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  Nieuwsbrief 7, januari 2020 

Beste partners en 

geïnteresseerden,  

 

Om partners, betrokkenen en 

geïnteresseerden op de hoogte 

te houden van de 

ontwikkelingen, streven we 

ernaar om eens per drie 

maanden een nieuwsbrief uit te 

brengen.  

 

Gezondere sportkantines in 

Ridderkerk 

Tamar, van Teamfit, is samen 

met Steffanie op bezoek 

geweest bij een aantal 

sportverenigingen en 

sportaanbieders. Ze zijn op 

bezoek geweest bij Kicks, 

Skanders en de Rowdies. 

Binnenkort gaan zij nog langs 

bij vv Rijsoord. Er komen mooie 

nieuwe ontwikkelingen aan. We 

houden jullie op de hoogte.  

Hebben jullie ook interesse in 

een vrijblijvend 

kennismakingsgesprek? Neem 

dan contact met ons op. 

TeensBFit 

Ridderkerk heeft sinds 1 januari 

een leefstijlprogramma voor 

jongeren: TeensBFit. 

Voedingsadviesbureau De 

Winter, Fysiotherapie 

Ridderkerk en Praktijk Marleen 

werken hierin samen. Ze helpen 

jongeren tussen de 12 (vanaf 

groep 8) tot 18 jaar beter in 

hun vel te komen. 

In een jaar werken jongeren die 

niet lekker in hun vel zitten aan 

hun lichamelijke conditie, een 

gezond voedingspatroon en een 

goed sociaal en mentaal welzijn. 

De samenwerking ontstond 

tijdens een netwerkbijeenkomst 

van VET GEZOND. 

 
 

➔ Vervolg  

Kinderopvang SKR (4 

locaties) en kinderdagverblijf 

de Bron (2 groepen op 1 

locatie) gaan aan de slag met 

dit project.   

 
 

 

 
Nieuw tekenmoment  

Op woensdag 4 december is 

er een nieuw tekenmoment 

geweest. Kicks Ridderkerk, 

Kinderopvang SKR, 

Kinderdagverblijf de Bron en 

One of a kind hebben een 

samenwerkingsovereenkomst 

met VET gezond getekend.   

Wij heten ze van harte 

welkom; op naar een mooie 

samenwerking! 

 

 

 

  

 

Smakelijke moestuinen voor 

2 tot 4 jarigen 

Smakelijke Moestuinen heeft als 

doel kinderen, ouders, 

pedagogisch medewerkers op 

peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven bewust te 

maken van de waarde van 

groenten en het belang van een 

gezond voedingspatroon bij 

kinderen jonger dan 4 jaar. 

Door middel van ‘Smakelijke 

Moestuinen Peuterproef’ raken 

peuters en hun verzorgers al 

spelenderwijs bekend met het 

natuurlijke groeiproces en de 

voedingswaarde van groenten. 

Het programma biedt een 

toolbox met educatiemateriaal 

en een opzet voor activiteiten 

over groente, een moestuin met 

16 vakken, handige 

gereedschappen en materialen 

en ondersteuning voor 

ouderavonden en social media.  
Dit project wordt mede mogelijk 

gemaakt door Rabobank 

Coörperatiefonds en Gemeente 

Ridderkerk.  

 

                              
 

 



  
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Annelies Hoogenes 

beleidsadviseur sport en  

VET GEZOND 

programmamanager 

 

Emailadres: 

a.hoogenes@ridderkerk.nl 

Telefoonnummer: 

06 - 25 74 63 59 

 

 
 

 
Steffanie Helmink 

VET GEZOND-regisseur 

 

Emailadres: 

steffanie.helmink@facetridderkerk.nl 

Telefoonnummer: 

06 – 31 93 21 33 

Advies, tips en 

samenwerkingen 

 

 
 

Heb je nog tips? Wil je 

meer informatie over 

VET GEZOND of kijken 

waar we kunnen 

samenwerken, neem dan 

contact op met  

Annelies Hoogenes. 

 

 

 

 
 



  

Fitcoins 

Op woensdag 6 december is er 

een Fitcoins borrel 

georganiseerd voor de bedrijven 

die een bijdrage leveren aan het 

project Fitcoins. Wij willen de 

ondernemers bedanken voor 

hun bijdrage en leuk om te zien 

dat zij ook zo enthousiast zijn! 

 

Fitcoins is een app met als doel 

volwassenen te stimuleren een 

gezondere leefstijl aan te 

nemen. Met de app spaar je 

voor gezonde producten en 

diensten door meer te bewegen! 

Wil je meer informatie? Lijkt het 

je leuk om ook een bijdrage te 

leveren aan Fitcoins? Neem dan 

contact met ons op. 

 

Meer info : 

https://facetridderkerk.nl/sport-

en-bewegen/fitcoins 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik eet beter 

Dit voorjaar is er een nieuw 

lesprogramma van het ‘Ik eet 

beter’ programma van de 

Albert Heijn. Dit is speciaal 

voor de groepen 5 tot en met 

8 van de basisschool. 

Het groep 5 thema is stapel 

gezond. Wat zitten er veel 

gezonde producten in die 

Schijf van Vijf! Voor ontbijt, 

lunch, avondeten, 

pauzehappen, drinken. Voor 

de groepen 6 zijn er leuke, 

leerzame smaakproeven.  De 

groepen 7 gaan aan de slag 

met expeditie lekker in je vel. 

Ze gaan de uitdaging aan om 

gezond te eten, lekker te 

bewegen en op tijd te 

ontspannen. Voor groep 8 is 

er de KlasseLunch! Met dit 

lesprogramma krijgen 

leerlingen er plezier in om 

gezonde keuzes te maken.  

 

Deze lesprogramma’s zijn 

gratis. Geef je nog snel op 

voor de lesprogramma’s! 

 

Meer info en aanmelden kan 

via: 

https://www.ikeethetbeter.nl/   

 

      

Factsheet 

In de nieuwsbrief mail is er 

nog een document 

toegevoegd. Dit is de VET 

GEZOND factsheet van het 

jaar 2019. Alle feiten en 

belangrijke momenten kan je 

hierin terug vinden.  

 

 

                

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tekenmoment mei  

In mei is het eerstvolgende 

tekenmoment. Een aantal 

nieuwe partners tekenen dan de 

overeenkomst. Heb je ook 

interesse en wil je graag 

samenwerken, stuur ons dan 

een e-mail. 

 

OBS de Piramide begint met 

workshops 

In maart en april worden de 

workshops gezondere traktaties 

gegeven op OBS de Piramide. 

 

Week voor de gezonde jeugd 

Maandag 16 t/m vrijdag 20 

maart is het weer De week voor 

de gezonde jeugd. Met alle 

JOGG-gemeentes en lokale VET 

GEZOND-partners laten we 

graag zien dat een gezonde 

toekomst begint bij een 

gezonde jeugd. Of het nu gaat 

om bewegen, gezonde voeding 

of extra stappen zetten in 

gezondheidsbeleid. Ridderkerk 

sluit VET GEZOND bij een aantal 

leuke activiteiten aan. Meer info 

volgt… 

Koningsspelen 

Vrijdag 17 april zijn er de 

Koningsspelen! Basisscholen uit 

heel Nederland kunnen 

meedoen. Er doen ruim 6000 

basisscholen mee. VET GEZOND 

sluit bij 1 school aan met een 

activiteit. Meer info volgt.. 

 

 

 

 

 
 
 
 

           Wat komt er nog aan.. 

 

Nieuw!    
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