
 

 

 

 

 

  

  

ATTENTIE! 
 

Rooster 

Bekijk online het rooster van alle 

beweegactiviteiten van SL!M. 

 
Facebook 

Volg SL!M op facebook! 

Klik hier 

 

 

 

Zet in je agenda:  

 Zondag 8 september 09.30 

speciaal SL!M-evenement 

voor alle wandelaars en 

hardlopers. (de trainingen 

van 7 september vervallen.) 

 Zaterdag 26 oktober 19.00 

uur. ‘Nacht van de nacht’ 

wandeling. Klik hier voor 

meer info. Op 26 oktober is 

er ’s ochtends GEEN 

wandeltraining. 

 De data van de voedings-

voorlichtingsavonden: 

03-09, 01-10, 29-10, 26-11 

 Zevenheuvelenloop: 

zaterdag 16 november (5 en 

10 km) en zondag 17 

november (15 km). 

 

 

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 

NIEUWS van 

SL!M eten & bewegen Nieuwsbrief 
03 
NU M ME R  A u g us tu s  

2013 

 

In dit nummer 

SL!M actueel 

Nieuwe trainingsmomenten en cursussen 

Voedingsvoorlichtingen 

Bleekselderij-salade met fruit 

Eten en bewegen in het nieuws 

Bob vraagt de diëtist over motivatie 

 

Hardloopcursus voor beginners 

Maandag 19 augustus is de cursus ‘hardlopen 

voor beginners’ weer gestart. Instromen is nog 

mogelijk tot in de week van 2 september. De 

deelnemers zijn er in november helemaal klaar 

voor om mee te doen aan de 5 km van de 

speciale editie van de Zevenheuvelenloop! 

 

De gevorderde hardlopers zijn tegen die tijd 

zelfs klaar om mee te doen aan de 10km van de 

Zevenheuvelenloop! Natuurlijk is het niet 

verplicht om na afronding van de cursus 

hieraan deel te nemen. 

 

Wil je meedoen aan de ZEVENHEUVELEN-

LOOP? Schrijf je dan nu in via deze link! 

 

 

 Voedingsvoorlichting 

 Dinsdag 3 sept.:  ‘Gezonde voeding’ 

 Dinsdag 1 okt.:  ‘Overgewicht en afvallen’ 

 Dinsdag  29 okt.:  ‘Sporten en voeding’ 

 Dinsdag 26 nov.: ‘Afvallen, ik weet wel hoe 

het moet maar het lukt me niet’ 

Locatie: Veste Brakkenstein, Driehuizerweg 376 

Tijd: 20.10 – 21.30 uur 

Aanmelden? Graag even via de mail: 

slim@eten-bewegen.nl    

Heb je al vragen?  

Laat het alvast weten via de mail. 

Nieuw trainingsmoment: 
Nóg meer actief wandelen! 

Doordat er vraag vanuit de wandelgroep is zal 

SL!M ook op zaterdagochtend een wandeltraining 

organiseren. Deze keer voor de vroege vogels. Van 

8.30 tot 9.30 uur vanaf Veste Brakkenstein! 

Zaterdag 24 aug is de eerst vroege-vogel-zaterdag -

training. 

En wist je ook al dat je op donderdagavond kunt 

wandelen van 19.00 tot 20.00 uur? Deze training 

staat in het teken van veel oefeningen. 

 

Cursus voor vrouwen met overgewicht en obesitas  

Nieuwe cursus; start 16 september 

Deze cursus is geschikt voor vrouwen met 

overgewicht en obesitas (BMI >30) die intensief 

begeleid willen worden om af te vallen en hun 

leefstijl te verbeteren op een leuke, leerzame en 

gezellige manier. Lees meer over de cursus via deze 

link. 

 

De cursus in het kort: 

 Start maandag 16 september 

 10 maanden  

 2 keer per week sporten 

 2 keer per maand groepsbijeenkomst 

 Individuele begeleiding van de diëtist 

 Evt. individuele begeleiding van de 

gedragsdeskundige 

Informatieavond maandag 9 september 20.30 

Veste Brakkenstein, Driehuizerweg 376 

 

http://www.eten-bewegen.nl/over/rooster/
https://www.facebook.com/slimetenbewegen
http://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/nacht-van-de-nacht-licht-het-nachtelijk-duister
http://www.ivn.nl/afdeling/nijmegen-rijk-van/activiteiten/nacht-van-de-nacht-licht-het-nachtelijk-duister
mailto:slim@eten-bewegen.nl
http://www.zevenheuvelenloop.nl/deelnemers/inschrijven-2013
mailto:slim@eten-bewegen.nl
http://www.facebook.com/slimetenbewegen
http://www.eten-bewegen.nl/cursussen/cursus-voor-vrouwen-met-overgewicht-obesitas/
http://www.eten-bewegen.nl/cursussen/cursus-voor-vrouwen-met-overgewicht-obesitas/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Bob zit bij de diëtist.  

Hoe houd ik mijn motivatie vast als ik meer wil eten dan ik van plan was? 

 

Bob: ´Op sommige momenten ben ik heel erg gemotiveerd. Ik wil dan echt mijn best 

doen om niks tussendoor te pakken of niet meer ’s avonds te eten. Maar soms komt 

dan een moment van zwakte. Dan zie ik iets lekkers liggen, of ik krijg ergens zin in, of 

ik ben aan het eten en het smaakt me zo goed dat ik door wil blijven eten. Ik houd het 

dan even vol, maar vaak bezwijk ik dan toch! Aan het eind van de dag heb ik dan toch 

meer dingen gegeten dan ik van plan was. Hoe houd ik het vol en blijf ik 

gemotiveerd? 

 

Diëtist: ’Er zijn veel dingen die je kunt doen, ik geef een paar voorbeelden:’ 

 De basis moet goed zijn! Plan je eetmomenten en ook wat je eet, maar eet 

vooral voldoende! Het kan zijn dat je te weinig van jezelf mag eten en dan is het 

wachten op een moment waarop je lichaam het voor zichzelf opneemt. 

 Zoek uit waar het verlangen naar eten vandaan komt! Is het honger, verveling, 

eenzaamheid, gewenning, heb je iets lekkers gezien of weet je dat er iets lekkers 

in huis is? Kun je dit gevoel ook op een andere manier stillen of mag het gevoel 

er ook gewoon even zijn zonder dat je gelijk overstag gaat? Wat voel je precies? 

 Zijn deze momenten bijna elke dag het zelfde? Kies dan een moment vóór dit 

moment en neem een verstandig tussendoortje. Dit kan bijvoorbeeld een 

zuivelproduct zijn, zodat je een tijdje verzadigd bent. 

 Maak een ‘als-dan’ plannetje. Als ik meer wil eten dan ik van plan ben, dan …….! 

Dat is persoonlijk. Een aantal voorbeelden zijn: Dan ga ik afleiding zoeken door 

bijvoorbeeld de was te doen, Dan bel ik iemand op voor een praatje, Dan ga ik 

eerst na of ik voldoende heb gegeten en als ik iets heb overgeslagen dan eet ik 

dat. 

 Maak het jezelf makkelijk! Wat je niet in huis hebt kan je ook niet eten en wat je 

wel in huis hebt wel. Zorg dat je gezonde dingen in huis hebt en het liefst ook 

snel kunt pakken. Zo kun je bijvoorbeeld een salade (die je een paar dagen goed 

kunt houden) maken en die eten als je meer wilt eten. (zie ook recept hieronder).  

 

‘Het belangrijkste is weten waar het meer eten vandaan komt! 

Weet jij waar het bij jou vandaan komt?’ 
Bron: Imke 

Recept: bleekselderij-salade met fruit 

Dit recept heb ik onlangs op een warme zomeravond zelf 

bedacht met wat producten die ik nog in huis had. Het is 

erg snel en gemakkelijk om te maken en het is nog lekker 

ook! De bereidingswijze is heel simpel: snijd alles in 

stukjes (van gewenste grootte) en schep alles door 

elkaar. Lekker als bijgerecht of als maaltijdsalade. 

Ingrediënten: 

 ± 5 stengels bleekselderij 

 2 sinaasappels 

 2 appels 

 2 eetlepels rozijnen 

 1 eetlepel pistachenoten 

 dressing naar keuze of bijvoorbeeld 1,5 eetlepel 

verantwoorde mayonaise, bijvoorbeeld Remia 

friteslijn (15 kcal per eetlepel). 

Bron: Imke 

 

Eten en bewegen in het nieuws: 

 Ontdek waarom beweging beschermt 

tegen geheugenverlies: “Ouderen die veel 

bewegen hebben een betere kwaliteit 

zenuwbundels dan leeftijdgenoten die 

minder bewegen.” 

 

 Welke sportbeha moet u kiezen?: 

- Kies de beha die past bij uw sport 

- Kies de juiste vorm en maat 

- Kies het juiste materiaal 

 

 Hoe gevaarlijk is het hervullen van 

waterflesjes?: 

“Het lijkt een goed idee; het hervullen van 

je plastic waterflesje. Immers: hergebruik 

is milieuvriendelijk en ook nog eens goed 

voor je portemonnee.” 

 

 Groen maakt mensen gezonder: 

Tientallen redenen waarom ‘groen’ goed 

is voor mens en maatschappij. 

 

 Doe de ‘Het Nieuwe Eten-test’ van het 

Voedingscentrum: 

“Wil je wel iets veranderen aan je 

eetgewoontes, maar weet je nog niet 

precies wat? Vul dan de vragen in van 

deze test en je krijgt van ons kant-en-klaar 

advies wat de punten zijn die jij zou 

kunnen veranderen!” Je kunt gelijk kijken 

of je weet wat de gezondste keus is. 

http://www.remia.nl/producten/fritessaus/31/
http://www.remia.nl/producten/fritessaus/31/
http://www.nieuwsvoordietisten.nl/nieuws/nieuws/article/ontdekt-waarom-beweging-beschermt-tegen-geheugenverlies/
http://www.nieuwsvoordietisten.nl/nieuws/nieuws/article/ontdekt-waarom-beweging-beschermt-tegen-geheugenverlies/
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=14425
http://www.gezondheidsnet.nl/voeding/artikelen/11753/hoe-gevaarlijk-is-het-hervullen-van-waterflesjes
http://www.gezondheidsnet.nl/voeding/artikelen/11753/hoe-gevaarlijk-is-het-hervullen-van-waterflesjes
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=14249
http://www.voedingscentrum.nl/het-nieuwe-eten/het-nieuwe-eten-test.aspx

