
 

 

 

 

 

  

  

ATTENTIE! 

Zondag 19 mei 
extra wandeltocht 
Pinksterwandeling 

Zet alvast deze datum in je 

agenda, dan gaan we er weer 

gezellig op uit. Laat even weten 

als je interesse hebt, dan hoor 

je binnenkort waar en hoe laat 

de wandeling is. Aanhang mag 

uiteraard weer mee! 

Facebook 

Volg SL!M op facebook! 

Klik hier 

 

 

 

Voorlichting! 

Dinsdag 23 april en dindag 7 

mei hebben we speciaal voor 

jullie een voedingsvoorlichting, 

neem gerust iemand mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren? 

Heb jij een vraag of opmerking over de 

nieuwsbrief of wil je meer informatie? 

Mail of bel Imke:  

slim@eten-bewegen.nl / 06-11330813 
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Feestdagen – GEEN TRAINING 

In verband met feestdagen in de maand mei 

gaan op de volgende dagen de trainingen 

niet door: 

Donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) 

Maandag 20 mei (Pinksterdag) 

 

Je kunt de training op een ander moment 

inhalen. 

Hardloopgroepen 

Zondag 26 mei gaan veel dames van de 

hardloopgroep voor beginners en gevorderden 

deelnemen aan de Marikenloop. Na de 

Marikenloop zijn de beginners officeel geen 

beginners meer en zullen de twee 

hardloopgroepen samengevoegd worden. In de 

trainingen zal natuurlijk aandacht zijn voor de 

niveauverschillen. 

In september zal weer een hardloopgroep voor 

beginners starten.  

Rooster 

Bekijk online het rooster van alle 

beweegactiviteiten van SL!M. 

Voedingsvoorlichting 

Dinsdag 23 april:  ‘Gezonde voeding en afvallen’ 

Dinsdag 7 mei:  ‘Sporten en voeding’ 

Locatie: Veste Brakkenstein, Driehuizerweg 376. 

Tijd:  20.00 – 21.15 uur 

Graag even via de mail even aanmelden: 

slim@eten-bewegen.nl   Heb je al vragen?  

Laat het alvast weten via de mail. 

Nieuwe trainers 

SL!M heeft een aantal nieuwe trainers 

erbij. Zaterdag 6 april hebben we een 

trainersdag gehad waarin we vanalles 

hebben doorgenomen. Doen we snel weer! 

Kijk op de site voor de nieuwe trainers! 

Update administratie 

Aankomend tijd zal SL!M een jaarlijkse update 

van de administratie uitvoeren. We vragen de 

deelnemers om een formulier in te vullen.  

Mogelijkheden: 

1. Neem je leesbril mee (indien nodig) 

2. Neem het formulier mee naar huis om het in 

te vullen en lever het de volgende training 

weer in bij de trainer. 

Nationale Sportweek – 21 april t/m 27 april 

SL!M steunt het initiatief van de Nationale 

Sportweek en nodigt alle deelnemers van SL!M 

uit om deze week onbeperkt gratis deel te nemen 

aan (een andere) activiteit(en).  

Dit is ook een mooie gelegenheid om je buur, 

vriend(in), kennis of familie (ook kinderen) eens 

mee te nemen naar je training. Deze week is 

iedereen extra welkom. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/slimetenbewegen
mailto:slim@eten-bewegen.nl
http://www.eten-bewegen.nl/over/rooster/
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Bob komt de diëtist tegen op het schoolplein 

Bob: ‘Wij zijn gezond bezig! We hebben verschillende soorten olie gekocht. Zo 

hebben we olijfolie die je koud kunt gebruiken en ook een die je kan gebruiken voor 

te bakken. Zo krijgen we allemaal gezonde vetten binnen. De boter hebben we de 

deur uit gedaan. Ik ben blij dat onze buur ons deze tip gaf!  

  

Imke: ‘Wat is het verschil tussen olie en boter?’ 

Bob: ‘Dat zei ik net, in olie zitten veel gezonde vetten, die boter is troep. Dat is ook 

zo bewerkt enzo’. 

 

Imke: ‘Het is niet zo zwart - wit zoals je het schetst. Boter heeft zeker zijn voordelen. 

Ik heb net informatie over olie en boter op de website gezet, lees dat maar eens. 

Wij zien elkaar volgende week en dan kunnen we het verder bespreken’. 

 

Klik hier voor de informatie over olie en boter 
Bron: Imke 

In het nieuws! 

Het Vinkje toegestaan als voedingsclaim 

Je hebt deze logo’s vast al eens gezien‘Gezonde keuze’ of ‘Bewuste 

keuze’.   

 Het groene logo staat voor de gezondere keuze binnen een 

groep van basisproducten. Dit zijn producten die veel 

nuttige voedingsstoffen leveren, zoals brood, melk, groente 

en fruit. 

 Het blauwe logo helpt bij het maken van een bewuste 

keuze bij producten die niet tot de basisvoeding behoren, 

zoals soepen en sauzen. 

Dit logo betekent dus niet automatisch dat het voor jou de beste 

keuze is. Blijf zelf nadenken. Tijdens de voorlichting op 23 april zullen 

we  hier verder op ingaan. 

 

Waarschuwing tegen afslankpil  Iomax 

Al na 1 tablet kunnen bijwerkingen optreden zoals hartkloppingen, 

pijn op de borst, misselijkheid, hoofdpijn en opgewonden gedrag. 

 

Nederlanders steeds ongezonder 

Nederlanders worden wel ouder dan voorheen maar de gezondheid 

is minder dan van de generaties voor hen.  

 

 

 

 

 

Koningssalade 
Wortel, sinaasappel en cashewnoten 

Deze zoete/notige combinatie is een ideaal voorgerecht bij 

een zwaar hoofdgerecht. Het is ook lekker met een 

aardappelsalade, een groene bladsalade en wat goed brood. 

Ingredienten voor 2 personen: 

 Ongeveer 50 gram cashewnoten 

 1 tl komijnzaad 

 2 sinaasappels 

 2/3 grote wortels, geschild 

 Scheutje olijfolie 

 Paar druppels ciderazijn 

 Zeezout en versgemalen zwarte peper 

Rooster de cashewnoten 5 minuten in een hete, droge 

koekenpan op middelhoog vuur tot ze wat gebruind zijn. 

Schud de pan af en toe heen en weer en voeg de laatste 

minuut de komijn toe. Schep op een bord om af te laten 

koelen. 

Rasp het oranje deel van de schil van een sinaasappel en zet 

weg. Snijd met een klein, scherp, getand mesje de schil en 

de witte binnenschil van beide sinaasappels af. Snijd boven 

een schaal stuk voor stuk de partjes tussen de vliesjes los. 

Knijp het overgebleven membraan uit en voeg ook de 

geraspte schil toe aan de schaal. 

 

Snijd de wortels met de mandoline of met de hand in dikke 

lucifers. Voeg aan de sinaasappel toe met de olie, ciderazijn 

en wat zout en peper. Vermeng goed, proef of er zout of 

peper nodig is, strooi de cashewnoten en komijn erover en 

dien op. 

Bron: ‘Veg!’ Hugh Fearnley-Whittingstall 

 

 

 

http://www.eten-bewegen.nl/olie-vs-vloeibare-bak-en-braad/1003/?preview=true&preview_id=1003&preview_nonce=3b17ef1557
http://www.hetvinkje.nl/nieuws/europa_het_vinkje_is_voortaan_ht_voedselkeuzelogo
http://nvwa.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/2031981/veiligheidswaarschuwing-voor-afvallers-en-sporters-slik-geen-iomax
http://www.escardio.org/about/press/press-releases/pr-13/Pages/today-adult-generations-less-healthy.aspx?hit=dontmiss
http://www.eten-bewegen.nl/wp-content/afbeeldingolie

