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De nieuwsbrief van SL!M eten & bewegen komt één keer per maand uit.  

In de nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan verschillende onderwerpen. Deze keer in de nieuwsbrief: 

- Bericht van SL!M eten & bewegen     -   Eiwitten tegen de middagdip 

- Iets sneller dan maar?      -  December groenten & fruit 

- Tip van de maand: Draag laagjes kleding tegen de kou  

- Calorieën verbranden op de bank  

1 oliebol = 

160 kcal 

Bericht van SL!M 
 

Weersomstandigheden 

De afgelopen week heeft het winterse weer zich van zijn beste kant laten zien. Temperaturen onder het vriespunt, 

sneeuw en gladde wegen. Helaas waren de omstandigheden soms zo bar en boos dat we hadden besloten om de training 

niet door te laten gaan. Gelukkig komt dat zelden voor. Voor de duidelijkheid; de training gaat niet door bij: 

 Gladde wegen door ijzel of aangevroren sneeuw; 

 Erge windstormen of noodweer; 

 Nationale feestdagen. 

Bij onweer of veel regen kunnen we gebruik maken van de parkeergarage onder Veste Brakkenstein.  

 

Mocht je twijfelen of de training doorgaat, controleer dan uiterlijk één uur vóór de training je mail. Als je geen mail hebt 

dan zal ik bellen of sms’en. 

  

Vakantie 

Tijdens de kerstvakantie kan er gewoon getraind worden. Ik ga op vakantie op vrijdag 17 en ben terug op vrijdag 24 

december. De trainingen gaan gewoon door. Hierbij een overzicht wie je kan verwachten: 

 

Maandag 20 december:   9:30 – 10:30 Jeannine Liebrandt 

   19:00 – 20:00 Jeannine Liebrandt 

Donderdag 23 december  9:30 – 10:30 wordt nog bekend gemaakt  

   19:00 – 20:00 Tony Ebben 

 

Mocht er iets zijn tussen 17 tot 24 december, dan kan je contact opnemen met Tony. 

Tony.ebben@planet.nl of 06 12558372 / 024 3444241. 

 

Koffie en Thee 

Alle deelnemers van SL!M Actief Wandelen kunnen voor of na de training een kop koffie of thee drinken bij Veste 

Brakkenstein.  

 

Openingstijden kantine:   9:00 – 20:00 uur 

Prijs kop koffie of thee:  €0,80 

 

Dat is ongeveer 30 

minuten wandelen 

Iets sneller dan maar? 
Ouderen die langzaam lopen hebben drie keer zoveel kans 

op hart- en vaatziekten dan ouderen die de gang erin 

houden.  

Dit blijkt uit een Frans onderzoek dat werd gepubli-ceerd in 

het British Medical Journal. 

mailto:Tony.ebben@planet.nl


 

 

Decembergroenten  

Boerenkool,  champignons, groene kool, koolraap, paksoi, pastinaak, pompoen, postelein, prei, 

rode bietjes, rode kool, savooiekool, schorseneren, spruitjes, uiten, witlof, witte kool, wortel. 

 

Fruit 

Ananas, appel, avocado, banaan, citroen, kiwi, mandarijn, peer, sinaasappel. 

 

 

 

Eiwitten tegen de middagdip 

Zorg naast koolhydraten (bijvoorbeeld brood) ook voor ral ook voor eiwitten (bijvoorbeeld melkproducten) in je lunch. 

Eiwitten reguleren mede een gestage toevoer van koolhydraten (suikers) naar de spieren, het voorkomt op die manier de 

negatieve effecten van koolhydraten. 

De negatieve effecten kunnen zich vooral na de lunch manifesteren. Traditioneel kent ons lichaam rond een uur of drie ’s 

middags een dip in de energievoorziening. Wanneer je veel koolhydraten inneemt in de lunchpauze zal dat later resulteren in 

een daling van de bloedsuikerspiegel en een toename van het serotonine niveau. Serotonine maakt slaperig, in combinatie met 

de genoemde natuurlijke dip kan dat leiden tot de grote behoefte lekker je bed op te zoeken om een tukje te doen. En, hoe 

verleidelijk ook, midden op de dag is dat toch niet echt een goed idee. Tenzij je er een powernap van kan maken, een slaapje 

van maximaal 10 minuten tot een kwartier. Onder het mom van verhoogde waakzaamheid en inzet daarna zou je daar nog mee 

weg kunnen komen bij de baas. 

Heb jij ideeën voor in de nieuwsbrief, of heb je een vraag? Laat het dan weten. Mail naar slim@eten-bewegen.nl 

Tip van de maand 

Draag laagjes kleding tegen de kou. 

Meerdere laagjes kleding hebben een 

isolerend effect door de verwarmde lucht 

tussen de kledingstukken in. 

De eerste laag: shirt en broek die goed 

aansluiten op je lichaam. Stop je shirt in je 

broek. Kies een stof die je warm houdt maar 

die ook je transpiratie makkelijk afvoert aan 

de volgende kledinglaag. Bijvoorbeeld 

‘thermokleding’. Deze kleding is in alle 

prijsklassen verkrijgbaar. Katoen is hiervoor 

niet geschikt want dat neemt vocht op. Kies 

voor synthetische kleding. 

Tweede laag/ isoleerde laag: warme trui, 

bijvoorbeeld een fleece trui.  

Derde laag/ winddicht en waterafstotend: 

een jas of jack. Via je hoofd verlies je veel 

warmte. In de zomer is dat erg prettig maar 

’s winters niet. Zet daarom in de winter een 

muts op om je warm te houden.  

Denk ook aan handschoenen. 

 

 

 

 

 

 

Calorieën verbranden op de bank 
 

Het kan, maar je moet er eerst wel wat voor doen. Door intensief te 

bewegen krijgt je stofwisseling een oppepper. Je stofwisseling blijft uren 

en zelfs dagen na het sporten verhoogd. Ook heeft je lichaam energie 

nodig om na het sporten weer bij te komen.  

 

Door het sporten wordt je spiermassa groter. Spieren in rust verbruiken 

ook energie. Als je meer spieren hebt, dan verbruik je ook in rust meer 

energie! 

 

Calorieën verbranden op de bank kan dus, maar ga van te voren wel 

eerst sporten. Bedenk hoeveel calorieën je op jaarbasis dan kunt 

verbranden op de bank. 

http://kook.rubriek.nl/eten&drinken/recepten_peer.php
http://kook.rubriek.nl/eten&drinken/sappige_sinaasappels.php

