Verslag grote pijlerbijeenkomst op 2 april 2014 met de pijlers: Beweeg, Eet Verstandig, Reflecteer en leef met passie
en verbind

Datum: 2 april 2014
Wijchen Gezond heeft een prachtige avond achter de rug. Veel Wijchense Burgers zijn geïnspireerd en met veel enthousiasme
actief in de pijlers Eet Verstandig, Beweeg, Reflecteer en Leef met Passie en Verbind.
Opening
Hans Vos en Joop de Vette hebben de avond geopend met een welkomstwoord van Hans. De kartrekkers van Wijchen gezond
hebben een wordcloud gemaakt en Hans vraagt de deelnemers in de pauze een woord op de flip-over te schrijven dat
weergeeft wat Wijchen Gezond voor jou betekent.

Joop de Vette heeft de deelnemers van deze avond geïnspireerd met onder andere twee filmpjes van YouTube. Voor degenen
die het filmpje (nog) een keer willen zien: hieronder de twee links.
http://www.youtube.com/watch?v=ciYk-UwqFKA
http://www.youtube.com/watch?v=JOZS_Vq6eKw
Vervolgens heeft Sylvia Meijer van de GGD Gelderland Zuid een presentatie gegeven over de doelstelling van de GGD - Gezonde
scholen in gezonde wijken in gezonde gemeenten – de gezondheid van de Wijchenaren en de (nieuwe) definitie van
gezondheid waarin de mens centraal staat, niet de ziekte. We passen met Wijchen Gezond heel mooi bij een nieuw concept.
Ralf Hermsen van GGD Gelderland Zuid heeft de gezondheidsprofielen van de gemeente Wijchen laten zien en een korte
toelichting gegeven. Sylvia gaat naar aanleiding van de presentatie nog uitwerken hoe we deze gegevens kunnen gebruiken in
de pijlers om onze doelstelling van Wijchen Gezond in 2018 de gezondste gemeente van Nederland te laten zijn, kunnen
bewerkstelligen.
Pijler Beweeg
Kartrekkers: Nicole de Baat en Sylvia Meijer
De pijler beweeg bestaat 30 pijlerdeelnemers. Zij hebben subgroepen gemaakt voor de leeftijdscategorieën: 0-18 jaar, 18- 55
jaar en 55 +.
Iedere maandagmiddag start om 14.00 uur een wandelgroep, vertrekpunt bij Derks Sport. U hoeft geen lid te zijn van
Derks4Sport om mee te doen met deze loopgroep. Deelname is gratis. Elke laatste maandag van de maand gratis koffie of thee.
Initiatiefnemers Will en Gerrie Coenen.
Subgroep 0-18 jaar: doelstelling: Hoe houden we de kinderen aan het bewegen?
Initiatieven: Challenge: wie is de fitste brugklas van Wijchen?. In samenwerking met het Maas Waal college en MEER welzijn
Wijchen. Er is nog geld nodig voor dit initiatief, wanneer iemand nog een “potje” weet, mag zich melden bij Nicole de Baat:
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Nicole@baatbijfysiotherapie.nl. Begin volgend jaar zal tijdens het sportgala bekend worden gemaakt wie de fitste brugklas van
Wijchen is.
Subgroep 18-55 jaar
Initiatieven: Rode Loper evenement met modeshow op 28 september 2014 gebruiken om de pijler Beweeg te presenteren en
bewust te maken van het belang van bewegen. Beweegweek eraan koppelen en introduceren op de Rode loper. Deze subgroep
gaat Sportverenigingen benaderen om de burgers een gratis proefles te laten meemaken onder het motto: “wat past bij mij”.
Pijler beweeg nodigt de andere pijlers uit deel te nemen aan dit evenement om zich te presenteren. Er zijn geen leges aan
verbonden en we kunnen meeliften op de publiciteit. Vier kramen, op iedere hoek een kraam voor een pijler.
Subgroep 55+: doelstelling: Ouderen (die te weinig bewegen omdat zij denken dat ze het niet kunnen) uitnodigen te gaan
bewegen.
e
Iedere 3 zaterdag van de maand is het Wijchen Gezond Café, start 09.30 uur. Op 17 mei a.s. organiseert de pijler beweeg de
invulling van deze ochtend met het thema: "Bewegen is gezond: succesverhalen uit Wijchen” na de wandeling nemen enkele
bewoners uit Wijchen de aanwezigen mee in hun succesverhaal. Mooie persoonlijke verhalen waarin zij met u delen hoe zij
door te bewegen gezondheid hebben gewonnen. Jo Thoonen zal deze ochtend zorgen voor de omlijsting. De pijler Beweeg wil
graag speciaal die mensen uit nodigen die slecht ter been zijn. Verschillende wandelafstanden. Er zijn begeleiders. Ook de
professionals worden uitgenodigd. Er wordt nog gedacht aan een rolatorkeuring. Aanmelden bij Hetty Voeten,
info@fysiotherapiewijchenzuid.nl

Pijler Eet Verstandig
Kartrekkers: Harry van den Brink en Bernard van Drenth
na brainstormsessies 3 onderwerpen gekozen om verder uit te werken
1) Slowfood markt. Deze zal plaatsvinden op 10 mei 2014 bij de Molen in Wijchen. Iedereen is van harte welkom, neem
iemand mee uit je omgeving.
2) Educatie op scholen: kinderen bereiken via de ouders en bij kinderen zelf gedragsverandering tot stand brengen. In
de nieuwsbrieven op de scholen zal een stukje worden opgenomen over voeding. Met de brede school en
leerkrachten een programma maken over voeding. De onderwijzer neemt dit extra stukje informatie mee in de les om
zo over te brengen op de kinderen.
3) Eerlijke informatie over voeding. Belangrijke winst te behalen bij voeding voor Wijchen Gezond. Speerpunten: suiker,
puur natuurlijke voeding en water. Tijdens het Wijchen Gezond Café van 15 maart jl. zijn deze 3 speerpunten
besproken. Er zijn drie wordclouds gemaakt. Uitdragen bij de jeugd door middel van een bord waarop alle dranken
gerangschikt zijn op suiker wan wat je moet doen om dit te verbranden. De borden worden op de scholen geplaatst
(vo). De wordclouds worden ook op facebook en de website geplaatst.
Pijler Reflecteer en Leef met Passie
Kartrekkers: Patricia Bender, Frieda Debets en Annemarie Wiltingh
Aan alle deelnemers is namens Tjitske Huender en Hilda van Orsouw een mail gestuurd met het verzoek om beelden te
verzamelen wat jouw passie is. Met al deze verzamelde beelden een soort van reizende tentoonstelling het gesprek over passie
op gang brengen. Stuur jouw beeld van je passie naar: tjitskehuender@gmail.com of naar Wijchengezond@gmail.com
Tijdens het Wijchen Gezond Café van 19 april a.s. met als thema "Beelden van Passie, wat is jouw passie?" met elkaar spreken
over grote en kleine passies in het leven.
Pijler verbind
Kartrekkers: Patricia Bender en Joop de Vette
Verbinding tussen mensen en tussen de pijlers. Er is behoefte elkaar te vinden en te bereiken. Door de
communicatiewerkgroep, bestaande uit: Annemiek Blinkhof, Pieter Engwirda, Susanne van Campen en Patricia Bender is een
communicatieplan voor de komende jaren en een voor 2014 opgesteld om met elkaar af te spreken “wie doet wat”. Deze
werkgroep/redactie zal er ook voor zorgen dat de website en facebook gevuld worden, en activiteiten ook in De Wegwijs laten
plaatsen. Het verzoek is om zoveel mogelijk informatie bij de redactie aan te leveren over activiteiten. Wie wil zich aansluiten
bij de redactie: iedereen is welkom.
We zoeken de verbinding met dat wat er al is in de gemeente. We willen ook zoveel mogelijk alle initiatieven doorgeven aan
MEER welzijn voor de sociale kaart.
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Pieter Engwirda heeft een overzicht gemaakt waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en eten in de gemeente Wijchen. Pieter
zal dit overzicht up te date houden en dit overzicht zal ook op de website en facebook worden geplaatst.
Wijchen Gezond Café
Het Wijchen Gezond café is ontstaan bij de pijler passie. Werkgroep Maria Lange, Annemarie Wiltingh en Fenny van de
Bovenkamp, maar het Wijchen Gezond café is pijleroverstijgend. Invulling: start met een wandeling en verbinding zoeken met
andere pijlers. Iedere maand een andere pijler aan de beurt om een eigen invulling aan het Wijchen Gezond Café te geven. Als
iedereen de uitnodiging voor een Wijchen Gezond Café weer doorstuurt naar bijvoorbeeld 10 anderen, wat kan daar weer uit
voortkomen aan verbindingen?!
Ed. Moolenaar stelt voor om na de vakantie te starten om per week of tweewekelijks een artikel te plaatsen in de Wegwijs. Het
artikel met als thema “gezondheid”moet kort, praktisch, herkenbaar, goed te lezen zijn en interactief. Als er mensen zijn die
hieraan mee willen werken? Neem dan contact op met Ed. Moolenaar: edmoolenaar@xmsnet.nl
Website: Robert Visser
Er is een inlogcode voor de website. In eerste instantie voor de redacteurs om de website te vullen. Mogelijkheid om aan de
“achterkant” informatie met elkaar te delen maar dit is geen discussiepagina. Wil je wat plaatsen op de website? Stuur dan een
mailtje naar de redactie. Zij bekijken dan of het aan de “voorkant”geplaatst wordt voor iedereen of aan de “achterkant”voor
onszelf.
Subsidies: Hans Vos
1) Aanvragen voor subsidies lopen. Er wordt met een aantal mensen gekeken hoe subsidies te genereren.
2) Wijchen Gezond is door TNO benaderd om deel te nemen aan een proeftuin
Afsluiting:
Wordcloud: met de woorden op de flip-over zullen we de wordcloud aanvullen. Ben je niet in de gelegenheid geweest een
woord op te schrijven: stuur een mailtje naar Wijchengezond@gmail.com met jouw woord dat weergeeft wat Wijchen Gezond
voor jou betekent.
De eerste wordcloud aangevuld met het resultaat van deze avond:

Iedereen wordt hartelijk bedankt voor de bijdrage aan Wijchen Gezond en aan deze avond en gevoed met inspiratie weer op
weg te kunnen. Nog een laatste verzoek: Nodig iedereen uit die je kent zodat we de volgende keer met een verdubbeling of
verdrievoudiging aantal mensen aan Wijchen Gezond deelnemen.
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