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or de zevende keer werden
sportmannen, -vrouwen en

ams van het jaar bekendge-
akt. De eerste keer oP twee lo-
ies, daarna drie keer in het ge-

entehuis en nu voor de derde
:r in sportcafe De Salamander.
rsentator was wederom de be-
rde wielerspeaker Johan van
: Made. Hij kondigde alle geno-

neerden een voor een aan op
van hem zo bekende manier
gaf de juryleden de eer om de
^-+I'^'-ninnaa- L.ol-onÀ to mr-

den door wethouder Bas Evegaars
en speciale gast Paralympisch
kampioentafeltennis Kelly van
Zon. Ook.dit jaar bestond de jury
uit Chris van de Waarden, Marcel
van Hattum, Piet Scheepers, Ge-

rard Snels, Jacqueline Schilders
en René Bakelaar;
Voordat de huldiging van start
ging werd aandacht gevraagd
voor de JOGG-aanpak waarmee
de gemeente Dongen aan de slag
Ís gegaan. Jongeren Op Gezond
Carrrinh+ Í lf)ílÍl\ ic .lo heweoino

een gezonde jeugd. Kenmerkend
voor JOCG is dat iedereen in een
stad, dorp of wijk zich inzet om
gezond eten en bewegen voor
jongeren gemakkeliik en aan-
trekkelijk te maken. Het doel van

JOGG is om de stijging van over-
gewicht bij jongeren (0-19 jaar)
om te zetten in een daling.
Dongen is een JOGG-gemeente.
Dat betekent dat de gemeente
samenwerkt met het Cambreur
College, Coca-Cola, Federatie van
F)nnoensp Snnrtvprenioinqen

Sportservice Noord-Brabant,
Stichting Initia en OBS Westerkim
om het percentage overgewicht
onder de Dongense jongeren te-
rug te dringen. Vanuit de JOGG-
aanpak zijn er op dit moment di-
verse concrete initiatieven zoals
de Dongense avondvierdaagse,
Sportimpuls 'Kinderen op spor-
tief gewicht'.
Johan van der Made keek met Kel-
Iy van Zon nog even terug op haar
fantastische prestatie in Londen
en de geweldige ontvangst voor
haar en Nadine Broersen op het
Looiersplein. Daarna mochten
de eerste genomineerden voor
de titel Sportman Junioren het
nodirrm hetreden. Tafeltennisser

en menner Bart Kimenai kregen
een oorkonde en bloemen en de
titel was voor Cas Blakenburg.
Bij de junioren meisjes waren de 
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atletes Marjolein Bogers, Maxime
Beverwijk en dressuurruiter Ni-
cole Kimenai genomineerd. De
titel bi,i de junioren ging naar
Maxime Beverwiik.

DONGEN DU'6
Voorzitter Dongense Sportf ede-
ratie Marcel Van Hattum gaf een
toelichting op dit initiatief voor
het goede doel, waarin o.a. de
gemeente een 6 km wandeltocht
onder begeleiding van gidsen wil
organiseren rondom de ecologi-
sche verbindinsszone.
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v Jacqueline Schilders
r overvol sportcafé De Salamander afgelopen dinsdagavond. Complete families, teams, vertegen-
ordigers van gemeente en verenigingen en natuurlijk de hoofdrolspelers van de avond. Allemaal
Iediënten voor een geslaagde avond waarin de Dongense topsporters de hoofdrol speelden. 
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