
Ouders
Voor

De Avond4daagse is ieder jaar een feestje. De 
kinderen hebben plezier tijdens het lopen; klet-
sen, zingen en grapjes maken. 5 of 10 kilometer 
is dan een fluitje van een cent.

Goed voorbereid op pad
Doet uw kind regelmatig aan sport? Dan red hij 
of zij die 4 dagen wandelen wel. Is uw kind niet 
gewend aan lopen en/of sporten? Ga dan eens 
een paar weken van tevoren samen oefenen 
met stukjes wandelen.
 
Eten en drinken
Probeer vooraf samen warm te eten, dan heeft 
uw kind genoeg energie om het de hele avond 
vol te houden. Eten voor onderweg is vooral 
goed voor de ‘moraal’, vaak is er onderweg op 
de stops ook voor wat lekkers gezorgd: geef dus 
niet te veel mee.
Op warme dagen is extra vocht geen overbodige 
luxe: vul een bidon met water voor uw kind en 
leg deze vooraf even in de vriezer.

Instagram wedstrijd

Wie een zo origineel, gezond en 

feestelijk mogelijke foto tijdens het lopen 

van de Avond4daagse maakt wint een prijs.

Plaats deze foto op Instagram met

#gezondeavond4daagsedrenthe

Wie weet gaat uw kind met de hele klas naar 

Ballorig!

Hou het schoon

• Geef water mee in een beker of bidon voor de dorst onderweg• Geef lekkere snacks mee in een bakje, denk aan snoeptomaatjes, wortels, een banaan of druiven• Geef een zak mee voor het afval

4 Tips

Wist je dat
Ieder jaar ruim een half miljoen kinderen 
mee doen aan 600 Avond4Daagsen?

De Avond4Daagsen worden verspreid over 
verschillende weken, anders lopen de kin-
deren elkaar letterlijk in de weg.

Woensdag is dé gezonde dag: 

Geef uw kind vandaag een lekkere en 

gezonde snack mee en een bidon water



Kinderen
Voor

De Avond4daagse is ieder jaar een feestje. Je 
hebt plezier tijdens het lopen; kletsen, zingen en 
grapjes maken met vriendjes en vriendinnen. 5 
of 10 kilometer is dan een fluitje van een cent.

Goed voorbereid op pad
Doe je regelmatig aan sport? Dan red jij die 4 
dagen wandelen wel. Ben je niet gewend aan 
lopen en/of sporten? Ga dan eens een paar we-
ken van tevoren oefenen met stukjes wandelen.
 
Eten en drinken
Probeer vooraf warm te eten, dan heb je genoeg 
energie om het de hele avond vol te houden. 
Eten voor onderweg is vooral lekker en leuk, 
vaak is er onderweg op de stops ook voor wat 
lekkers gezorgd: neem dus niet te veel mee.
Op warme dagen is extra vocht geen overbodi-
ge luxe: vul een bidon met water en leg deze 
vooraf even  in de vriezer.

Instagram wedstrijd

Maak een zo origineel, gezond en 

feestelijk mogelijke foto tijdens het lopen 

van de Avond4daagse en win een prijs.

Plaats deze foto op Instagram met

#gezondeavond4daagsedrenthe

Wie weet ga je met de hele klas naar Ballorig!

Hou het schoon

• Neem water mee in een beker of bidon voor de dorst onderweg• Neem lekkere snacks mee in een bakje, denk aan snoeptomaatjes, wortels, een banaan of druiven• Neem een zak mee voor het afval• Pak iedere dag iets van de grond en gooi het in de zak of een prullenbak

4 Tips

Wist je dat
Ieder jaar ruim een half miljoen kinderen 
mee doen aan 600 Avond4Daagsen?

De Avond4Daagsen worden verspreid over 
verschillende weken, anders lopen jullie 
elkaar letterlijk in de weg.

Woensdag is dé gezonde dag: 

Neem vandaag een lekkere en 

gezonde snack mee en een bidon water


