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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: 

- Nieuws van SL!M        -     Actueel in het nieuws 

- Tip van de maand       -     Recepten 

- Geniet maar snoep met mate       -    Bijlage: Aangepast rooster 

- Rennen tegen depressie 

 Tip van de maand 

Eet meer groente bij de hoofdmaaltijden! 

Wie meer groente bij de maaltijden neemt, eet vanzelf 

minder (vet)vlees, pasta, rijst of andere koolhydraatrijke 

voedingsmiddelen waardoor de maaltijden minder 

caloriëen bevatten. Handig om daar rekening mee te 

houden tijdens deze maand met calorierijke feestdagen. 

 

Meer informatie 

De hoofdmaaltijden (ontbijt, lunch en avondeten) leveren 

samen gemiddeld 70% van onze dagelijkse energie-

inname. De overige 30%  wordt gevormd door onder 

andere uit tussendoortjes, drinken en fruit. Groenten zijn 

een belangrijke leverancier van voedingsvezels, 

antioxidanten, vitamines en mineralen.  

De Nederlandse bevolking eet nog altijd veel te weinig 

groenten. Zo consumeren volwassenen gemiddeld 100 

tot 120 gram groenten per dag, terwijl dat 200 gram zou 

moeten zijn. Dat constateert het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze advies-

organisatie voor de overheid hield een Voedsel 

Consumptie Peiling onder bijna 4.000 Nederlanders en 

onderzocht hun eetgedrag tussen 2007 en 2010.  

 

 

 

Film tips: 

- Creatief bewegen is leuk 
 

- De verleidingen van de 

supermarkt ‘t Klokhuis 

Nieuws van SL!M  

Aangepast rooster SL!M bewegen 

Het rooster van SL!M is in week 52 en week 1 aangepast. 

Kijk goed welke trainingen wel en niet doorgaan. In de 

bijlage van deze nieuwsbrief is het rooster te vinden. Je kan 

het uitprinten of zet het goed in je agenda.  

Zondag 8 januari is er een gratis nieuwjaarswandeling. Meld 

je aan, iedereen is welkom! 

 

Kookworkshop 

De kookworkshop van 30 november was gezellig en we 

hebben heerlijk gegeten. Deze keer hebben de we het 

thema vis onder de loep genomen. Het recept van deze 

maand is dan ook een van de recepten die we tijdens de 

workshop gebruikt hebben. 

 

Volgende kookworkshop  

Maandag 19 december 17:00 – 20:00 Thema ‘Gezond 

lekker en feestelijk’ 

Maandag 16 januari 17:00 – 20:00 Thema ‘Lekker en 

gezonde currys’.  

 

Tijdsduur: ±3 uur 

Kosten:  35,- p.p. per workshop 

 

Wat krijgt je:  

 voedingsadviezen en voorlichtingsmateriaal 

 kookworkshop van een ervaren chef 

 alle ingrediënten 

 drinken 

 gebruik van een professionele keuken 

 huur van een schort 

 recept met variatie mogelijkheden 

klik hier voor meer informatie. 

Aanmelden kan bij Imke Ebben 

slim@eten-bewegen.nl / 0611330813 

http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Wetenschappelijk/Rapporten/2011/oktober/Nederlandse_voedselconsumptiepeiling_2007_2010_Voeding_van_kinderen_en_volwassenen_van_7_tot_69_jaar?sp=Y3QxPXJlcG9ydDtrdzE9MTU3MDY3O25vZGVsb2NhdGlvbj0wMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDA0MTtzZWFyY2hleHByZXNzaW9uPW5vZGVsb2NhdGlvbiBBTkQgb2JqZWN0dHlwZSBBTkQgKGN0MSlBTkQgKGt3MSk7cXVlcnk9KjtzZWFyY2hiYXNlPTA7c2VhcmNocmFuZ2U9MTA7b2JqZWN0dHlwZT1MSUJSQVJZREVUQUlMUEFHRTtzb3J0ZmllbGQ9cHVibGlzaGRhdGU7c29ydHJldmVyc2VkPXRydWU7&query=&pagenr=1&result=rivmp%3A55434&kwobject=rivmp:23917
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Wetenschappelijk/Rapporten/2011/oktober/Nederlandse_voedselconsumptiepeiling_2007_2010_Voeding_van_kinderen_en_volwassenen_van_7_tot_69_jaar?sp=Y3QxPXJlcG9ydDtrdzE9MTU3MDY3O25vZGVsb2NhdGlvbj0wMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDA0MTtzZWFyY2hleHByZXNzaW9uPW5vZGVsb2NhdGlvbiBBTkQgb2JqZWN0dHlwZSBBTkQgKGN0MSlBTkQgKGt3MSk7cXVlcnk9KjtzZWFyY2hiYXNlPTA7c2VhcmNocmFuZ2U9MTA7b2JqZWN0dHlwZT1MSUJSQVJZREVUQUlMUEFHRTtzb3J0ZmllbGQ9cHVibGlzaGRhdGU7c29ydHJldmVyc2VkPXRydWU7&query=&pagenr=1&result=rivmp%3A55434&kwobject=rivmp:23917
http://www.youtube.com/watch_popup?v=yEH4Yum4nN4
http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzendingen/grid/0/0/supermarkt
http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzendingen/grid/0/0/supermarkt
http://www.eten-bewegen.nl/wp-content/uploads/2011/03/Informatie-kookworkshop.pdf
mailto:slim@eten-bewegen.nl


 

Geniet maar  snoep met mate kcal 

Schuimpje   15 

Chocolade kransje  25 

Kerstkoekje   39 

Stukje kerstkrans (25gr)  110 

Appelbeignet   130 

Oliebol    160 

Kerstbrood met spijs (snee) 244 
bron: nevotabel 

Rennen tegen depressie 

Wij van SL!M eten en bewegen doen er natuurlijk alles aan 

om de trainingen leuk, uitdagend en verantwoord te 

houden. Maar wanneer we in de winter naar buiten kijken 

blijven we vaak liever warm binnen zitten en het laatste 

waar je dan zin in hebt is sporten, rennen of überhaupt actief 

zijn.  

TOCH kan wandelen, joggen of rennen helpen tegen 

somberheid. Door regelmatig te bewegen, kun je een zelfs 

een depressie voorkomen en genezen. In Nederland heeft 

ongeveer 1 op de 16 mensen een depressie. Deze ziekte tast 

de kwaliteit van leven aan en zorgt voor veel verdriet. Bij 

depressieve mensen uit dit zich op allerlei vlakken.  

 

Tegenwoordig beginnen steeds meer mensen met 

runningtherapie als ‘medicijn’ tegen depressie. Deze 

behandeling wordt steeds populairder, omdat het zowel 

lichamelijk als geestelijk doorwerkt.   

Korte uitleg: Bij mensen met een depressie is de aanmaak en 

het behoud van serotonine en andere stoffen in de hersenen 

verstoord. Deze verstoring kan chemisch –in de vorm van 

pillen- maar dus ook door rennen verholpen worden. 

Bij lichaamsbeweging komen stoffen vrij in het lichaam, 

zoals: adrenaline, endorfine en serotonine. Endorfine 

bijvoorbeeld zorgt voor een tijdelijk geluksgevoel. Hardlopers 

noemen dit fijne gevoel ‘runners high’! 

 

Voordelen op een rij: 

Door te beginnen  met wandelen/joggen/hardlopen verhoog 

je je zelfvertrouwen. Na een training heb je iets bereikt; je 

hebt het doel dat je jezelf hebt gesteld ook letterlijk behaald!  

Rennen vermindert niet alleen je depressieve gevoelens, 

maar je hele gezondheid gaat vooruit! Joggen is goed voor je 

hart en je conditie, en je blijft makkelijker op gewicht. Ook 

slaapproblemen worden minder. Je gaat je beter voelen! 
Geschreven door: Bram & Thomas 

 

December groenten 

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. 

 

 

Actueel in het nieuws 

‘Leefstijl belangrijke oorzaak kanker’ 

BAARN - Uit Brits onderzoek blijkt dat 40 procent van 

de kankergevallen veroorzaakt worden door leefstijl. 

Roken, drinken en ongezond eten zijn de belangrijkste 

risicofactoren. Link 

 

‘Marathon kan riskant zijn voor hart’ 

BAARN - Trainen voor extreme duursporten, zoals een 

marathon, kan het hart beschadigen. Dit schrijven 

onderzoekers in het European Heart Journal. Link 

 

‘Vette vis gezond voor hart jonge vrowen’ 

BAARN - Jonge vrouwen kunnen hun risico op hart- en 

vaatziekten verlagen door vette vis te eten die rijk is 

aan omega-3 vetzuren. Dit concluderen onderzoekers 

van het Deense Statens Serum Institut. Link 

 

‘Vitamine D-tekort invloed op ontstaan diabetes’ 

BAARN - Kinderen met overgewicht hebben vaker een 

tekort aan vitamine D. Een tekort aan deze vitamine 

vormt weer een risicofactor voor het ontstaan van 

diabetes type 2. Link 

 

‘Spiervermoeidheid zit in het hoofd’ 

BAARN - Vermoeide spieren worden niet alleen 

beïnvloed door de lichamelijke conditie. Motivatie en 

wilskracht spelen ook een rol. De rol van de hersenen 

lijkt zelfs groter dan gedacht. Link 

 

‘Vis beschermt tegen Alzheimer’ 

BAARN - Mensen die wekelijks gebakken of gekookte 

vis eten beschermen de gezondheid van hun hersenen. 

Link 

 

Laat en veel te dik naar de diëtist 

Diëtisten zien steeds meer mensen met ernstig 

overgewicht, met daarbij vaak al meerdere 

gezondheidsproblemen. Deze mensen hadden veel 

eerder voor advies kunnen komen om bijvoorbeeld 

gewrichtsklachten, hart- en vaatziekten en diabetes 

voor te zijn. Link 

http://kook.rubriek.nl/eten&drinken/recepten_peer.php
http://kook.rubriek.nl/eten&drinken/sappige_sinaasappels.php
http://www.nu.nl/gezondheid/2687293/leefstijl-belangrijke-oorzaak-kanker.html
http://www.nu.nl/gezondheid/2687292/marathon-kan-riskant-hart.html
http://www.nu.nl/gezondheid/2686647/vette-vis-gezond-hart-jonge-vrouwen.html
http://www.nu.nl/gezondheid/2686306/vitamine-d-tekort-invloed-ontstaan-diabetes.html
http://www.nu.nl/gezondheid/2686408/spiervermoeidheid-zit-in-hoofd.html
http://www.nu.nl/gezondheid/2681343/vis-beschermt-alzheimer.html
http://www.nivel.nl/oc2/page.asp?PageID=16696&referer=rss


 

 

 

 

  

  

  

  

  

Gepofte aardappel met bieslookroom (4 personen) 
Recept van Anita Croes van Food for thought, workshop visbereiding 30 november 

Ingrediënten: 

  4 grote (pof) aardappelen   4 el biogarde yoghurt   8 sprieten bieslook   4 el zure room   Peper en zout 
 

Bereiding 

 Warm de oven voor op 225°C. 

 Was de ongeschilde aardappelen goed en dep ze droog. Snijd de aardappelen kruisgewijs iets in.  

 Leg elke aardappel met de insnijding naar boven op een stuk aluminiumfolie. Vouw de folie zorgvuldig dicht. 

 Pof de aardappelen in de hete oven of in de hete as van de barbecue of open haard in ca. 40-50 minuten gaar.  

 Controleer of ze gaar zijn door er met een satéprikker in te prikken. 

 Was de bieslook en knip de sprieten klein.  

 Meng de zure room met de yoghurt, de bieslook en wat peper en zout 

 Vouw de folie open en maak met een vork het aardappelkruim wat los. 

 Dien  de aardappelen op met het roommengsel. 

 

Aardappelen poffen in de magnetron: 

 Prik met een satéprikker enkele gaatjes rondom in de gewassen aardappelen. 

 Dit is om te voorkomen dat de aardappelen door stoomvorming openbarsten. 

 Leg de aardappelen op een stuk keukenpapier in de magnetron.  

 Laat de aardappelen op de hoogste stand gaar worden.  

 Reken per aardappel op 2-3 minuten.  

 Keer ze halverwege de tijd een keer om.  

 Controleer of ze gaar zijn door er met een vork in te prikken. 

 Laat de aardappelen nog enkele minuten nagaren. 

 

 

  

 

Vispakketjes uit de oven (4 personen) 
Recept van Anita Croes van Food for thought, workshop visbereiding 30 november 

Ingrediënten: 

  4 visfilets van ca. 150 gr p.s.   2 courgette   olijfolie   1 citroen 

  2 wortel   1 ui   peper en zout   ovenschaal ca. 20x25 cm 

  1 rode en 1 gele paprika   rode of groene pesto,   Italiaanse kruiden   aluminiumfolie 

 

Voorbereiding: 

 Vismoten droog deppen 

 Wortels en paprika′s in reepjes snijden, courgette in plakjes en daarna in vieren snijden. 

 Oven voorverwarmen op 200 graden 

 

Bereiding: 

 Doe olie in een koekenpan of wok.  

 Bak de ui hierin glazig.  

 Voeg dan de wortel, paprika en courgette toe. 

 Bak lekker even door.  

 Bestrooi het groentenmengsel met Italiaanse kruiden. 

 Bestrooi de vismoten aan beide kanten met zout en 
peper.  

 Scheur vier grote stukken folie af en leg neer.  

 Verdeel het groentenmengsel over de vier stukken 
folie.  

 Leg daarop de vismoten.  

 Bestrijk de vismoten met een dikke laag pesto. Leg 
daarboven een schijfje citroen.  

 Vouw de folie dicht zodat de vis in een pakketje zit. 
Zet de pakketjes in de ovenschaal (tegen het lekken) 
en stoof de vis 25 min. In de oven op 200 °C.  

 Haal de pakketjes uit de oven en schuif de vis met 
groente op een bord. 

 

 



  

 

Bijlage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangepast rooster SL!M bewegen 

Géén training Wél training Extra training 

Week 52 

Maandag 26 dec  9:30 – 10:30       Actief Wandelen 

Dinsdag 27 dec 9:00 – 10:30 Hardlopen (Lopen & koken) 

19:00 – 20:00 Actief Wandelen 

Donderdag 29 dec  9:30 – 10:30       Actief Wandelen 

19:00 – 20:00 Actief Wandelen 

20:30 – 21:30 Conditietraining 

Vrijdag 30 dec 9:00 – 10:30 Hardlopen (Lopen & koken) 

Week 1 

Maandag 2 jan  9:30 – 10:30       Actief Wandelen 

Dinsdag 3 jan 9:00 – 10:30 Hardlopen (Lopen & koken) 

19:00 – 20:00 Actief Wandelen 

Donderdag 5 jan  9:30 – 10:30       Actief Wandelen 

19:00 – 20:00 Actief Wandelen 

20:30 – 21:30 Conditietraining 

Vrijdag 6 jan 9:00 – 10:30 Hardlopen (Lopen & koken) 

Zondag 8 jan 10:00 – 12:00 Nieuwjaarswandeling 

Mookerheide 


