
Kinderen moeten, om gezond en 

fit te blijven, elke dag minstens 

één uur lichamelijk actief zijn. 

Voorbeelden van lichamelijke 

activiteiten zijn: wandelen, 

fietsen en de trap op- en aflopen. 

Kinderen die buiten spelen 

bewegen. Stimuleer uw kind 

dus om buiten te spelen. Naast 

bewegen is ook een gezonde 

voeding van belang.

Bewegen & 
gezonde voeding

Kinderen van 4-12 jaar 

Algemene informatie,
adres en 
telefoonnummer

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is dé plek in de  

gemeente Beemster waar u als ouders/verzorgers 

terecht kunt voor advies, begeleiding en hulp bij 

de opvoeding en verzorging van uw kind, vanaf het 

moment van zwangerschap tot uw kind volwassen is. 

Als u naar aanleiding van deze folder vragen heeft en/of uw zorgen wilt bespreken 

met een deskundige, kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

• U kunt telefonisch contact opnemen  

• U kunt langs komen bij het inloopspreekuur

• Als u uw zorgen wilt bespreken met een pedagogisch adviseur kunt u een   

 afspraak maken bij het opvoedspreekuur. 

• Online advies van een pedagoog kan ook via www.opvoedwegwijzer.nl 

 en www.positiefopvoeden.nl

Adres  •  Telefoon  •  Email  •  Internet
Centrum voor Jeugd en Gezin 

Wijkcentrum Middelwijck

Prinses Beatrixpark 54

1462 JN Middenbeemster

t 0299 - 457096

e jgz@ggdzw.nl

i www.cjgbeemster.nl 

Telefonische bereikbaarheid 
Voor alle vragen over de doelgroep 0-19 jaar is het Centrum voor Jeugd en Gezin 

bereikbaar van 8.30 uur - 16.30 uur op het nummer 0299 - 457096.

Inloopspreekuur 
Iedere maandagmiddag van 13.00 - 14.00 uur in het Centrum voor Jeugd en Gezin 

in Middenbeemster. 

Opvoedspreekuren 
Het opvoedspreekuur vindt plaats op de 2e en 4e dinsdag van de maand van 

13.00 - 15.00 uur. Hiervoor dient vooraf een afspraak gemaakt te worden. 

Dit kan via het nummer 0299 - 457096.

Gemeente Beemster
In het Centrum voor Jeugd en Gezin werken jeugdgezondheidszorg, huisartsen, diëtisten, 
maatschappelijk werk, MEE, het onderwijs, jeugdzorg, kinderopvang, jongerenwerk en de 
gemeente Beemster samen

Websites

www.opvoedwegwijzer.nl
www.positiefopvoeden.nl
www.cjgbeemster.nl



Waarom is het goed om te sporten en te bewegen?
• Een kind leert met andere kinderen en met  winst en verlies om te gaan,
 zich aan bepaalde spelregels te houden en zich sportief te gedragen. 
• Een kind kan zich uitleven in sport, zoekt en verlegt zijn grenzen en 
vergroot zijn doorzettingsvermogen. 
• Regelmatige activiteit draagt bij aan de gezondheid van uw kind en 
kan overgewicht voorkomen. 

Hoe kunt u uw kind stimuleren te bewegen?
• Geef zelf het goede voorbeeld. Een actieve levensstijl van de ouders 
stimuleert kinderen om ook te bewegen. 
• Onderneem samen met uw kind actieve activiteiten. Samen fietsen, 
naar het zwembad en wandelen in het bos of in het park zijn voorbeelden 
van activiteiten die kinderen vaak leuk vinden om te doen. 
• Breng uw kind zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school. 
• Geef uw kind de gelegenheid om te spelen. Misschien vindt u het 

vervelend als uw zoon of dochter 
zich vies maakt. Maar als u het 
belangrijk vindt dat uw kind 
beweegt, laat het dan lekker 
hutten bouwen, in de zandbak 
spelen of op een grasveld 
voetballen. 
• Ook als het niet zo warm 
is, kunnen kinderen prima 
buitenspelen. 
• Sommige kinderen vinden 
het moeilijk om iets te verzinnen 
wat ze buiten kunnen doen, 
of ze vinden het moeilijk om 
contact te maken met andere 
kinderen, waardoor ze liever 
alleen binnenspelen. Stimuleer 
uw kind dan door het speelgoed 
te geven waarmee het buiten 

kan spelen zoals een voetbal, skeelers, een springtouw of een skippybal. 
Of ga samen met uw kind naar plekken waar het met andere kinderen kan 
spelen zoals een speeltuin in de buurt. 

• Kies een sport die past bij uw kind. Kijk bijvoorbeeld of uw kind binnen 
of buiten wil sporten, individueel of in teamverband. Probeer of uw kind 
een proefles kan volgen om zo te kijken of uw kind de gekozen sport leuk 
vindt. 
 
Gezond eten
Bij kinderen die niet veel 
bewegen kan de energie- 
balans verstoord raken: 
ze krijgen meer energie 
(calorieën) binnen dan ze 
verbruiken. Overgewicht 
brengt gezondheidsrisico’s 
met zich mee, maar heeft 
ook sociale en emotionele 
gevolgen. Kinderen kunnen 
bijvoorbeeld gepest worden 
wanneer ze te zwaar zijn (zie 
ook de folder  over pesten). 

Belangrijk, naast het bewegen is:
• elke dag gezond ontbijten 
• frisdrankgebruik beperken 
• een goede gevarieerde basisvoeding 
• niet te veel tussendoor snoepen 
• voor gezonde tussendoortjes zoals fruit kiezen 
• niet te veel televisie en computeren (richtlijn is maximaal 2 uur per
 dag/zie ook de folder ‘Media’) 
• ouders die het goede voorbeeld geven. 

Tot slot
Wilt u meer weten over dit of een ander onderwerp rond opvoeden 
of wilt u een persoonlijk gesprek of een advies: neem dan contact op  
met het Centrum voor Jeugd en Gezin  
(zie achterzijde). 


