
(ge)Zin in Fit
Gezond gewicht voor 
kinderen van 6 t/m 12 jaar 
uit de gemeente Neder-Betuwe.

Locatie is:   Dorpshuis Kesteren (gymzaal)

  Nedereindsestraat 27B, 4041XE Kesteren

Start: Na de herfstvakantie 2022

Lesdagen: Dinsdag en donderdag

  Van 15.45 tot 16.45 uur

  Nedereindsestraat 27B, 4041XE Kesteren



• Kan de conditie van uw kind verbeterd worden?
• Heeft uw kind overgewicht?
• Maakt u zich zorgen over het (over)gewicht van uw kind?
• Zou u willen dat uw kind zich fi tter en energieker voelt?
• Wenst u ondersteuning bij het stimuleren van uw kind om fi tter en energieker te worden?

Zo ja, dan is (ge)Zin in Fit wellicht iets voor jullie.

Een gezond gewicht is fi jn voor ieder kind. Maar soms lukt dat niet zo goed, en dat is jammer. Kinderen met overgewicht kunnen 
minder goed meekomen met sport- en beweegactiviteiten, worden soms gepest en hebben moeite met het kiezen van passende 
kleding. Een te zwaar kind wordt vaak een volwassene met overgewicht. Iemand die te zwaar is heeft meer kans op hart- en 
vaatziekten, suikerziekte en gewrichtsproblemen. Kortom, het is belangrijk om overgewicht op jonge leeftijd aan te pakken. 

Het programma (ge)Zin in Fit wordt aangeboden door de gemeente Neder-Betuwe.
Met dit programma proberen we kinderen en het gezin waarin ze opgroeien te helpen richting een gezondere leefstijl!

Wat zeggen oud deelnemers van gezin in fi t:

• Gezellig samen bewegen met uitdagende spellen en ontdekken hoe lekker gezond eten kan zijn!
•  Nieuwe vrienden maken die hetzelfde doel hebben, namelijk gezondere keuzes maken!
•  Samen nieuwe smaken ontdekken en gezond eten klaarmaken.
•  De gezelligheid tijdens de wekelijkse sport- en beweegactiviteiten en het gevarieerde aanbod.
•  Ons kind heeft zelfstandig geleerd om weloverwogen eigen (gezonde)keuzes te maken.
•  Ons kind is gezonder gaan leven en de angst om nieuwe voedingsmiddelen te proberen is overwonnen.
•  Ons kind voelt zich fi tter, zit beter in zijn vel en wordt niet meer gepest!

Zo werkt (ge)Zin in Fit

Kinderen werken in groepsverband twee keer per week aan hun conditie, kracht, coördinatie, weerbaarheid en
zelfvertrouwen. Elke maand staat er een bepaalde sport - en beweegactviteit centraal. Lokale sport- en
beweegaanbieders worden zoveel mogelijk betrokken. De conditie van kinderen wordt steeds beter en tegelijkertijd
merken kinderen hoe leuk bewegen is. Ook aan het voedingspatroon wordt gewerkt. Een diëtist geeft tijdens persoonlijke
gesprekken en in groepsverband adviezen over gezond eten en hoe je dat het beste regelt in verschillende
omgevingen; thuis, op school, in het weekend of op een feestje.

Voor wie is het programma (ge)Zin in Fit?

Voor kinderen (en het gezin) met overgewicht in de leeftijdsgroep 6 t/m 12 jaar. De groepen bestaan uit maximaal 12 kinderen.

Het team van (ge)Zin in Fit 

De kinderen krijgen begeleiding van een diëtiste, jeugdverpleegkundige, buurtsportcoach en sportinstructeur. 

Handig om te weten

• De sport- en beweegactiviteiten zijn 2x per week op doordeweekse dagen na schooltijd.
•  Eénmalige eigen bijdrage van € 65,- per kind.
•  Activiteiten vinden bij voldoende animo plaats op locatie: Dorpshuis Kesteren (gymzaal).
•  Aanmelding voor dit programma kan via huisarts, jeugdarts of kinderarts.
•  In het team van de verpleegkundige en diëtist wordt besproken of je mee kunt doen.
•  Contactpersonen: Wilma Hooft, tel. 026 - 3390379 | e-mail: info@eetstijl.nl | www.eetstijl.nl
 Gerbert van Bemmel, tel. 06 - 17513411 | e-mail: info@betuweinbeweging.nl

(ge)Zin in Fit


