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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        -     Lezersvraag   

- Tip van de maand       -     Groenten en fruit in november 

- Recept          -     Wie zoet is krijgt lekkers! 

- In het nieuws ‘uitgelicht’ 

 
Nieuws van SL!M  

Lopen & koken 

SL!M eten & bewegen en Runners Company 

Nijmegen zijn 1 november gestart met Lopen & 

koken. Dit is een cursus hardlopen voor beginners. 

Het unieke aan deze beginnerscursus is dat deze 

naast de hardlooptrainingen bestaat uit 

voedingsadviezen en drie kookworkshops. Op deze 

wijze wordt de link tussen eten en bewegen 

benadrukt en daarmee wordt de gezonde levensstijl 

van de beginnende hardlopers bevorderd. De 

kookworkshops zullen verzorgd worden door Food 

for Thought. Voor aanmeldingen en meer informatie 

neem contact op met SL!M eten en bewegen.  

Kookworkshop 

Wil je ook deelnemen 

aan de kookworkshops? 

Dat kan! Er zijn nog een 

aantal plaatsen  beschikbaar. 

De kookworkshop zal 3 á 3,5 

uur duren. De prijs is 35,- euro 

per workshop. Verschillende 

kooktechnieken worden 

behandeld en je krijgt menu’s 

mee naar huis om zelf te gaan 

variëren. Data wordt 

binnenkort bekend gemaakt.  

Neem contact op voor meer 

informatie. 

 

 

 

 

 

Nieuws  –   Update  –   Ac tueel   –   Ber icht   –   Boodschap  –   Medede l ing  –   Boodschap  

Tip van de maand 

Ga iets doen in plaats van eten! 

Beloon of troost jij jezelf wel eens met eten? Bedenk 

andere leuke en fijne dingen waarmee jij jezelf kunt 

belonen en/of troosten. 

Maak een lijstje van dingen die je leuk vindt en waar 

je vrolijk van wordt. Kies een van deze dingen uit die 

je gaat doen als je jezelf wilt belonen of troosten. 
Muziek kan ook heel 

opbeurend werken. Misschien 

vindt je het zelfs leuk om 

erbij te dansen. 

Buitenlucht doet ook vaak 

goed. Ga lekker naar 

buiten! 

Soms helpt een lekkere 

warme douche 

http://www.eten-bewegen.nl/cursussen/lopen-koken
http://www.eten-bewegen.nl/cursussen/lopen-koken
http://www.eten-bewegen.nl/wp-content/uploads/2011/10/thought003-2.jpg
http://www.eten-bewegen.nl/wp-content/uploads/2011/10/foto-10.jpg


 

 

 

  

Heb jij ideeën voor in de nieuwsbrief, of heb je een vraag?  

Laat het dan weten. Mail naar slim@eten-bewegen.nl 

Wie zoet is krijgt lekkers!  
 

Weet jij hoeveel kcal er in de lekkernij van de goede Sint zitten? 

Snoep    kcal   

1 schuimpje   15 

1 taaitaai mini   15 

10 kruidnootjes   50 

10 chocolde kruidnootjes (20 gr) 100 

Stukje (25 gr) marcepijn  110 

1 stukje Banketstaaf/letter (25 gr) 110 

Gevulde speculaas (35 gr)  160 

1 grote chocolade letter (200 gr) 1070 

1 kleine chocolade letter (75 gr) 400 
Bron: voedingsberekeningsprogramma Evry 

 

 

 

 

Voorgerecht Heldere soep (2 personen) 

 Stukje prei  

 100 gram (grot)champignons  

 ½ rood pepertje  

 3 dl kippenbouillon (van tablet)  

 Ketjap 

 

Bereiding  

1. Maak de prei schoon en snijd hem in dunne ringen. 

2. Maak de champignons schoon en snijd ze in plakken. 

3. Was het pepertje, verwijder de pitjes en snijd het pepertje in ringetjes. 

4. Breng de bouillon aan de kook en voeg de prei, de champignons en de peper toe. 

5. Kook de soep 2 minuten en maak hem op smaak met wat ketjap 

 

 

 

  

 

25 kcal p.p. 

2 gram voedingsvezels p.p. 

Groenten in november  
andijvie  
bloemkool 
pompoen  
prei  
rode kool  
savooiekool 
schorseneren 
spruitjes  
uiten  
rode bieten  
venkel  
witlof  
witte kool  
wortel 
 
Fruit in november 
ananas  

appel  

avocado  

banaan  

citroen  

druiven  

kiwi  

mandarijn  

peer  

sinaasappel 

 

In het nieuws 

‘uitgelicht’ 

Supplementen slikken 

ongezond 

In de Volkskrant van 12 

oktober j.l. stond dit 

bericht: Supplementen 

slikken ongezond. Ik 

denk dat het vooral 

belangrijk is dat je 

weet welke vitamines 

je slikt en met welke 

reden. Ga niet zomaar 

iets slikken. Veel 

mensen denken ‘baat 

het niet dan schaat het 

niet’ maar dat is niet 

juist! Laat je goed 

adviseren voordat je 

zomaar vitamines gaat 

slikken. Er moet dan 

wel een duidelijke 

aanwijzing zijn van een 

vitaminetekort. Lees 

verder → 

 

Ik wil afvallen, welke sport kan ik het beste gaan doen?  
lezersvraag 

Het beste antwoord op deze vraag zal voor elke persoon anders zijn.  

Belangrijk vind ik om er achter te komen welke vorm van bewegen of  

sporten jij leuk vindt, lang kan volhouden en regelmatig kunt doen. 

Hardlopen is een goede calorieverbrander, maar als je dit nog geen vijf minuten kan 

volhouden en wel een half uur kunt gaan wandelen, dan kun je beter gaan wandelen. Een 

combinatie van een duursport (bijvoorbeeld: wandelen, hardlopen, fietsen) met 

spierverstevigende oefeningen heeft een goed effect op je gewichtsverlies. Door de 

spierverstevigende oefeningen krijg je meer spieren die tijdens beweging en ook in rust (!) 

meer calorieën verbranden. De richtlijn voor het aantal minuten bewegen per dag om af te 

vallen is 60 minuten matig intensief bewegen. Door 2-3 keer in de week ook intensief te 

bewegen verhoog je je stofwisseling in rust zodat je gedurende de hele week meer 

calorieën verbrandt. Tip: Begin rustig (ga niet tot het gaatje) en bouw elke week de duur 

en/of de intensiteit van het sporten uit.  Geschreven door: Imke Ebben 

http://kook.rubriek.nl/eten&drinken/recepten_peer.php
http://www.eten-bewegen.nl/wp-content/uploads/2011/10/supplementen-ongezond.pdf
http://www.eten-bewegen.nl/wp-content/uploads/2011/10/supplementen-ongezond.pdf
http://www.eten-bewegen.nl/supplementen-slikken-ongezond/415/#more-415
http://www.eten-bewegen.nl/supplementen-slikken-ongezond/415/#more-415

