
   

 
Voor diegenen die het niet weten, wat doet 
de Rotaryclub Oosterwolde precies? 
Ate: “Wij zijn een serviceclub die jaarlijks activiteiten 
organiseert om dienstbaar te zijn aan de maatschap-
pij. Afgelopen december hebben wij bijvoorbeeld een 
concert voor ouderen verzorgd in de kerk De Schutse 
in Appelscha. Met 150 bezoekers was dat een heel 
gezellige, geslaagde avond. 
Samen met de Lionsdub Ooststellingwerf hebben 
we DE-punten gespaard voor de plaatselijke 
Voedselbank De DE-punten waren goed voor maar 
liefst 500 pakken koffie.  

Ook vindt op maandag 2 maart het jaarlijkse speedda-
ten in het gemeentehuis weer plaats. Honderd 
leerlingen van het Stellingwerf College en de scholen-
gemeenschap Liudger kunnen dan kennismaken met 
allerlei beroepen. Tevens organiseren wij elk jaar een 
Bridgedrive in Olmen Es, deze opbrengst gaat dit jaar 
naar Healthy Kids.  Kortom  wij zijn een actieve 
serviceclub.' 

Nieuw is dus jullie project 'Rotary healthy 
kids Ooststellingwerf'. Hoe is het idee root 
dit project ontstaan? 
Ate: “We wilden graag iets doen voor de jeugd. In 
de praktijk zien we de tendens dat kinderen steeds 
minder bewegen, overgewicht en obesitas nemen 
toe. Konden we hier met iets mee? Dit idee is 
vervolgens samen met Stichting Scala uitgewerkt" 
 

Marleen: .Het contact is eigenlijk al eerder ont-
staan. De Rotaryclub Oosterwolde heeft ons vo-
rig jaar vier fietsen geschonken waardoor wij 
nieuwe Nederlanders een fietscursus kunnen 
aanbieden. Toen de Rotaryclub bij ons kwam 
met het idee voor 'Healthy kids Ooststelling-
werf' waren wij direct enthousiast. Ook wij zien 
in de praktijk dat kinderen wat betreft motoriek 
achteruitgaan. Ze komen daardoor bijvoorbeeld 
moeilijker mee in een gymles. Kinderen zijn 
steeds vaker druk met gamen en televisie kijken 
dan buiten spelen. Ook wordt er minder groente 
en fruit gegeten, waardoor er sprake is van een 
toenemend overgewicht onder kinderen. 
Als buurtsportcoaches boden we daarom al be-
wegingslessen aan voor kinderen met een mo-
torische achterstand. Dat start al bij de kleuters. 
Ook bieden we als buurtsportcoaches bijvoor-
beeld al sporttoernooien, pleinspelen en na-
schoolse sportactiviteiten aan. Het nieuwe pro-
ject is hierop een prachtig verlengstuk” 

 
Wat houdt het project 'Rotary healthy 
kids Ooststellingwerf precies in?  

Ate: „Ons doel is om door middel van het 
project de gezondheid van kinderen te bevor-
deren door het promoten van een gezonde 
leefstijl en daarmee obesitas tegen te gaan. 
Met name het stukje bewustwording vinden 
we erg belangrijk." 
Marleen: “Kinderen tot en met twaalf jaar en 
hun directe omgeving willen we stimuleren om 
bewust een gezonde leefstijl aan te leren.  Uit 
onderzoek is gebleken dat kinderen die gezon-
der !even beter in hun vel zitten betere leer-
prestaties op school laten zien en sociaal vaar-
diger worden Ook op latere leeftijd zullen ze 
hier dus van profiteren. Eigenlijk hun hele le-
ven lang'. 

Hoe willen jullie dit gaan bereiken 
Marleen: “We willen de kinderen op een speel-
se manier kennis laten maken met een gezon-
de levensstijl. Dat gaan we doen via scholen 
sportverenigingen. peutergroepen, kinder-
dagopvang en ouders. We hebben hiervoor drie 
verschillende pakketten samengesteld waaruit 
de scholen etcetera een keuze kunnen maken. 
De drie pijlers hierbij zijn voeding, sport en be-
wegen en het tegengaan van alcohol en ro-
ken”. 
Ate “Om tot het beste resultaat te komen wil-
len we het project minimaal drie jaar laten 
draaien. Het is de bedoeling dat we na de zo-
mer kunnen gaan starten." 
 

Kunnen jullie jets meer vertellen over 
de inhoud van de verschillende pakket-
ten? 
Ate: “De pakketten zijn heel breed. Denk bij-
voorbeeld aan het aanbieden van schoolfruit. 
het geven van kookworkshops, ouderavonden 
en het verzorgen van gastlessen in sport en 
beweging' 

Marleen: “Een apart onderdeel vormt het wa-
terproject Over het algemeen drinken kinderen 
veel te weinig water. Veel water drinken zorgt 
ervoor dat je je fit en energiek voelt en het 
zorgt er daarnaast voor dat je lichaam optimaal 
kan functioneren Daarnaast zouden kinderen 
minder fris moeten drinken. Met dit project wil-
len we water drinken vooral leuk maken.” 

Hoe gaan jullie dit project financieren? 
Ate: “Het afgelopen jaar hebben wij met acties 
al € 6.000 bijeengebracht. Voldoende om te 
kunnen starten, maar er is natuurlijk nog veel 
meer geld nodig. Daarvoor worden elk jaar 
twee grote evenementen georganiseerd. Het 
eerste betreft de N381 Run op zondag 3 mei. 
Deze Run bestaat uit een wandeltocht van 5,  
10 of 20 kilometer en een hardloopwedstrijd 
van 5 kilometer en een van 10 kilometer. Jong 
en oud kan hieraan deelnemen. Rondom de 
wedstrijden wordt er nog veel meer georgani-
seerd. Dus het wordt een complete beleving. 
Op 20 juni staat het tweede evenement op het 
programma, back to the roots met Motel West-
coast in openluchttheater De Koele. Onder an-
dere Syb van der Ploeg maakt onderdeel uit 
van dit bijzondere muziekgezelschap. Met beide 
evenementen hopen we zoveel mogelijk geld te 
genereren voor 'Rotary healthy kids Ooststel-
lingwerf: We streven naar een bedrag van zo'n 
€ 20.000,=” 
Marleen. “We zijn als buurtsportcoaches ont-
zettend blij met dit initiatief van de Rotary. Het 
is zo belangrijk om op jonge leeftijd hiermee te 
beginnen', want het is immers makkelijker om 
jong een gezonde leefstijl aan te leren dan op 
latere leeftijd een ongezonde leefstijl af te leren. 
We kunnen de kinderen leren hun leefstijl waar 
nodig aan te passen en zelf gezonde keuzes te 
maken'. De kans op overgewicht en obesitas 
wordt verkleind en het zelfvertrouwen van kin-
deren gestimuleerd. “ 
Ate:: Wij vinden het als Rotaryclub fantastisch 
dat we dit voor onze eigen gemeenschap 
kunnen doen. Het programma is voor alle kin-
deren in de gemeente Ooststellingwerf omdat 
ieder kind recht heeft op een gezonde leefstijl. 
Stichting Scala helpt ons bij de uitvoering: een 
prachtige samenwerking waar wij als Rotary 
erg bij mee zijn”. 
Meer informatie via 
www.rotary.nl/oosterwoldefr  of stuur een  
e-mail: healthykids@rcoosterwolde.nl  
 

Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis 
gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. 
Een deel van de gezondheidsproblemen op 
latere leeftijd  is vaak al In de jeugd te voor-
komen, door gezond gedrag te stimuleren. 
Voor Rotaryclub Oosterwolde de reden om 
het nieuwe project 'Rotary Healthy Kids 
Ooststellingwerf' op te zetten. De uitvoering 
vindt plaats In nauwe samenwerking met 
Stichting Scala. Gezien het thema 'Sport & 
In beweging' een perfect moment om voor 
een kop koffie langs te gaan bij Ate Buite-
veld (60), voorzitter van de Rotaryclub Oos-
terwolde, en Marleen Reenders (32), 
Buurtsportcoach bij Stichting Scala. 

OP DE KOFFIE    BIJ... 

ATE  BUITEVELD   en 
MARLEEN  REENDERS 
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