Drinkwatersector trots op samenwerking met Koningsspelen

Koning Willem-Alexander
onthult watertappunt
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Op 12 april onthulde Koning Willem-Alexander op
christelijke basisschool De Arke in Lemmer een speciaal
oranje watertappunt. Met deze onthulling verrichtte hij

Kraanwater is de gezo

Vrijdag 12 april zijn
de Koningsspelen! Wist
jij dat de K
water drinken? En dat
het lekkerste drinkwater
gewoon bij
10 drinkwaterbedrijven
aan het beste kraanw
ater ter wer
nog eens beter voor
het milieu: als je zelf
een bidon m
flesjes of verpakkingen
weg te gooien. Dus water
uit de kr

de officiële openingshandeling van de Koningsspelen 2019.
Het thema van de spelen was dit jaar ‘water drinken’,
daarom werkten de Nederlandse drinkwaterbedrijven voor dit
thema samen met de Koningsspelen.
Koningsspelen

Oranje tappunt

De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest voor alle basisschoolleerlingen in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk.
De dag bestaat uit sportieve activiteiten die worden voorafgegaan
door een gezamenlijk, feestelijk Koningsontbijt. Op De Arke schoven 340 leerlingen aan bij de Koning aan feestelijk oranje gedekte
tafels. De Koning onthulde het tappunt onder grote belangstelling
van de leerlingen en toegestroomde pers, waarna de Koningsspelen
losbarstten en rond de school en in heel Nederland allerlei sportieve en actieve spellen gespeeld werden.

Speciaal voor de Koningsspelen installeerde waterbedrijf Vitens
in samenwerking met Join the Pipe eenmalig een speciaal oranje
buitentappunt op het schoolplein van De Arke. Zo kunnen de leerlingen, en andere kinderen die op het plein spelen, makkelijk hun
eigen bidon met kraanwater vullen wanneer zij dat willen.

De drinkwatersector is blij met het thema ‘water drinken’,
want kraanwater is een gezonde dorstlesser, ook op school.
Drinkwaterbedrijven willen met de samenwerking kraanwater
onder de aandacht brengen als gezonde en duurzame dorstlesser.
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Alle scholen die deelnamen aan de Koningsspelen, konden met
een winactie kans maken op een eigen binnenwatertappunt. De
drinkwaterbedrijven stelden hiervoor 15 speciale tappunten ter
beschikking. Ook maakte de drinkwatersector een korte video over
het belang van water drinken en over de herkomst van kraanwater.
Via een educatieve advertentie in de kinderweekkrant Kidsweek
wensten de waterbedrijven alle 1,2 miljoen deelnemende kinderen
succes met het sporten.
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Ook minister Bruins (Medische zorg) was aanwezig bij de onthulling.

ondste dorstlesser

Koningsspelen dit jaar
in het teken staan van
j jou uit de kraan komt?
In Nederland werken
reld. Kraanwater is hartsti
kke gezond en ook
mee naar school neemt
hoef je geen plastic
raan #goedgedaan!

Veel succes en
plezier bij de
Koningsspelen!

Openbare tappunten en
tappunten op scholen

Uit onderzoek van Kantar onder 3.300 basisschoolleerlingen blijkt dat hoe makkelijker kinderen
aan kraanwater kunnen komen, des te meer ze
het gaan drinken. Twee derde van de kinderen
van 4 tot 12 jaar vindt kraanwater (een beetje tot heel) lekker. Toch
krijgt ruim 67% van de kinderen van hun ouders zoet drinken mee
naar school.
De drinkwaterbedrijven hebben de afgelopen jaren honderden watertappunten buiten en binnen bij scholen, instellingen, stations
en bedrijven geopend en de vraag neemt in heel Nederland toe.
De sector vindt het belangrijk dat kraanwater op zoveel mogelijk
openbare plekken beschikbaar wordt. Kinderen die een watertappunt op school hebben, zeggen hier graag gebruik van te maken.
Via educatieprogramma’s stimuleren de drinkwaterbedrijven het
drinken van kraanwater onder kinderen en jongeren, omdat kraanwater past in een gezond leefpatroon.
Op de dag van de Koningsspelen maakte staatssecretaris Blokhuis
bekend 2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor watertappunten
op schoolpleinen. Het doel daarvan is overgewicht bij kinderen tegen te gaan; als kinderen makkelijk kraanwater kunnen drinken,
gaan ze minder snel naar de supermarkt voor een blikje zoete drank.
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