de toolkit!

HET IS MAKKELIJK
EN LEUK!

JE HEBT GEEN
MATERIAAL OF 
VOORBEREIDING 
NODIG

hET IS GRATIS

iEDEREEN KAN 
MEEDOEN OP Z'N 
EIGEN TEMPO



Bunschoten zit niet
stil in april!

WANDELFIT
 

Maandag 11 april 

Elke woensdag 

Vrijdag 22 april

19:30 - 20:30 uur, start bij 
het Fysiohuis | Hardlopen

11:00 - 12:00 uur, start bij 
het Fysiohuis | Looptraining

13:00 - 14:00 uur, start bij 
het Fysiohuis | Wandelen met

gewichtjes

April '22

Donderdag 7 april 

11:00 - 12:00 uur, start vanaf centrum
Bunschoten | Wandelen



SAMEN OP WEG NAAR

EEN ROOKVRIJE GENERATIE

! Oproep om mee te denken met de 

Rookvrije Generatie !

We willen graag dat alle inwoners van Bunschoten gezond en gelukkig oud worden. Kunnen opgroeien in een rookvrije 

omgeving willen we vanzelfsprekend maken. Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te 

groeien. Dit kan in een rookvrije omgeving.

Ons vertrekpunt is opgroeiende kinderen. Kinderen die vanaf nu geboren worden:

• Doorlopen het liefst al een rookvrije zwangerschap

• Gaan naar een rookvrije kinderopvang en scholen, spelen in rookvrije speeltuinen

• Sporten op een sportvereniging waar niet meer gerookt wordt in de buurt van kinderen

• Leven in een wereld waar sigarettenpakjes moeilijk verkrijgbaar, onaantrekkelijk en duur zijn.

Samen beschermen we opgroeiende kinderen tegen de schadelijke gevolgen van (mee)roken. 

Denk en doe jij mee? 

Laat het ons weten door je contactgegevens te sturen naar info@preventieakkoordbunschoten.nl (Ook als je alleen op de 

hoogte gehouden wilt worden van de stappen die we samen gaan zetten naar een Rookvrije Generatie Bunschoten)

mailto:info@preventieakkoordbunschoten.nl


 

 
 

Partijen doen mee – Jullie ook?! 
 
Heeft u een bedrijf, zorginstelling, 

onderwijsinstantie, horecagelegenheid of kerk 
in de gemeente Bunschoten? Doe dan ook 
mee!. 

 
Samen zorgen we ervoor zorgen dat in 2040 roken, 
overgewicht en alcoholgebruik zijn verminderd. 

Kinderen en jongeren bewegen meer, roken niet, 
vinden het niet normaal om te drinken voor hun 18e 
en ook volwassenen maken overtuigende gezondere 

keuzes. Daarnaast wil de gemeente Bunschoten ook 
energie steken in de preventieve kant van 
drugsgebruik. 

Onder het mom van verbinden, samenwerken en 
kennis delen, willen wij als kopgroep met dit 
preventieakkoord een impuls geven aan de  

 
 

 
samenwerking tussen verschillende belangstellende 

partijen/partners en een vraagbank vormen voor alle 
deelnemers. Op dit moment hebben verschillende 
partners zich al aangemeld, waaronder bedrijven, 

Zorg & Welzijn instellingen, Sport & Bewegen 
instellingen, Onderwijsinstanties, Horeca en Kerken. 
 

Doet uw bedrijf ook mee? 
Laat het dan weten door een mail te sturen 
naar info@preventieakkoordbunschoten.nl  

met daarin uw focus thema voor het 
samenwerkingsverband (roken, overgewicht, 
alcoholgebruik, (drugs)) en het logo van uw 

betrokken partij als bijlage. 
 
Meer informatie over het Preventieakkoord 

Bunschoten kunt u vinden op:

wwww.preventieakkoordbunschoten.nl 

mailto:info@preventieakkoordbunschoten.nl
wwww.preventieakkoordbunschoten.nl


 


