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voor meer informatie

Wil jij met je gezin gezond leven, maar 
kun je wel wat hulp gebruiken? Dan is 
FitGaaf! een project voor jou. Vier 
gezinnen durfden het aan en deden 
het afgelopen voorjaar mee aan 
FitGaaf!

Met het FitGaaf! project krijg je structuur, 
inzicht en plezier in een gezonde leefstijl. 
Je gaat aan de slag met de FitGaaf! 
kalender samen met je kinderen. Vier 
weken plak je thuis op de FitGaaf!-poster  
voor elke gezonde actie, zoals groente 
en fruit eten, voldoende slapen en 
genoeg bewegen. Zo krijg je inzicht in 
hoe goed gezond eten, drinken en 
bewegen nu al gaat en wat er 
misschien nog beter kan.

Wie alle stickers wil behalen, voldoet aan 
een gezonde leefstijl; een goede 
nachtrust (10 uur slaap voor kinderen, 

7-8 uur voor volwassenen) gevolgd door 
een gezond ontbijt, elke dag een half uur 
bewegen en drie keer per week intensief 
in beweging komen, 250 gram groente 
en twee stuks fruit per dag en 5 of 6 
glazen water.  

“Dagelijks mag je stickers plakken als je 
je doel behaald hebt. En er zijn ook een 
paar jokers die je in kunt zetten, wanneer 
het niet is gelukt”, legt Marije Woertman 
van de Bestuursdienst Ommen-
Hardenberg uit.  Het is de bedoeling dat 
gezinnen vier weken lang werken aan de 
doelen van FitGaaf!. “Dat is best een 

lange periode. We hopen dat op die 
manier de gezonde keuzes ook echt 
worden opgenomen in het gedrag van 
mensen.”

Naast de stickers op de poster kregen 
de gezinnen ook wekelijks opdrachten 
waardoor ze meer inzicht kregen in een 
gezonde leefstijl. “Dat ging bijvoorbeeld 
over het lezen van etiketten van drankjes 
die ze veel dronken, of een zoektocht bij 
de groenteboer. Zo proberen we mensen 
te helpen om gezonde keuzes te maken.” 
De eerste ervaringen zijn positief. “Vooral 
iets oudere kinderen vonden het leuk om 
te doen”, vertelt Marije. “Zij waren super 
fanatiek en spoorden hun ouders aan om 
gezonde boodschappen te doen. ‘Anders 
halen we de groentesticker niet mam!’ 
Dat is natuurlijk geweldig!”

Kies voor gezond met FitGaaf! 

“
Anders halen we 

de groentesticker
niet mam!”

Een appel of een koekje? Een glas water 
of een fl esje cola? Broodje gezond of 
patatje met? Ga ik lopen of pak ik de 
auto? De hele dag door maken we 
keuzes die effect hebben op onze 
gezondheid. Soms zonder erbij na te 
denken (dat koekje lag bij de koffi e op 

het schoteltje – gedachteloos zette je je 
tanden er in) en soms heel bewust (cola? 
Weet je wel hoe veel suikerklontjes daar 
in zitten?). Het is de kunst om mensen te 
helpen de gezonde keuze te maken. 
Door ze bewust te maken van de 
effecten, of door ze gedachteloos die 
appel te laten pakken die daar zo voor 
het grijpen ligt. We hoeven niet allemaal 
een marathon te lopen, maar het is wel 
fi jn als je lekker in je vel zit en je gezond 
voelt. 

Als gemeenten werken we daar op 
verschillende manieren aan. In dit 
magazine laten we zien hoe we dat 
doen. Hierin leest u hoe we samen met 
inwoners, ondernemers en organisaties 
werken aan de gezondheid van onze 
inwoners. Want als gemeente kunnen we 
dit niet alleen; hier hebben we iedereen 
bij nodig. Van de enthousiaste leidster bij 
de kinderopvang die met de peuters een 
moestuin aanlegt, tot de grote broer die 
met zijn kleine zusje mee doet aan 
FitGaaf! en van de vrijwilligers die 
meehelpen met de activiteiten op de 
schoolpleinen tot de voetbalclub die 
gezonde snacks aanbiedt. 

We doen dat niet om onszelf op de borst 
te kloppen, maar om te laten zien hoe 
veel mooie dingen er gebeuren in onze 
gemeenten. Om onze complimenten over 
te brengen aan al die mensen die met 
ons werken aan de gezondheid en 
vitaliteit van onze inwoners. En omdat we 
hopen dat dit ook anderen enthousiast 
maakt om met ons mee te doen. Als 
gemeenten werken we graag samen met 
u aan de verbetering van de gezondheid 
van onze inwoners. Kunt u daar een 
bijdrage aan leveren? Dan hopen we dat 
u ervoor kiest om de samenwerking met 
ons te zoeken. Aarzel niet en neem 
contact met ons op. We gaan graag 
samen aan de slag! 

Kies voor gezond!

-

Een appel of een

 koekje? Een glas 

water of een flesje 

cola? Broodje gezond of 

patatje met? Ga ik lopen 

of pak ik de auto?

-

Jannes Janssen 
Wethouder gemeente Hardenberg 

Ko Scheele  
Wethouder gemeente Ommen
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Vogelbuurt
Het schoolplein van de basisscholen de 
Ark en de Eiber in de Vogelbuurt in 
Dedemsvaart is normaal na schooltijd 
afgesloten, maar de afgelopen maanden 
was het juist een drukte van belang. 
Op vier woensdagmiddagen was er van 
alles te doen op het plein voor kinderen 
en hun ouders. Iedereen kon mee doen 
aan de gezellige en sportieve activiteiten. 

Springen op het springkussen, voetballen 
in de pannakooi, samen een Oud 
Hollands spelletje spelen, of je laten 
schminken door de schminkgroep; 
kinderen uit de Vogelbuurt hoefden 
zich die middagen niet te vervelen. 

Marlon Stevelink, combinatiefunctionaris 
van de Bestuursdienst Ommen-
Hardenberg, organiseerde de activiteiten 

samen met de buurtbewoners. “Uit een 
onderzoek in de Vogelbuurt bleek dat de 
bewoners een ontmoetingsplek missen 
in hun wijk. Met een werkgroep van 
enthousiaste buurtbewoners ben ik 
daarom gaan kijken wat we hier aan 
kunnen doen. We kwamen uit op het 
kinderplein; vier keer hebben we het 
schoolplein van de Ark of de Eiber 
geopend en was er van alles te doen 
voor de kinderen”, legt Marlon uit. 
“We hebben laagdrempelige activiteiten 
georganiseerd, iedereen kon vrij inlopen 
en zo werd het een mooi ontmoetings-

moment voor de buurtbewoners. 
Verschillende culturen maakten kennis 
met elkaar. Sport kan zo mensen bij 
elkaar brengen en de reacties zijn 
positief!”

De Langewieke
Ook bij De Langewieke wordt het 
schoolplein gebruikt om in beweging te 
komen. Combinatiefunctionaris Arjan 
Breukelman startte hier het project 
Pleinfestijn. “Hierbij bieden leerlingen van 
de sportstroom van De Zeven Linden 
sportieve activiteiten aan in de 

middagpauze van De Langewieke. De 
leerlingen van De Zeven Linden doen zo 
praktijkervaring op, en de leerlingen van 
De Langewieke hebben een sportieve 
activiteit. Een win-winsituatie dus!” 

Het afgelopen schooljaar is een pilot 
gedraaid; in een periode van vier weken 
kwamen vier studenten van De Zeven 
Linden elke donderdag naar De 
Langewieke om spelletjes te doen met 
de kinderen die tussen de middag op 
school overbleven. “Dat was een groot 
succes”, vertelt Arjan. “Iedereen deed 

mee met de spelletjes. Het laatste 
kwartier sloten ook de kinderen aan die 
tussen de middag thuis een boterham 
hadden gegeten. En ook de kinderen die 
normaal liever chillen dan bewegen, 
kwamen nu in actie. Echt een geslaagde 
pilot!” Het komende schooljaar wil Arjan 
een vervolg geven aan deze aftrap. 
“We willen samen met De Zeven Linden 
kijken of de pilot een vervolg kan krijgen. 
De studenten kunnen de spelletjes het 
eerste half jaar bedenken en voorbereiden, 
en dan het tweede deel van het 
schooljaar het schoolplein op.” 

Schoolpleinen Dedemsvaart volop in beweging

  

Arjan Breukelman
arjan.breukelman@ommen-hardenberg.nl
0523 - 289 148

Sport 
brengt 

mensen b
ij 

elkaar
voor meer informatie

-
“
bewoners missen een 

ontmoetingsplek in hun wijk”

 -

 

Een schoolplein is een prachtige plek voor gezonde activiteiten; midden in 
de wijk, lekker veel ruimte en alle kinderen kennen het. Niet gek dus, dat op 
schoolpleinen in Dedemsvaart veel beweging is!
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Waterweek 
DrinkWater is een van de 
speerpunten van Gewoon Gezond. 
De school, maar in dit geval het 
leerlingbestuur, pleit steeds vaker 
voor de gezonde keuze. 
Zo kwam de vraag van de Albertus 
Riseausschool om een waterweek 
te organiseren. Marlon Stevelink, 
combinatiefunctionaris gezonde 
leefstijl, bedacht samen met het 
leerlingbestuur verschillende 
activiteiten. Samen werd het 
kraanwaterlied gedanst, hielden alle 
kinderen een gezondheidspaspoort 
bij, gaven de leerkrachten het goede 
voorbeeld, deden alle 230 kinderen 
mee aan de waterchallenge en 
kregen alle kinderen een eigen 
bidon. Het watertappunt dat de 
school heeft wordt inmiddels volop 
gebruikt. Het was een verfrissende 
week die volgend jaar wederom 
op de agenda staat!

Van 18 tot 21 april stond Bergentheim geheel in het 
teken van gezondheid. Jong en oud deden deze week 
mee aan de gezondheidsweek. Op de scholen was 
er een waterchallenge. Drie dagen lang werd in de 
ochtendpauze bijgehouden hoeveel suikerklontjes 
in de verschillende meegebrachte drankjes zaten. 
Het resultaat zorgde voor veel verbazing; er werd 
bijna 10 kilo aan suiker verzameld. 

Daarnaast brachten alle groepen een bezoekje aan de 
lokale bedrijven die meededen met de Gezondheidsweek. 
Groep 1-2-3 bracht een bezoek aan de boerderij van 
de familie Timmermans, ook de eigenaar van kinder-
opvang het Kalfje. Ze kregen een rondleiding op de 
boerderij en staken zelf de handen uit de mouwen. 
Groep 4 en 5 deden een speurtocht door de Plus, met 
na afl oop een lekkere fruitspies als traktatie. Groep 6 

leerde bij de huisarts alles over het aanleggen van een 
verband of het hechten van een wond en namen een 
kijkje in de apotheek. Groep 7 en 8 brachten een 
bezoek aan fysiotherapiepraktijk de Haere. Zij leerden 
daar alles over het hart. 

Ook voor de overige inwoners werden verschillende 
activiteiten georganiseerd. Onder leiding van de 
werkgroep ‘’Gewoon Gezond Bergentheim’’ is er 
gewandeld, voedingsconsulent Jolanda Ahlers 
verzorgde een gezonde lunch workshop en er was 
voor de kinderen een workshop ‘’Koken met kids’’ in 
Veur Mekaar. 

De week werd afgesloten met de Koningsspelen 
waarbij alle kinderen volop in beweging waren. 
Kortom, een geslaagde week. Op naar volgend jaar! 

Gezonde school vignetten
In 2016 is er een samenwerking gestart met een vijftal basisscholen in 
Ommen. De scholen hebben samen de keuze gemaakt om te werken volgens 
de Gezonde School aanpak met als thema Voeding. Dit ondersteunt scholen 
bij het structureel werken aan gezondheid op school. Inmiddels heeft 
basisschool het Palet het vignet al binnen. Een mooie prestatie en tevens een 
mooi uithangbord voor de school. De Dennenkamp en het Kardoen hebben 
de aanvraag inmiddels gedaan. De overige scholen zijn bezig met de laatste 
stappen. Met het vignet laat de school aan leerlingen, leerkrachten, ouders en 
anderen zien dat gezondheid op school belangrijk is. Met het vignet mag een 
school zich gedurende drie jaar Gezonde School noemen en het logo voeren. 

G
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Special Heroes is een landelijk stimuleringsprogramma 
voor leerlingen in het speciaal en voortgezet 
speciaal onderwijs, SBO en praktijkonderwijs in de 
leeftijd van 6 t/m 19 jaar. Met dit programma laten 
we zoveel mogelijk leerlingen zien en vooral ervaren 
hoe leuk sport en bewegen kan zijn, want een 
zinvolle vrijetijdsbesteding in sport is leuk, het 
vergroot het zelfvertrouwen, geeft 
kracht en maakt trots. Ieder kind 
heeft daarin z’n eigen talent. 

Dit doen we door een 
uitgebreid programma aan 
te bieden tijdens de 
praktijklessen, waarin de 
gewenste sporten, fasegewijs 
worden aangeboden. Vanuit 
verschillende sportaanbieders 
nodigen wij trainers uit om dit aanbod te 
verzorgen, ondersteunt door de vakdocenten 
bewegingsonderwijs van de school. Deze trainers 
maken tijdens de binnenschoolse kennismakings-
lessen leerlingen enthousiast voor een activiteit met 
als doel blijvende participatie aan sport. 

Samenwerking
Special Heroes werkt intensief samen met scholen, 
leerlingen, aanbieders en gemeenten bij het 
implementeren van het programma, zodat het 
programma Special Heroes na een aanjaagfase 
van 2 projectjaren, lokaal duurzaam verankerd is. 
Ook biedt zij workshops en lesmateriaal aan voor 

trainers en begeleiders ter bevordering van 
de deskundigheid.

Naast de reguliere kennismakings-
activiteiten worden ook diverse 
evenementen georganiseerd, 
zoals bijvoorbeeld een survivalrun. 
Alle activiteiten worden verzorgd 

door trainers van de vele sport-
verenigingen die Ommen en 

Hardenberg rijk zijn!

�eer informatie 
Neem contact op met Niekol Abbink 
(projectmedewerker Ommen en Hardenberg) 
nabbink@specialheroes.nl of neem een kijkje 
op de website www.specialheroes.nl

zinvolle vrijetijdsbesteding in sport is leuk, het 
vergroot het zelfvertrouwen, geeft 
kracht en maakt trots. Ieder kind 

gewenste sporten, fasegewijs 

verschillende sportaanbieders 
nodigen wij trainers uit om dit aanbod te 

Ook biedt zij workshops en lesmateriaal aan voor 
trainers en begeleiders ter bevordering van 

de deskundigheid.

door trainers van de vele sport-
verenigingen die Ommen en 

Hardenberg rijk zijn!

Iedereen 
kan een 
held zijn!

Deelnemende scholen
In Ommen en Hardenberg nemen op dit moment maar liefst 5 scholen deel aan het programma 
Special Heroes:

De Maat Praktijkonderwijs

Johan Seckel Speciaal basisonderwijs

Professor Waterinkschool Speciaal basisonderwijs

De Ambelt Voortgezet speciaal onderwijs

De Boslust Speciaal (voortgezet) onderwijs

99
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Kinderen bewegen steeds minder; maar 
liefst tachtig procent van de kinderen 
komt niet elke dag voldoende in bewe-
ging. 
Het project Schoolbuurtplein wil hier 
verandering in brengen. Want buitenspe-
len is gezond; het voorkomt overgewicht 
en helpt ook bij de sociale ontwikkeling 
van kinderen. Een levendig schoolplein is 
bovendien goed voor de buurt; een 
toegankelijk schoolplein is een fi jne 
speelplek voor alle kinderen in de buurt. 
Zo komen kinderen en hun ouders ook 
makkelijk mensen uit de wijk tegen. 

Sint Bernardusschool
De Sint Bernardusschool in Ommen 
staat aan de vooravond van een 
verbouwing. Een goed moment om te 
kijken of het schoolplein ook een opknap-
beurt kan krijgen. “In deze buurt 
zijn weinig speelvoorzieningen, we zijn 

blij dat we van het plein van de Sint 
Bernardusschool een Schoolbuurtplein 
kunnen maken”, vertelt combinatiefuncti-
onaris Arjan Breukelman van 
de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. 
“We zijn nu aan het nadenken over hoe 
we het plein gaan inrichten. Het moet in 
ieder geval open zijn voor de buurt en 
uitdagen om te spelen 
en in beweging te komen. Ook willen we 
dat het plein rookvrij is en dat het mooi 
groen wordt. En er komt een buitenlo-
kaal; dat betekent dat de school het ook 
kan inzetten om kinderen dingen te leren. 
Hoe dat er precies uit gaat zien, gaan we 
nog bekijken.” De plannen worden 
gemaakt met een Pleincommissie. Hierin 
zitten naast de school ook betrokken 
ouders en buurtbewoners en vertegen-
woordigers van organisaties rond de 
school. Zo wordt het Schoolbuurtplein 
ècht een plein van en voor de buurt.

CBS De Fontein
Het nieuwe schoolgebouw van CBS De 
Fontein in Lutten krijgt ook een School-
buurtplein. “De school had al een plan 
gemaakt voor het nieuwe schoolplein. Nu 
het een Schoolbuurtplein wordt, kunnen 
we het nog mooier maken”, vertelt Arjan. 
“Het schoolplein heeft al een belangrijke 
rol in Lutten, en wordt gebruikt voor 
allerlei activiteiten, zoals de start van de 
avonddriedaagse of activiteiten van de 
gymvereniging. We willen het nòg meer 

een plein van de buurt maken en zorgen 
dat kinderen er na schooltijd goed 
kunnen spelen. Omdat het een School-
buurtplein wordt, kunnen we het nog 
leuker en uitdagender maken voor de 
buurt.”

Wat is een Schoolbuurtplein?
Een Schoolbuurtplein is een schoolplein 
waar buurtbewoners na schooltijd terecht 
kunnen voor activiteiten en ontmoeting. 
Een Schoolbuurtplein moet een positief 
effect hebben op 
de samenhang in de buurt en op de 
gezondheid van de wijkbewoners. 
Daarom wordt gekeken naar de inrich-
ting, een aanbod van activiteiten op het 
plein en de samenwerking van verschil-
lende partijen en personen rond het 
schoolbuurtplein. De plannen voor het 
Schoolbuurtplein worden gemaakt in 
samenwerking met betrokken partijen, 
zoals de school, ouders, buurtbewoners 
en maatschappelijke organisaties. 

Spelen op het schoolplein? Bijna de helft van de kinderen in Nederland vindt het 
schoolplein in hun buurt saai! Ze zouden wel meer op het plein willen spelen, als 
het er wat leuker was. En dat is jammer, want buiten spelen is hartstikke gezond. 
Tijd voor verandering dus! De Bernardusschool in Ommen en CBS De Fontein in 
Lutten krijgen een Schoolbuurtplein, waar de hele buurt lekker kan komen 
spelen!

Lekker met de handjes in het zand, 
samen zaadjes planten en later samen 
gezond eten. Dat is het idee achter de 
Smakelijke Moestuinen. Op acht 
kinderopvanglocaties in Hardenberg en 
Ommen tuinieren de peuters hun eigen 
groente bij elkaar. 

Groente eten is gezond, maar kinderen 
zijn niet altijd enthousiast over hun bord 
vol boontjes, wortels, spruiten of andere 
groente. Om die houding te veranderen 
investeren de gemeenten Hardenberg 
en Ommen samen met de Rabobank 
Vaart- en Vechtstreek en een groot 
aantal kinderorganisaties in het project 
Smakelijke Moestuinen. 

“Helaas eten de meeste kinderen en 
jongeren in Nederland niet voldoende 
groente”, vertelt Marije Woertman, 
combinatiefunctionaris Gezonde Leefstijl 
van de Bestuursdienst Ommen-
Hardenberg. “Ook in Ommen en 
Hardenberg halen veel mensen de 
benodigde 200 gram per dag niet. 
Daarnaast weten we dat onze inwoners 

gemiddeld een beetje overgewicht 
hebben. Alle reden dus om op 

tijd te beginnen met het 
aanleren van een gezonde 
leefstijl! Met het project 
Smakelijke Moestuinen leren 
kinderen al op jonge leeftijd 
hoe leuk en lekker het is om 

zelf groente te kweken, de 
plantjes te zien groeien en 

vervolgens op te kunnen eten.”

Groentemoment
Op acht kinderopvanglocaties is een 
moestuinbak aangelegd waarin groente 
kan worden gezaaid en geoogst. De 
kinderen mogen volop meehelpen met 
het zaaien, verzorgen en oogsten van 
de groenten. Bovendien wordt op de 
deelnemende locaties ook op andere 
manieren aandacht besteed aan 
gezond eten. Zo wordt elke dag een 
groentemoment gehouden en zijn er 
wekelijkse groente-activiteiten. 

Voor de leid(st)ers en ouders is er een 
ouderavond en een workshop smakelijk 
eters. Deze ouderavonden worden 
verzorgd door diëtisten. “Juist op jonge 

leeftijd is het belangrijk om groenten 
te (leren) eten. Dan begint de smaak-
ontwikkeling”, zegt Dirkje van Asselt, 
diëtist en praktijkhoudster. “Ouders 
spelen hierbij een belangrijke rol”, aldus 
Miranda Kienhuis, directeur Diëtisten-
groep NL. “Tijdens een ouderavond 
willen we ouders tools en tips geven om 
thuis op een leuke en makkelijke manier 
kinderen meer groenten te laten proeven 
en eten.” Naast diëtisten nemen ook 
stagiaires van het Alfa college deel aan 
het project. Zij hebben samen met de 
pedagogisch medewerkers van de 
verschillende kinderopvanglocaties de 
beschikking over een groentebox vol 
lesmateriaal, knutselactiviteiten, 
groentekalender en recepten. 

Ben jij locatiemanager of pedagogisch 
medewerker bij een kinderopvanglocatie 
of peuterspeelzaal in de gemeente 
Ommen of Hardenberg en wil je meer 
weten over de Smakelijke Moestuinen? 
Neem dan contact op met Marije 
Woertman, combinatiefunctionaris 
gezonde leefstijl voor meer informatie via 
marije.woertman@ommen-hardenberg.nl 
of telefonisch op 14 0529 of 14 0523. 
We komen graag bij je langs!

Samen spelen op 
het Schoolbuurtplein

Peuters verbouwen 
zelf hun groente in de 
Smakelijke Moestuin

Marije Woertman
marije.woertman@ommen-hardenberg.nl
0523 - 788 871

Arjan Breukelman
arjan.breukelman@ommen-hardenberg.nl
0523 - 289 148

Daarnaast weten we dat onze inwoners 
gemiddeld een beetje overgewicht 

plantjes te zien groeien en 
vervolgens op te kunnen eten.”
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Dit project wordt mede mogelijk gemaakt 
door provincie Overijssel.
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Marlon Stevelink
marlon.stevelink@ommen-hardenberg.nl
0523 - 788 855

voor meer informatie
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Appelsap, chocolademelk, yogho; 
kinderen zijn dol op zoete drankjes. 
Maar zo krijgen ze ongemerkt veel 
suiker binnen. En dat terwijl er een 
prima alternatief is; water! Gewoon 
Gezond wil water drinken makkelijker 
en leuker maken voor kinderen 
en organiseerde dit jaar de 
Watertapchallenge.

Zelf getapt water
Met de Watertapchallenge zijn organisaties 
in Ommen en Hardenberg uitgedaagd 
om een creatief drinkwaterplan op te 
stellen waarmee ze water drinken 
stimuleren. Doomijn Kinderopvang uit 
Lemele en Landstede Kinderopvang uit 

Ommen dienden een goed plan in en 
wonnen als eerste een watertappunt, 
dat inmiddels goed gebruikt wordt. 
Landstede Kinderopvang Ommen: 
“De kinderen vinden het leuk om zelf 

water te tappen. Ze mogen zelf kiezen 
welk knopje ze willen gebruiken. Alleen 
die knopjes zijn natuurlijk al reuze 
interessant. Doordat ze zelf mogen 
tappen is het water natuurlijk ook veel 
lekkerder! Zelfs kinderen die water 
normaal minder lekker vinden, vinden het 
water uit de watertap heerlijk! Ook 

gebruiken ze vaak de bidon, dat maakt 
het allemaal nog leuker.”
Ook bij Doomijn Kinderopvang Lemele 
zijn ze enthousiast. “Het watertappunt 
valt zeer goed in de smaak! Wat is er 
lekkerder dan een ‘zelf getapt’ glaasje 
water? We merken dat de kinderen nu 
ook meer drinken, altijd goed dus! En zelf 
maken we er natuurlijk ook goed gebruik 
van!”

In samenwerking met Rabobank Vaart en 
Vechtstreek is inmiddels ook het derde 
watertappunt vergeven. Basisschool 
CBS de Schakel uit Beerzerveld heeft de 
BankBattle gewonnen en is daarmee 
winnaar geworden van het derde 
watertappunt. In juni is het watertappunt 
geplaatst, zodat de kinderen tijdens de 
zomerse temperaturen het hoofd goed 
koel kunnen houden. 

Water is natuurlijk een 
prima dorstlesser, maar 
wist je dat water ook 
nog eens hele goede 
eigenschappen heeft?
Water drinken is goed voor je concentratie

Water drinken zorgt voor een mooie huid

 Water drinken helpt om vetverbranding te 

stimuleren

Water helpt om hoofdpijn te voorkomen

Water drinken is goed voor je hele lichaam

Water zorgt voor voeding voor je brein

Water drinken helpt om honger tegen te gaan

Water drinken zorgt ervoor dat je ’s morgens 

sneller wakker wordt en meer energie krijgt.

Watertapchallenge: 
zelf getapt water 

smaakt het lekkerst!

-“
We merken dat de 

kinderen nu ook meer 
drinken, altijd goed 

dus!”
- 

De basisschooltijd lijkt soms razend snel 
te gaan. Zo laat je je kleintje achter bij de 
kleuterjuf, en zo stapt hij op de fi ets naar 
de middelbare school. Als ouder houd je 
soms je hart vast. Zouden ze zich 
staande houden op die grote school? 
Maken ze hun eigen keuzes, ook als hun 
vrienden wat anders doen? Het project 
Lekker Stoer? bereidt kinderen in groep 
8 van de basisschool voor op de stap 
naar de middelbare school en geeft op 
een positieve manier aandacht aan een 
gezonde leefstijl.

Het is een fl inke stap van de basisschool 
naar het voortgezet onderwijs; van de 
oudste in een kleine vertrouwde school 
naar de jongste leerling in een groot en 
onbekend gebouw. Tel daarbij op dat je 
lichaam en hersenen volop in ontwikke-
ling zijn, de puberhormonen door je lijf 
gieren en je snapt dat het voor veel 
jongeren een ingewikkelde tijd is. Om ze 
hier wat mee op weg te helpen, bieden 
de gemeenten Ommen en Hardenberg 
het project Lekker Stoer? aan. 

Gezonde keuzes
Experimenteren met alcohol, drugs of 
sigaretten begint vaak op de middelbare 
school. Door kinderen al voor die tijd na 
te laten denken over het maken van 
gezonde keuzes, zijn ze beter voorbereid 
op de verleidingen en de groepsdruk die 
ze tegen kunnen komen. 

Lekker Stoer? daagt leerlingen van groep 
8 uit om na te denken over een gezonde 
leefstijl. Binnen het project is positieve 
aandacht voor gezond gedrag en het ma-
ken van gezonde keuzes. Vanuit de 
gezonde leefstijl wordt gekeken naar 
alcohol, drugs en roken. Leerlingen gaan 
ook zelf op zoek naar informatie hierover. 

Ook wordt aandacht besteed aan 
weerbaarheid en leren kinderen hoe ze 
nee kunnen zeggen. 

En het werkt: kinderen die getraind zijn 
in assertiviteit en weerbaarheid, in 
combinatie met voorlichting over roken, 
alcohol en drugs, gaan in de eerste klas 
van het middelbare onderwijs minder 
snel roken. De jongeren hebben geleerd 
grenzen aan te geven, voor zichzelf op te 
komen en nee te zeggen, en hebben een 
goede basis gelegd om zelfstandig 
keuzes te maken. De combinatie-
functionarissen ondersteunen de 
jongeren op het voorgezet onderwijs 
om hun gezonde leefstijl vast te houden.

Rol van de ouders
Ouders weten vaak niet dat zij zelf ook 
veel kunnen betekenen in het rook- en 
drinkgedrag van hun kinderen. Daarom 
worden bij Lekker Stoer? ook de ouders 
geïnformeerd over hun invloed op hun 
kinderen, en krijgen ze tips en adviezen 
hoe ze hun kinderen hier het best bij 
kunnen helpen. Ook verzorgen de 
leerlingen zelf een belangrijk deel van 
de voorlichting. De reacties op de 
ouderavond van Lekker Stoer? zijn 
veelal positief.  

Meer weten? 
Lekker Stoer? past bij de speerpunten 
van de Gezonde School. Wil jij meer 
weten over het project of wil jij komend 
schooljaar hiermee aan de slag? De 
gemeenten Ommen en Hardenberg 
helpen je graag. Neem voor meer 
informatie contact op met de medewerkers 
van team Sport/Gezonde leefstijl via 
telefoonnummer 14 0523 of 14 0529. 

Lekker Stoer? 
bereidt leerlingen 
voor op de brugklas

Karin Kleinherenbrink
karin.kleinherenbrink@ommen-hardenberg.nl
0523 - 788 890

voor meer informatie
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Het project de Gezonde Sportkantine stimuleert en helpt sport-
verenigingen kosteloos bij het aanbieden van de gezondere keuze in 
sportkantines. Geïnteresseerde verenigingen kunnen zich aanmelden 
bij de gemeente en krijgen vervolgens bezoek van een van de 
sport-kantineadviseurs. Zij begeleiden de verenigingen en voorzien 
hen van een starterspakket met informatie en materialen. 

Ook iets voor jouw vereniging? Voor meer informatie of aanmelden 
kun je terecht bij Marcel Smid, telefoonnummer 0523-289 261 of 
marcel.smid@ommen-hardenberg.nl. 

14

Hardenberg ’85 doet mee aan de Gezonde Sportkantine

"Het gaat er om dat je 
mensen de keuze biedt"

De (gezonde) Kantineploeg van Hardenberg ’85: van links naar rechts Bertus Veenstra, Jan Schipper, 
Sharon Kremer, Wendy Boelens, op de bar zitten Izette Harzevoort en Eva Ridderman. 
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Zin in wat lekkers na de voetbal-
wedstrijd? In de kantine van 
Hardenberg ’85 serveren ze naast 
de vette hap ook een gezond aanbod. 
De voetbalclub doet mee met het 
project De Gezonde Sportkantine en 
helpt zo mensen om een gezondere 
keuze te maken.

Het doel van de Gezonde Sportkantine is 
om de gezonde keuze de makkelijke 

keuze te laten zijn. Bij Hardenberg ’85 
werken ze hier nu een klein jaar aan. 
En er is al veel gebeurd. “Elke zaterdag 
zetten we schaaltjes met gezonde 
snacks op de bar voor de jeugd die dan 
voetbalt; snoeptomaatjes, komkommer, 
fruit van het seizoen”, somt bestuurslid 
Jan Schipper op. “In het begin kregen 
we daar wel commentaar op. Mensen 
vonden het maar onzin, maar aan het 
eind van de middag waren de schaaltjes 

wel leeg. Zowel de kinderen als hun 
ouders eten er goed van.” Ook in het 
aanbod van drankjes worden gezonde 
keuzes makkelijk gemaakt. “De kinderen 
krijgen na de wedstrijd ranja, we kiezen 
dan voor een suikervrije variant. En in 
de kantine verkopen we smoothies en 
drankjes zonder toegevoegde suikers. 
De volle chocolademelk is vervangen 
door magere chocolademelk. We hebben 
de etiketten goed bekeken en één 

sportdrankje bleek zo veel suiker te 
bevatten dat we die uit het assortiment 
hebben gehaald.”

Na de wedstrijd een gehaktbal met 
mayonaise naar binnen schuiven kan 
nog steeds, maar er is een broodje 
gezond in het assortiment bij gekomen. 
“Dat zijn lekkere Italiaanse bollen die 
we hier zelf afbakken en beleggen met 
ham, kaas, komkommer en tomaat. 
Ze vallen goed in de smaak, want ze 
worden veel verkocht.” En wie toch 
liever patat eet, krijgt een verantwoord 
gefrituurd frietje en kan kiezen voor een 

magere fritessaus. “Het gaat erom dat je 
mensen de keuze biedt”, vindt Schipper. 
“Je kunt hier nog steeds terecht voor 
een vette snack, maar je kunt ook iets 
gezonds nemen.” 

Bij Hardenberg ’85 zijn ze positief over 
de Gezonde Sportkantine, al hebben ze 
wel gemerkt dat het even duurt voor de 
gasten enthousiast worden. “Je moet dit 
niet na een maand evalueren, want dan 
stop je er zo weer mee. Dit is echt iets 
van de lange adem. Gewoon doorzetten, 
dan zul je zien dat je gezonde aanbod 
steeds populairder wordt.”

Jarig zijn is een feest! En trakteren 
hoort daarbij. Voor de meeste 
kinderen is jarig zijn een hele 
belevenis. Basisscholen besteden 
steeds meer aandacht aan het 
traktateren op school. Een aantal 
scholen hebben een traktatiebeleid.

De meeste kinderen houden van 
zoetigheid maar helaas is dat niet altijd 
gezond. Daarom is het goed om te 
bedenken wat wel gezond is en wat je 
je kind geeft. Kies voor een gezonde 
traktatie. Dat is niet alleen lekker maar 
ook leuk! Hoe iets gepresenteerd 
wordt is voor de kinderen vaak nog 
interessanter dan de traktatie op zich. 
Echter is het verzinnen van een leuke 
en originele traktatie soms lastig voor 
ouders. Hiervoor heeft Gewoon Gezond 
Ommen – Hardenberg een gezonde 
traktatiebak ontwikkelt. Ouders kunnen 
hier volop inspiratie op doen. Er zijn 
twee soorten traktaties; ‘’Simpel & 
Super’’ en ‘’Creatief”. Dus ben je niet zo 
creatief en wil je liever iets eenvoudiger? 
Kies dan voor Simpel en Super. 

In Ommen en Hardenberg zijn er 
diverse scholen die gezondheid hoog 
in het vaandel hebben staan. Zo zijn 
er enkele scholen met een gezonde 
school vignet of op een eigen manier 
bezig met gezondheid. Deze scholen 
worden dan ook beloond met een 
gezonde traktatiebak. 
Vindt u dit item ook steeds belangrijker 
worden en heeft u daarbij ondersteuning 
of advies nodig? Wij bieden deze graag! 
Neem vrijblijvend contact op met 
Marlon Stevelink van team sport en 
accommodaties en samen kijken we 
hoe we elkaar kunnen ondersteunen. 

Gewoon 
Gezond 
ontwerpt 
een gezonde 
traktatiebak 

Marlon Stevelink
marlon.stevelink@ommen-hardenberg.nl
0523 - 788 855

voor meer informatie

Karin Kleinherenbrink
karin.kleinherenbrink@ommen-hardenberg.nl
0523 - 788 890

voor meer informatie



www.gewoongezond.info

www.facebook.com/GewoonGezondOH

@GewoonGezondOH

Voor meer informatie over het Gewoon 
Gezond programma kijk op


