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Kinderen drinken water na Mini Dam tot Damloop  
 
Kinderen verdienen een gezonde omgeving. Op school, in de wijk, en ook bij (sport) evenementen. 
Daarom slaan Dam tot Damloop organisatie Le Champion, Albert Heijn, Sportbedrijf Zaanstad en 
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Zaanstad de handen ineen voor een gezonde Mini Dam tot 
Damloop.  
 
“Fantastisch om te zien dat zoveel kinderen meedoen aan dit sportieve evenement. Als gemeente 
willen we graag dat kinderen gezond opgroeien. Daar hoort niet alleen sport bij, maar ook 
verantwoorde voeding. Om kinderen te stimuleren meer water te drinken, krijgen ze na de finish een 
fles water. Het is mooi om te zien dat we samen met partijen, zoals Le Champion en Albert Heijn een 
gezond én leuk evenement voor kinderen kunnen organiseren”, aldus Songül Mutluer, wethouder 
Jeugd(zorg)  van de gemeente Zaanstad.  
 
Pers uitgenodigd bij startschot  
Wethouder Songul Mutler en Zaankanter en BN-er Juvat Westendorp geven om 9.30 uur het eerste 
startschot voor de Mini Dam tot Damloop. De pers is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te 
zijn. Het volledige programma is te vinden op www.damloop.nl/mini-dam-tot-damloop-zaandam/ 
 
Water drinken weer normaal maken 
Tijdens de Mini Dam tot Damloop lopen 3.700 kinderen van 4 t/m 13 jaar een voor hun leeftijd 
geschikte afstand. Bij de finish krijgen zij een flesje water van Albert Heijn. "Water drinken is een 
gezond en lekker alternatief voor gezoete drankjes. Zo maken we water drinken aantrekkelijk en 
laagdrempelig voor de kinderen", aldus Roy de Groot, operationeel manager Albert Heijn.  
 
Kinderfeest op de Burcht  
De Zaanse acteur, danser, choreograaf en landelijk JOGG-ambassadeur Juvat Westendorp sluit het 
evenement af met een dansclinic. Sportbedrijf Zaanstad zorgt voor stoere sport- en spelactiviteiten 
op de Burcht. “We zijn als organisator van de Mini Dam tot Damloop erg blij dat we met deze 
samenwerking het evenement nog leuker en gezonder kunnen maken voor de kinderen”, aldus Tom 
Limmen, event manager bij Le Champion.  
 

 

Noot voor de redactie: 

 

Locatie: startlijn Mini Dam tot Damloop, ter hoogte van: Het Zaanse Pannenkoeken Paleis 

Wilhelminastraat 8 in Zaandam  

 

Wees welkom om te komen kijken. Neem contact op met Annemijn Berghuis van Jongeren op Gezond 

Gewicht (JOGG-)Zaanstad voor vragen of voor meer informatie telefoonnummer 06-41272924 of e-

mail aberghuis@ggdzw.nl. 
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