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oefeningen doen. Hierdoor verbruik je meer energie en kan je overgewicht 

verminderen. Ook je conditie wordt beter. 

Waarschijnlijk baal jij er ook van dat anderen jou steeds pesten met ‘bolle’ of 

‘vetzak’. In de groep zul je merken dat jij niet de enige bent. Samen praten 

we hierover en leer je hoe je hiermee om kunt gaan. 

Lijkt deze club je leuk, vraag dan aan je vader of moeder om contact op te 

nemen met je huisarts of kinderarts.

Tot ziens bij de Dikke Vrienden Club!

Nuttige organisaties (incl. telefoonnummers en internetadressen)
 − De kindertelefoon (0800 – 0432) of www.kindertelefoon.nl

 − Terug naar de gezonde basis = het advies van de Nederlandse 

Vereniging van Diëtisten > www.gezondebasis.nl

 − Het voedingscentrum (gefinancierd door de Nederlandse overheid) heeft 

als doel wetenschappelijk verantwoorde, eerlijke informatie en over 

gezonde voeding te geven en bevordert gezond eetgedrag > 

www.voedingscentrum.nl

 − Het transferpunt “jongeren, school en veiligheid” heeft in opdracht van 

het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

www.pestweb.nl ontwikkeld.

Meer lezen?
Pesten wat is het? Wat doe je eraan?
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Denk jij ook wel eens ‘Ik ben te dik’.

Word jij ook wel eens gepest op school omdat je te dik bent?

Vind jij het soms moeilijk om leuke en passende kleding te kopen?

Word jij ook snel moe als je je inspant?

Dan is deze folder speciaal voor jou, want dan is het nu tijd voor de Dikke 
Vrienden Club!

De Dikke Vrienden Club is een club voor kinderen, die net als jij wat willen 

doen aan hun overgewicht! 

Bij de club krijg je tips over hoe je gezonder kunt eten en hoe je met 

moeilijke momenten om kunt gaan. Goede voeding is belangrijk voor je 

gezondheid, want van ongezond en teveel eten, word je dik en kun je allerlei 

klachten krijgen. En samen met andere kinderen ga je sporten en 
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