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Fitte start is een beweegimpuls voor kinderen van 0-4jaar én hun ouders. 

Gymnastiekvereniging Turnlust heeft met partners uit de zorg, welzijn en sport het project 

“Fitte Start” opgezet in vier wijken in Den Helder: Stad Binnen de Linie Oost en West en 

Nieuw Den Helder Oost en West. Fitte Start is een nieuw beweegaanbod voor kinderen van 0- 

4 jaar. Het doel van dit aanbod is kinderen én hun ouders blijvend in beweging te krijgen met 

focus op kinderen met bewegingsachterstand, overgewicht én ondergewicht. Ouders worden 

in dit proces nauw betrokken zodat zij zich beter bewust zijn van het belang van gezonde 

voeding en voldoende beweging voor hun kind. Het beweegaanbod bestaat uit een 

Beweegdiploma, een beweegprogramma bij Fysiokids en/of Zwemkids én een 

beweegprogramma bij het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. Kinderen krijgen bij de 

JGZ een beweegadvies op maat.  

Geslaagde aftrap Fitte Start met Beweeginstuif  

(Helders Dagblad) 

 

Beweegdiploma’s voor 9 kanjers 

In februari 2019 hebben 9 Kanjers 

hun diploma gehaald bij Turnlust op 

het beweegfeest. 

 

Voedings-en Beweeginformatie voor 

ouders tijdens Nijntje Cursus 

Ouders kregen op interactieve manier 

voedings- en beweegtips voor hun 

kinderen van professionals van 

Natasja Hamans van FysioHolland en 

Mariska Rinkel van Dieet&Co. 

Nieuwe datum Beweeginstuif 2019 

Zet alvast in uw agenda!!! 

12 september 2019 in de Draaikolk 15.00 
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Train de Trainer Beweegkriebels 

Brenda Bosma van 

Gymnastiekverening Turnlust heeft 

haar Train de Trainer cursus 

Beweegkriebels gehaald! 

Gefeliciteerd. 

In maart 2019 gaan worden twee 

pedagogisch medewerkers van Kappio 

en SKDH opgeleid tot train de trainer. 

In maart 2019 1volgen nog eens 12 

pedagogisch medewerkers de cursus 

Beweegkriebels zodat zij handvatten 

krijgen om elke dag met de kinderen 

in beweging te komen.  

 

Nijntje 1 en 2 van start 

Beide cursussen die in februari 2019 van start 

zijn gegaan zitten nagenoeg vol! Er zijn een 

aantal doorstromers uit Nijntje 1 

doorgestroomd naar Nijntje 2. Er kan vanaf 4 

jaar gebruik worden gemaakt van het 

JeugdSportFonds. 

https://www.turnlust.com/Nijntje.html  

Zwemkids aanbieding  

 

In april start een Fitte Start 

beweegaanbod in het zwembad 12 

keer voor €56,- met extra aandacht 

voor motoriek (Normaal 5,60 per keer) 

Volwassene & Kind Elke Woensdag 

Baby’s  4 mnd-12 mnd 10.30-11.00 

Dreumes 12 mnd -2 jaar 10.00-10.30 

Peuters 2-3 jaar 09.30-10.00 

Peuters 3-4 jaar 09.00-09.30 

       Informatie van GGD 

GGD informeert ouders die op consult komen 

over het Fitte Start aanbod.  

Folder met Beweegtips voor ouders 

  

https://www.turnlust.com/Nijntje.html

