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Natuurlijk verdient je kind een beloning  
          na zo’n sportieve prestatie! 

Maar die hoeft niet perse ongezond te zijn. In plaats van snoep kun je  

bijvoorbeeld ook een cadeautje aan een ketting of slinger bevestigen.  

Inspiratie nodig? Hieronder geven we je enkele suggesties. 

 

•  springtouw 

•  waterpistool 

•  bloemen  

•  draaitol 

•  jojo 

•  plaktattoos 

 

•  zweetbandje  

•  bellenblaas  

•  sleutelhanger  

•  gum/opschrijfboekje 

•  frisbee 

•  buttons  

 

•  stoepkrijt 

•  toeter/  uitje 

•  vlieger 

•  bal 

•  stripboek of Donald  

    Duck (opgerold) 

 

 

 

         Meer informatie                  www.avond4daagse.nl 
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                   OOG 

Wist je dat te veel suiker… 

°niet goed is voor je lichaam?  

°dat je tijdens de 4-daagse veel meer  suiker 
binnenkrijgt dan in het dagelijks leven? 

°gaatjes in je tanden kan veroorzaken? 

°je suikerspiegel in je bloed laat stijgen?. 

°dat er in een blikje frisdrank  
(Cola) 8 suikerklontjes zitten? 

Havermout-appelkoekjes 
Voor 30 stuks:  
 1 (Elstar) appel in stukjes 
100 g volkorenmeel  
140 g havermoutvlokken  
100 g pure boter , 170 g honing 
1 ei , snufje kaneel  , ½ lepel bakpoeder 
 Meng alles en laat het deeg een half uur in de 
koelkast staan. Duw kleine balletjes deeg plat 
op de bakplaat en bak de koekjes vervolgens 
20 minuten in de oven. Lekker om uit te delen! 

4-daagse Smoothie 

2 aardbeien , halve banaan 
stukje bleekselderij (van ± 3 cm) 
scheutje citroensap (vers) 
1/4 biet (voorgekookt uit versvak) 
1 sinaasappel (uitgeperst) 
scheutje yoghurt  
Mix met blender of staafmixer  
En smoothie klaar! Geniet ervan! 
 

 

Top 6 traktatie tips voor een gezonde Avond4daagse 
1 Maak afspraken over snoep tijdens de Avond4Daagse. Verdeel het snoep over 4 dagen.  
2 Laat de kinderen kant en klare snoepgroenten of fruit meenemen.  
3 Kies voor gezonde alternatieven zoals zoute popcorn, eierkoek, ontbijtkoek of rijstwafels.  

4 Het snoepen is een extraatje. Laat het niet de maaltijd vervangen.  

5 Geef uw kind een flesje water mee in plaats van limonade.  Ook goed voor de tanden.  

6 Als uw kind tijdens de Avond4Daagse toch veel snoep heeft gekregen van andere  

   kinderen of familie en vrienden, stop dit dan in een snoep-trommel.  

   Laat uw kind bij een drinkmoment zelf wat uitzoeken uit de snoeptrommel.  

 

Oog in Al 

 


