BESTE #7DAGENWATER-DEELNEMER,
HET IS ZOVER, MAANDAG 15 JUNI GAAN WE VAN START! TOT EN MET 21 JUNI GA JIJ JE DRANKGEBRUIK RESETTEN
EN EVEN EEN WEEKJE GEEN SUIKER, CAFEÏNE EN/OF ALCOHOL DRINKEN. LEKKER BEZIG!
Leuk dat je je hebt aangemeld! Met meer dan 5000 deelnemers uit acht gemeenten uit de regio gaan
we van start. Bij deze ontvang je jouw eigen #7dagenwater-polsbandje. Daarnaast vind je een afvinklijst om
je door de dagen heen te helpen. Streep ze af, dat motiveert!
Prijswinnaar
Heb je een polsbandje met “Yes! Jij bent prijswinnaar!” ontvangen? Dan hebben we een leuk cadeautje
voor je klaarliggen! Deze kan je ophalen bij de JOGG organisatie van jouw gemeente, de contactgegevens
vind je via de website achterop deze brief.

TIP VAN ANNA EN JASMIJN UIT ERMELO
“Draag jouw #7dagenwater-polsbandje, zodat iedereen ziet dat je meedoet!”

De regels van onze #7dagenwater challenge:
1. We starten op maandag 15 juni 0:00 uur en eindigen op zondag 21 juni 23:59 uur.
2. Je drinkt alleen (bruisend) water of thee zonder suiker.
3. Eten is natuurlijk toegestaan.

TIP VAN KRISTA SCHAKEL, JOGG REGISSEUR OLDEBROEK
“Zeven dagen alleen water drinken heeft hetzelfde effect op calorieën als 8 km per
dag hardlopen. En het is goed voor je huid, het reinigt en hydrateert van binnen uit!”

15 ju n i t/m 21 ju n i

Drink water gewoon bij jou uit de kraan
Nederland heeft het beste kraanwater ter wereld. Het is van topkwaliteit, lekker en gezond.
Kraanwater is goedkoper dan water uit een fles en het is het milieuvriendelijkste drankje dat er is.
Vitens werkt dag in dag uit aan het winnen, zuiveren en leveren van drinkwater.
Vul dus je bidon met kraanwater tijdens de challenge!
Weet jij trouwens waar jouw kraanwater vandaan komt?
Het is ooit gevallen als regen, soms wel meer dan 10.000 jaar geleden, en wordt opgepompt uit een bron
bij jou uit de buurt. Ontdek jouw bron met de postcodecheck op
www.vitens.nl/over-water/water-uit-lokale-bron!
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TIP VAN LISANNE EN PAUL, OUDERS VAN NAOMI
“Vertel alvast tegen je afspraken in het weekend dat je meedoet, dan
kunnen zij je motiveren ook de laatste uurtjes te halen!”

Variatie van fruitwater
Fruitwater maken is super simpel. Snijd fruit in kleine stukjes, doe de stukjes in een fles of karaf, water erbij
en even wegzetten in de koelkast. De smaak van fruit mengt dan goed met het water. Na een uurtje heb je een
heerlijk fruitwater.
Heb je een beetje hulp nodig?
Download hier jouw drinkwater coach!
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Gemeenten die meedoen
wiel.nl/jogg
interactie-ermelo.nl
gaharderwijk.nl
buurtsportcoachhattem.nl/jogg
heelepebeweegt.nl
nunspeetbeweegt.nl
goedbezigoldebroek.nl
jongputten.nl

Deze challenge is een initiatief van

WE WENSEN JE ALVAST VEEL
PLEZIER EN SUCCES MET DE CHALLENGE!

