
Kies Drinkwater!
Goedkoop, lekker en 0% suiker



Is jouw kind al fan van drinkwater?
Steeds meer ouders kiezen voor water als gezond alternatief 
voor zoete drankjes, zoals siroop en diksap. In water zit geen suiker, 
in zoete drankjes vaak meer dan 4 suikerklontjes per beker. Te veel 
suiker draagt bij aan het ontstaan van overgewicht en tandbederf. 
Kortom, met water geef je het beste aan je kind.

Water is lekker om te drinken. 
Water bevat geen calorieën, is puur 
natuur en bijna overal gratis verkrijg-
baar. Het Nederlandse kraanwater is 
schoon, veilig en behoort tot het beste 
ter wereld. Als je kind went aan water 
drinken, wordt het vanzelfsprekend. 

Water drinken is op een leuke 
en makkelijke manier aan te leren. 
En als je er vroeg mee begint, 
voorkom je dat je kind steeds om 
een zoet drankje vraagt. 

Op de meeste kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en consultatie-
bureaus wordt extra aandacht besteed 
aan drinkwater. Zo leert je kind met 
een speciale oefenbeker of bidon 
water drinken. 

Zo maak je water 
drinken leuk en 
makkelijk

•  Geef je kind vooral water. 
Zo leer je je kind van jongs af aan 
een gezonde gewoonte aan. 

•  Maak water drinken leuk! Dat kan 
bijvoorbeeld door gekleurde rietjes 
in de bekers te doen. 

•  Wissel verschillende manieren 
van drinken af; uit een fl esje en 
uit verschillende soorten bekers. 

•  Als je kind nu gewend is aan zoete 
drankjes, laat je kind dan langzaam 
wennen aan een minder zoete 
smaak. Verdun het sapje of siroop 
met steeds meer water. 

•  Geef je kind op vaste momenten 
een beker water, bijvoorbeeld bij 
het avondeten. 

•  Neem buitenshuis, bijvoorbeeld 
naar de speeltuin, een fl esje of 
afgesloten beker water mee voor 
je kind. 

•  Geef het goede voorbeeld en 
drink zelf ook water.

 

Help je ook mee om water drinken voor 
jouw kind leuk en makkelijk te maken? 

Wist je dat…
In 1 glas sinaasappelsap 
4 suikerklontjes zitten?

In 1 glas yoghurtdrank
6 suikerklontjes zitten?

In 1 glas priklimonade 
5 suikerklontjes zitten?

In limonadesiroop (verdund 1:5) 
5,5 suikerklontjes zitten?

... en wist je dat kinderen tussen 
de 0 en 4 jaar gemiddeld 3,3 glazen 
zoete drankjes per dag drinken? 
Dat zijn meer dan 12 suikerklontjes!
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www.cjghaarlem.nl  088 - 995 84 84
Volg ons op:        @CJG Haarlem      CJG Haarlem

Het drinkwaterproject is een samenwerking tussen JOGG-Haarlem
en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Bij het Centrum voor 
Jeugd en Gezin kun je terecht voor al je vragen over opvoeden 
en opgroeien. Wij zijn er voor ouders, opvoeders, kinderen, 
jongeren en professionals in Haarlem. 

Volg ons ook op:     CJGHaarlem en      JOGGHaarlem

Deze folder is tot stand gekomen met medewerking van het Voedingscentrum. 


