
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 drink elke dag water
dinsdag 2 juni t/m dinsdag 15 september 2020

Helpt u ook 
mee met het 

uitdragen van 
de boodschap 

dat waterdrinken 
lekker, leuk en heel 

makkelijk is!

Helpt u ook mee met het uitdragen van de boodschap dat waterdrinken lekker, 
leuk en heel makkelijk 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 zoethoudende 
drankjes laten staan en deze vervangen voor het drinken van water! 

U kunt bijdrage aan de leefstijl van kinderen
Word partner en help mee om kinderen en hun ouders binnen uw eigen organisatie uit te dagen om iedere dag 
water te drinken!

Waarom de drinkwatercampagne
We zitten samen in coronatijd, een tijd waarin 
het juist nu nog belangrijker is om gezond te 
leven. Gezond leven draagt eraan bij dat je 
Lekker in je vel zit.

Om kinderen te stimuleren om water te 
drinken en ervoor te zorgen dat water 
drinken de normaalste zaak van de wereld 
wordt, is de ‘Drinkwater campagne’ gestart!  
Vanaf 2 juni wordt er breed extra aandacht 
gevraagd voor water drinken door Lekker in 
je vel! en haar partners. 
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Creëer extra waterdrinkmomenten
•	 Creëer waar mogelijk extra waterdrink momenten, of sluit aan bij een moment dat u al ‘iets’ hebt georganiseerd 

voor kinderen, uw teamleden of ouders. 
•	 Bespreek tijdens kringgesprekken het thema waterdrinken.
•	 Stimuleer dat kinderen in deze periode thuis en op school vaker waterdrinken!

Zet educatieve materialen in
•	 Organiseer zelf een vet leuke les/ activiteit over waterdrinken in de klas, groep of uw activiteit.
•	 Voorbeelden hiervoor ontvangt u automatisch half juni.
•	 Stimuleer kinderen en ouders! Bent u een therapeut, coach, diëtist, huisarts, fysiotherapeut, etc.? Bespreek het 

belang van waterdrinken met de kinderen en ouders tijdens een training, consult, sessie etc.
•	 Stimuleer kinderen en ouders om een flesje of bidon mee te nemen naar de training, therapie, sessie. 

Oproep van Kinderburgemeester Mats
Mats, de kinderburgemeester van 

de gemeente Wageningen, heeft een 
videoboodschap opgenomen voor alle 

kinderen en jeugd. Hij laat daarin zien hoe leuk 
je het drinken van water kunt maken en roept alle 

kijkers op hun ideeën naar hem te mailen.

Het filmpje is te vinden op:
https://youtu.be/P55JxRdO4hU

We zouden het geweldig vinden als jullie de 
video willen delen op jullie eigen 

communicatiekanalen.

Meehelpen is heel eenvoudig!

Voeg eens 
citroen, sinaasappel 

of mint toe aan je water.
 Zo is waterdrinken 

nooit saai! 

Voer campagne
•	 Hang de campagneposters ‘Ik drink elke dag water!’ op de locatie(s) van uw organisatie. Deze worden in de week 

van 2 juni rondgebracht. Geen poster ontvangen? Neem contact met me op.
•	 Plaats zo vaak u wilt (het liefst zoveel mogelijk), een bericht over water drinken op uw eigen communicatiekanalen. 

Bijvoorbeeld website, Facebook, Instagram, nieuwsbrief etc.. Input hiervoor ontvangt u half juni. 
•	 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 drinkmoment de digi-banner van de waterdrinkcampagne op uw digibord 

(bijgevoegd in deze mail en bij mij op te vragen).
•	 Met grote regelmaat leveren wij leuke filmpjes aan over waterdrinken. Leuk als u deze met uw kinderen bekijkt op 

een moment dat het u uitkomt en/of deze filmpjes verspreidt.



Iedere dag waterdrinken omdat:

•	 Water drinken goed is voor je hele lichaam

•	 Water geen calorieën bevat

•	 Water niet schadelijk is voor je tanden

•	 Water drinken voorkomt uitdroging 

•	 Water is goed voor een mooie huid

•	 Water stimuleert de vetverbranding

•	 Water is nodig om afvalstoffen uit je lichaam af te 

voeren

•	 Water voorkomt hoofdpijn 

•	 Water is voeding je brein

•	 Water drinken verkleint de kans op kanker

•	 Water geeft energie in de ochtend
Vragen of meer informatie:
Mocht u nog vragen en/of suggesties hebben dan horen we dat 
graag.

Manon Ruijgrok
Regisseur Lekker in je Vel!
06 - 461 329 21
manon. ruijgrok@sportservice-wageningen.nl

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

deel te nemen.
•	 Wij leveren de campagneposters: ‘Ik drink iedere dag 

water’.
•	 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). 

Sportservice
               Wageningen
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