
Lekker in je vel!
Lekker in je Vel! wil dat de Wageningse jeugd gezond is!
We inspireren de jeugd en hun ouders op het gebied van 
bewegen, gezonde voeding en gedrag. Met als resultaat:
de jeugd heeft een gezonde leefstijl, zit lekker in hun 
vel en doet mee!

Doe mee met de campagne:

Ik eet elke dag groente en fruit

zaterdag 1 oktober t/m
 

zaterdag 31 december 2022

Helpt u ook 
mee met het 

uitdragen van 
de boodschap dat 

groente en fruit eten 
gezond en vooral heel 

lekker is!

Helpt u ook mee met het uitdragen van de boodschap dat groente en fruit eten 
gezond en vooral heel lekker is!  

www.sportservice-wageningen.nl/lekkerinjevel

Samen één boodschap
Door met zoveel mogelijk organisaties uit sport, 
onderwijs, kinderopvang, welzijn en zorg dezelfde 
boodschap voor het voetlicht te brengen is het bereik groter 
en effectiever. Dit vergroot de kans dat kinderen vaker groente en 
fruit eten in plaats van de minder gezonde tussendoortjes!

U kunt bijdrage aan de leefstijl van kinderen
Help mee om kinderen en hun ouders binnen uw eigen organisatie uit te dagen om iedere dag groente en fruit 
te eten!

Waarom een groente- en fruitcampagne
We eten al meer groente en fruit dan een 
aantal jaren geleden, maar veel kinderen 
zouden eigenlijk nog wat meer groente 
en fruit moeten eten. Het is goed voor de 
gezondheid.

Het eten van verschillende soorten groente 
en fruit is de beste manier om voldoende 
voedingsstoffen binnen te krijgen. Ze 
bevatten weinig calorieën en juist veel goede 
voedingsvezels die kinderen nodig hebben 
om gezond op te groeien.
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Creëer extra momenten om groente en fruit te eten
•	 Creëer waar mogelijk extra momenten om groente en/of fruit te eten, of sluit aan bij een moment dat u al ‘iets’ hebt 

georganiseerd voor kinderen, uw teamleden of ouders.
•	 Bespreek tijdens kringgesprekken het thema groente en fruit
•	 Stimuleer dat kinderen in deze periode thuis en op school vaker groente en fruit eten!
•	 Kent u het EU-schoolfruit? Kijk hiervoor eens op: Schoolfruit - EU Schoolfruit

Zet educatieve materialen in
•	 Organiseer zelf een euke les/activiteit over groente en fruit in de klas, groep of uw activiteit.
•	 Stimuleer kinderen en ouders! Bent u een therapeut, coach, diëtist, huisarts, fysiotherapeut, etc.? Bespreek het 

belang van groente en fruit eten met de kinderen en ouders tijdens een training, consult, sessie etc.
•	 Stimuleer kinderen en ouders om fruit mee te nemen naar school, bv als verjaardagstraktatie. 

Meehelpen is heel eenvoudig!

Heb je trek in 
een tussendoortje?

Neem in plaats van een 
reep of chips

een stuk  fruit.

Voer campagne
•	 Hang de campagneposters ‘Ik eet elke dag groente en fruit!’ op de locatie(s) van uw organisatie. Deze worden begin 

oktober rondgebracht. Geen poster ontvangen, maar wel aangevraagd? Neem contact met me op.
•	 Plaats zo vaak u wilt (het liefst zoveel mogelijk), een bericht over groente en fruit op uw eigen 

communicatiekanalen. Bijvoorbeeld website, Facebook, Instagram, nieuwsbrief etc..
•	 Lever ons input aan die gebruikt kan worden voor media-doeleinden. Dat kan van alles zijn een foto, quote van een 

kind, filmpje of stukje tekst. Wij verspreiden deze via de social-media kanalen van Sportservice Wageningen.
•	 Toon voor elke schoolpauze en/of eetmoment de digi-banner van de groente- en fruitcampagne op uw digibord 

(bijgevoegd bij deze mail en bij mij op te vragen).



Iedere dag groente en fruit eten omdat:

•	 Het heel gezond is

•	 Het heel lekker is

•	 Groente en fruit bevatten weinig calorieën

•	 Groente en fruit bevatten veel voedingsvezels

•	 Groente en fruit verlaagt de kans op hartziekten

•	 Groente en fruit geeft een lager risico op diabetes

•	 Groente en fruit zorgen voor een vol gevoel

•	 Groente en fruit leveren veel vitamines en mineralen

Vragen of meer informatie:
Mocht u nog vragen en/of suggesties hebben dan horen we dat 
graag.

Floor Steenvoorden
Regisseur Lekker in je Vel!
06 - 82 37 53 69
floor.steenvoorden@sportservicedevallei.nl

Wat kunt u van ons verwachten? 
•	 Wij stimuleren en activeren zoveel mogelijk organisaties om 

deel te nemen.
•	 Wij leveren de campagneposters: ‘ik eet elke dag groente 

en fruit’.
•	 Wij leveren content te gebruiken in uw nieuws en 

social media uitingen. Denk hierbij aan
•	 voorbeeldteksten, banners en/of video.
•	 Wij leveren het logo en beeldmerk van 

‘Lekker in je vel!’ dat u kunt gebruiken 
op/verwerken in uw eigen 
communicatie-uitingen en socials 
(zie bijlagen).

•	 Op onze website kunt u nog veel 
meer tips en tricks vinden over 
groente en fruit!

Sportservice
                                              De Vallei
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