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Beste partners en
geïnteresseerden,

Henk van Os nieuwe
voorzitter stuurgroep

Om partners, betrokkenen en

Wethouder Henk van Os is de
nieuwe voorzitter van de
stuurgroep VET GEZOND.
Henk heeft onder andere
sport en economie in zijn
pakket, waardoor hij voor
VET GEZOND mooie
verbindingen kan leggen
tussen bedrijven en VET
GEZOND.

geïnteresseerden op de hoogte
te houden van de
ontwikkelingen, streven we
ernaar om eens per twee
maanden een nieuwsbrief uit te
brengen.
Verbinding preventie en zorg
op basisschool De Reijer
Dinsdag 27 november was er
een super VETTE kick-off om
het project een swingende start
te geven. Voor alle groepen
waren er verschillende
activiteiten. Van een stormbaan
tot waterflesjes die versierd
werden en van een boksbootcamp tot rustmomenten.
Skanders verzorgde een
gezamenlijke warming-up op
het plein was de hele dag
aanwezig voor het geven van
boks clinics.
Om het project goed neer te
zetten, doen er meerdere
partners mee. VET GEZOND
Ridderkerk, basisschool de
Reijer, CJG Rijnmond, Facet
Ridderkerk, Fysiotherapie
Ridderkerk-BernisseKlaverweide, Voedingsadviesbureau de Winter en de
gemeente Ridderkerk werken
allemaal samen om er een
succes van te maken.

Wethouder Henk van Os:
“Het is fantastisch om met zo
een enthousiaste groep
mensen te mogen werken.
Samen met maatschappelijke
partners en het bedrijfsleven
kunnen we echt stappen gaan
zetten om de Ridderkerkse
jongeren meer te laten
bewegen en bewust te maken
van gezonde voeding. Er
staat een zeer goede basis
waar vanuit VET GEZOND
alleen nog maar groter kan
worden en er meer jongeren
worden bereikt. Ik kijk er
naar uit!”

Samenwerkingspartners
Een gezonde jeugd in een
gezonde omgeving is een
gedeelde maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Vijf
bedrijven hebben daarom op 12
december hun handtekening
gezet onder de
samenwerkingsovereenkomst
met de gemeente en Facet
Ridderkerk. Het doel: meer
kinderen op gezond gewicht!
De
samenwerkingsovereenkomsten
werden in het kader van VET
GEZOND gesloten met Van
Gelder, Fysiotherapie
Ridderkerk-BernisseKlaverweide,
Voedingsadviesbureau de
Winter, Skanders Ridderkerk en
Crossfit Ridderkerk. Zij gaan
zich inzetten voor verschillende
projecten op het gebied van een
gezonde leefstijl.

Advies, tips en
samenwerkingen

Annelies Hoogenes
beleidsadviseur sport en
VET GEZOND
programmamanager
Emailadres:
a.hoogenes@bar-organisatie.nl
Telefoonnummer:
06 - 25 74 63 59

Heb je nog tips? Wil je
meer informatie over
VET GEZOND of kijken
waar we kunnen
samenwerken, neem dan
contact op met
Annelies Hoogenes.

Steffanie Helmink
VET GEZOND-regisseur
Emailadres:
steffanie.helmink@facetridderkerk.nl
Telefoonnummer:
06 – 31 93 21 33

