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Samen met andere jongeren 
werken aan een gezonde leefstijl

In de cursus ZaansFit Teens werken ouders en tieners 
op een positieve manier samen aan meer bewegen en gezond leven. 



In de cursus ZaansFit Teens leer jij, samen met je ouders en andere jongeren, 
een gezonde leefstijl aan. In een groep ga je 1 keer in de twee weken sporten 
onder leiding van een sportinstructeur. De andere week krijg je informatie over 
voeding en voedselverleidingen van een pedagoog en een diëtiste.

In de cursus ZaansFit Teens leert u, samen met uw kind en een groep andere 
ouders, een gezonde leefstijl aan voor u en uw gezin. U komt in totaal dertien 
keer met andere ouders bij elkaar en gaat, samen met een pedagoog en 
diëtiste, in gesprek over voeding, opvoeding en bewegen. Tijdens de 
bijeenkomsten leert u wat voor voeding u uw tiener aan kunt bieden en 
hoe u uw tiener kunt stimuleren gezonder te eten en meer te bewegen.Het is extra leuk om samen met anderen te werken aan een gezonde leefstijl,  

je kunt elkaar ook helpen. 

• Wil jij samen met andere jongeren werken aan een gezond gewicht?

• Wil jij weten hoe je een gezond gewicht kunt krijgen door meer te bewegen

 en bewust te eten?

• Wil jij leren welke tussendoortjes gezond én lekker zijn?

• Wil jij weten hoe je om kunt gaan met alle voedselverleidingen om je heen?

Dan is ZaansFit Teens wat voor jou! 

• Heeft u een tiener in de leeftijd van 12 – 16 jaar die u graag wilt helpen 

 een gezond gewicht te behalen?

• Wilt u leren hoe u uw tiener kunt helpen een gezond gewicht te krijgen?

• Wilt u leren hoe u uw kind kunt helpen om te gaan met voedselverleidingen?

• Wilt u, samen met andere ouders, werken aan een gezonde leefstijl voor het hele gezin?

Dan is ZaansFit Teens iets voor u!

INFORMATIE VOOR DE JONGEREN INFORMATIE VOOR DE OUDERS
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 Voor vragen kunt u bellen 

 of mailen met:

 Tel: 075- 651 83 40

 Mail: cursus@ggdzw.nl

 Voor meer informatie 

 en/of aanmelden, 

 kijk op onze website: 

 www.zaansfit.nl 

De cursus ZaansFit Teens is een leuke en leerzame cursus waarbij 
jongeren en hun ouders samen werken aan het behalen van een 
gezonde leefstijl. Om mee te kunnen doen aan deze cursus dienen 
zowel de ouder(s) als de jongeren deel te nemen.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus. 

De cursus wordt op verschillende plaatsen in Zaanstad gegeven.

Voor meer informatie en/of aanmelden, kijk op onze website: www.zaansfit.nl

Mocht u nog meer informatie willen ontvangen over ZaansFit Teens, neem dan contact 

met ons op via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres:

Tel: 075-6518340 of mail naar: cursus@ggdzw.nl. 
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