
ZUIDERMEENT 11

Leerlingen van de Sterrenschool 
maakten tijdens de Koningspelen 
goed gebruik van het openbare 
watertappunt op de Zuidermeent.

NEUWEG 171

Wethouder Arno Scheepers opende 
in juni samen met buurtsportcoach 
Mark van Bink Kinderopvang en een 
groep kinderen het watertappunt op de 
Neuweg. De buurtsportcoaches Jeugd 
organiseerde op locatie sport- en spel-
activiteiten. De kinderen ontvingen ach-
teraf een kleurplaat en de waterquiz.

LAAPERSWEG 3

Op 25 september vond de afsluiting 
van de Wandelchallenge Hilversum 
plaats. Dit is een wandelprogramma van 
20 weken, als onderdeel van de Natio-
nale Diabetes Challenge. De groep van 
5 km wandelde langs het watertappunt, 
welke zij samen met de JOGG-regisseur 
hebben geopend. Wethouder Karin 
Walters was bij de start van de 5 km 
aanwezig. 

KLOOSTERLAAN 11

Tijdens de Nationale Kraanwater Dag 
op 21 september werd het watertap-
punt in Kerkelanden geopend. De 
groepen 4 van de Augustinusschool en 
de Wijde Blik deden mee aan de activi-
teiten: bewegend leren en rots en water 
(verzorgd door JOGG-regisseur Rianne 
en buurtsportcoach Femke van Bink 
Kinderopvang). Aan de start werd het 
watertappunt door wethouder Annette 
Wolthers geopend. Tussendoor kregen 
de kinderen een gratis DrinkWater 
bidon en fruit. 

GASTHUISSTRAAT 25

JOGG-Hilversum en de buurtsportcoa-
ches Jeugd van Bink Kinderopvang 
organiseerden tijdens de vitaliteitsweek 
van de gemeente Hilversum een lunch-
wandeling. Halverwege de wandeling 
kregen de medewerkers een gratis 
DrinkWater bidon. Zij vulde deze bij het 
watertappunt. Met de gevulde bidons 
wandelden zij verder. 

COMPAGNIEWEG 26 

Na de sportieve activiteiten van buurt-
sportcoaches Mark en Danny van Bink 
Kinderopvang, werd dit watertappunt 
feestelijk geopend door wethouder 
Karin Walters. In de pauzes vertelde 
zij waarom water drinken zo belangrijk 
is. Alle kinderen kregen een kleurplaat 
mee naar huis. 

GEOPENDE WATERTAPPUNTEN
IN HILVERSUM 2021

JOGG-Hilversum werkt aan een gezonde omgeving voor het kind. Bij een gezonde 
omgeving hoort toegang tot gratis drinkwater. Daarom opent de gemeente Hilversum 
openbare watertappunten. In dit document vind je ze allemaal!



ZUIDERMEENT 11 

‘Dit openbare watertappunt leent zich perfect 
voor sport- en spelactiviteiten zoals de Ko-
ningsspelen. Niet alleen de kinderen tijdens 
de activiteiten maken er gebruik van, ook de 
buurtbewoners zijn er blij mee.’ 
JOGG-regisseur Rianne

GASTHUISSTRAAT 25 

‘Een leuke sportieve activiteit, waarbij mede-
werker van gemeente Hilversum kennismaken 
met elkaar en tegelijkertijd met een gezonde 
leefstijl.’ JOGG-regisseur Rianne

‘Leerzaam om in de praktijk te zien wel-
ke werkzaamheden het afgelopen jaar zijn 
uitgevoerd door JOGG-Hilversum en de 
buurtsportcoaches.’ medewerker gemeente 
Hilversum over lunchwandeling.

LAAPERSWEG 3 

‘Voor de wandelchallenge was ik op zoek naar 
een wandelgroep. Leuk om nu meer mensen 
te kennen en samen wekelijks te wandelen. 
Het watertappunt onderweg om de drink-
voorraad weer aan te vullen maakt het extra 
mooi!’ deelnemer wandelchallenge.

COMPAGNIEWEG 26 

‘Water drinken uit het watertappunt kan ook 
zonder bidon.… gewoon je mond er open on-
der houden: kijk zo!’  jonge deelnemer sport- 
en beweegactiviteiten. 

KLOOSTERLAAN 11 

‘Het watertappunt werd voor de opening al 
intensief gebruik door de kinderen. Bij elk 
sport- en beweegactiviteit in de wijk, motiveer 
ik de kinderen om bidons mee te nemen. Om 
zo water drinken te stimuleren!’  buurtsport-
coach Femke, Bink Kinderopvang

NEUWEG 171 

‘De waterquiz was leuk, ik heb meer geleerd 
over water!’  deelnemer waterquiz

HIER VIND JE DE WATERTAPPUNTEN

Hier staan ze ook 
• Van der Welstraat 5 (Cruyff Court)
• Harry Banninkstraat 2 (Cruyff Court)
• Groest (Hilversum Centrum)


