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DOE DE TEKEN-CHECK!                                                                          

Met de lente begint ook het tekenseizoen. Wie in het groen 
wandelt of speelt loopt risico op een tekenbeet en daarmee 
een verhoogd risico op de ziekte van Lyme.  
 
Dus ben je in het groen geweest, check jezelf en je kinderen 
dezelfde dag op teken!  
 
Uit onderzoek van GGD Kennemerland blijkt dat 1 op de 6 
kinderen, na een verblijf van een halve dag in duingebied, een of 
meerdere tekenbeten had. Ook bleek dat de kinderen na dit 
verblijf te weinig gecontroleerd worden op tekenbeten.  

 
Meer informatie 
Kijk voor meer informatie op GGD leefomgeving, de website van het RIVM of check de Tekenradar voor de 
actuele tekenactiviteit. 
 

7 – 11 juni WEEK VOOR DE GEZONDE JEUGD 

Dit jaar vindt de Week voor de Gezonde Jeugd van 7 tot 11 juni plaats. Tijdens deze week vraagt JOGG — 
Samen maken we gezond gewoon samen met gemeentes en partners door heel Nederland aandacht voor 
een toekomst waarin iedereen gezond kan opgroeien. Week voor de Gezonde Jeugd 2022 | Gezonde Jeugd, 
Gezonde Toekomst 
Hou de sociale media kanalen van Sportsupport en Sportservice in de gaten om te zien welke (extra) 
activiteiten er deze week voor kinderen en jongeren georganiseerd worden. 

 

8 juni NATIONALE BUITENSPEELDAG  

Op 8 juni -in de week voor de gezonde jeugd- is het 
de 28e nationale buitenspeeldag. Veel straten zijn dan 
afgesloten zodat kinderen vrijuit kunnen spelen. 

Buiten spelen is leuk en belangrijk. Belangrijk voor je 
gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan je ogen en je 
botten en spieren. 20-20-2-richtlijn: minder 
beeldschermgebruik, meer buitenspelen! 
(speelbeweging.nl) 

Samen spelen is het allerleukst. Hebben jullie ook al 
plannen? Kijk voor ideeën op De Buitenspeeldag - 
Jantje Beton  

Actie voeren voor een kindvriendelijke buurt? Neem contact op met je gemeente.  
Nationale Buitenspeeldag 2022 (beleven.org) 

 

31 mei WERELD NIET-ROKEN DAG 

Bij stoppen met roken denken de meeste mensen aan 1 januari of Stoptober. Ken je de Wereld Niet Roken 
Dag al? De uitdaging van Ikstopnu - ☎ 0800-1995 - Stoppen met roken - Betrouwbare info & advies  is om 
op 31 mei één dag (of langer!) niet te roken. Rokers die deze uitdaging willen aangaan, kunnen zich 
aansluiten bij de Facebook-groep 31 mei rookvrij. Daar krijgen rokers tips en advies – ook van elkaar – 
om het 31 mei vol te houden en ook daarna gestopt te blijven.  



Wat misschien extra kan helpen, is een gratis kennismakingsgesprek met een telefonische coach van 
Rookvrije Ouders. Deze ondersteuning is speciaal bedoeld voor mensen met kinderen, een kinderwens of 
tijdens de zwangerschap Rookvrije Ouders - hulp bij stoppen met roken - Ik stop nu  

 
 
 


