
Fitheid en gezondheid van een kind gaan over meer 
dan alleen de juiste voeding en voldoende bewegen. 
Slaapgewoonten, stress, hormonen en erfelijke  
aanleg kunnen bijvoorbeeld ook van invloed zijn op 
hoe fit en gezond uw kind zich voelt. 

Er zijn specialisten in de buurt  
binnen de gemeente Aalsmeer.  
Dat zijn de centrale zorg  verleners. 
Zij hebben de juiste kennis over  
mogelijke oorzaken van vermin
derde fitheid of oorzaken voor een 
slechtere gezondheid. 

De centrale zorgverleners kijken 
samen met u naar wat uw kind 
nodig heeft. De centrale zorgver
leners coördineren het contact met 
de betrokkenen professional(s) en 
ondersteunen het gezin totdat de 
doelen zijn bereikt. 
 
Deze ondersteuning is gratis. De 
Gemeente Aalsmeer draagt de 
kosten. 

Meer informatie, of aanmelden 
kan via XX website. 
 

Hier kunt u ook terecht
Naast de centrale zorgverleners kunt u ook gebruik maken van 
diverse andere mogelijkheden zoals Opvoedadvies Sezo of …. 
Ook deze zijn makkelijk te bereiken en denken met u mee!  

Home-Start biedt ouders/ verzorgers ondersteuning bij de opvoeding 
van hun kinderen. Getrainde vrijwilligers bieden een luisterend oor of 
praktische hulp, bijvoorbeeld bij het ondernemen van activiteiten met de 
kinderen. Home-Start  is er voor gezinnen met kinderen van 0 t/m 14 jaar. 
https://www.home-start.nl/amstelveen-en-aalsmeer/home

Bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) kunt u o.a. terecht voor begeleiding 
en advies bij over- en ondergewicht van kinderen.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor 
kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, 
muziekles, ... Kijk voor meer info op  
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/aalsmeer/

Bij Opvoedadvies SEZO kun je terecht met al jouw vragen over de opvoe-
ding van kinderen van 0-18 jaar. Samen met een opvoedadviseur ga je dan 
in één of meerdere gesprekken op zoek naar een aanpak die past bij jou 
en jouw gezin. https://www.sezo.nl/opvoedadvies-amstelveen-aalsmeer/

De jongerenwerkers van Buurtwerk kunnen jongeren helpen met het or-
ganiseren van een activiteit. Van een fifa toernooi, meidenavond tot een 
sportdag: kom maar op met die toffe ideeën! Neem contact op met een 
van de jongerenwerkers en vertel je idee!  
https://www.jonginaalsmeer.nl/877183/team-aalsmeer.html  

Cool 2B Fit: een sportief en leuk leefstijl-
programma voor kinderen die graag een 
gezonder gewicht willen, samen met hun 
ouders/ verzorgers.  
www.teamsportservice.nl/aalsmeer

Handige websites:
Heeft uw kind een beperking en wilt hij/zij graag sporten of bewegen?  
https://www.unieksporten.nl/

Vindt alle buitenspeelplekken in Aalsmeer en Kudelstaart:  
https://www.aalsmeer.nl/wonen-leven/publicatie/buitenruimte_ 
spelen_buitenspeelplekken

 Op Jouwggd.nl vinden jongeren antwoord op vragen over hun lichaam,  
hun gevoel of dingen waar ze liever thuis niet over praten.

Ben je op zoek naar een leuke activiteit of sport die bij jou past? Dan ben  
je op  https://www.noordhollandactief.nl/ aan het juiste adres!

Aalsmeer start pilot,  
doe mee

Nationale Sport Week (17 - 26 september). 

Kom bewegend naar school!
Deel je foto met @teamsport serviceAalsmeer  

en win een leuke prijs


