Gezond Flevoland

Sport in
Flevoland
LELYSTAD - Sportservice Flevoland vult maandelijks een pagina in FlevoPost. In de serie artikelen
wordt de sport in Flevoland van alle kanten belicht.
Het afgelopen jaar zijn Flevolandse sporters aan
het woord geweest, aan sport gelieerde thema’s
zijn behandeld en sportevenementen uitgelicht. Deze maand is dat Gezond Flevoland.
Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met Rudi Tuijn, telefoon: 0320251113 of via mail: info@sport
flevo.nl. www.sportflevo.nl
Dronterland Survivalrun - Foto: Wim Nijmeijer

Supermarktsafari
Als sporter is voeding essentieel voor je prestaties en
herstel. Maar waar moet je op
letten in het enorme aanbod
aan producten? Hoe zie je bijvoorbeeld op het etiket of het
een product is dat past binnen
jouw energiebehoefte? En wat
zegt eigenlijk de uitstraling
van een product over de kwaliteit daarvan?

Om antwoord te geven op
deze en alle andere vragen
organiseert Sportservice
Flevoland in samenwerking
met de Albert Heijn Dronten
West en Voedzaam en Krachtig eind maart een supermarktsafari voor sporttalenten. Flevolandse sporttalenten ontvangen hiervoor een
uitnodiging.

De Grote Trap
Wie Flevoland écht wil leren
kennen neemt de fiets over de
Grote Trap! De Grote Trap is een
licht glooiende fietspad van acht
kilometer over een natuurstrook
tussen de A6 bij Almere en het
Horsterwold bij Zeewolde. Dit
slingerende pad brengt je langs
prachtige ruigtes, kleurrijke bloemenvelden en typische Flevolandse vergezichten. Fietsend

tussen grazende koeien en meanderend water vol planten en
kleine dieren ontdek je de rust
en ruimte van het agrarische hart
van de polder.
Meer informatie over de
Grote Trap en de verschillende
fietsroutes vind je op
www.visitflevoland.nl/nl/doe/
fietsen-wandelen/grote-trap

Gezonde leefstijl,
een bewuste keuze
Een gezonde leefstijl met goede
voeding en voldoende beweging, het lijkt tegenwoordig belangrijker dan ooit. En terecht!
De positieve effecten van een
gezonde leefstijl hebben zich allang bewezen.
Een gezond en gevarieerd eetpatroon en voldoende beweging
bieden ons letterlijk de ‘ingredienten’ die we nodig hebben om
goed te functioneren. Toch leven
we ook in een maatschappij vol
verleidingen. Dus ondanks dat
we vaak wel weten wat goed voor
onze gezondheid is, worden we
regelmatig op de proef gesteld in
het maken van de goede keuzes.
Dit is iets wat ook Mariska van
Brummen van Voedzaam en
Krachtig veel in haar praktijk tegenkomt. “Veel mensen weten
wel wat ze eigenlijk anders zouden willen doen maar de kloof
tussen weten en daadwerkelijk

doen is soms erg groot. Hier liggen vaak allerlei patronen, gewoontes en gedachten aan ten
grondslag.”
Om te komen tot een echte
duurzame leefstijlverandering
zijn er volgens haar een aantal
belangrijke dingen om rekening
mee te houden. “Je leefstijl bestaat uit gewoontes en gedragingen die vaak diep ingeworteld
zijn. Verwacht dan ook niet dat
dit met één vingerknip te veranderen is, hoe graag we dat ook
willen. Wees ervan bewust dat
veranderen tijd kost en focus op
de kleine stappen. En kies haalbare doelen. Stel bijvoorbeeld
de vraag: “Welke keuzes kan ik
morgen maken die bijdragen aan
mijn doel?” Zorg dat deze acties
af te vinken zijn zodat het proces
inzichtelijk is en blijft. Sta ook
vooral stil bij de dingen die lukken, vier successen en maak het
lonend.”

Zorg daarnaast voor een goede balans. “Ik zie bij veel mensen dat ze
nog erg veel denken in ‘goed-fout’
door bijvoorbeeld radicaal dingen
uit het eetpatroon te schrappen die
zij typeren als ‘fout’. Maar uiteindelijk gaat het allemaal om de balans en bepaal je zelf wat goed en
fout is. Stel jezelf daarom de vraag:
“Wanneer ben ik tevreden?” en
“Is dit iets wat ik op lange termijn
voort kan zetten?”
Zorg er tenslotte voor dat je bewust keuzes maakt. “Uiteindelijk zijn we zelf verantwoordelijk
voor het maken van onze keuzes.
Vraag jezelf daarom voorafgaand
aan je (eet-)keuzes af “Wil ik dit
echt?” en “Heb ik hier echt behoefte aan?” Door bewust keuzes
te maken houd je het heft in eigen hand en staat ook niets je in
de weg om hier met volle teugen
van te genieten!”
www.voedzaamenkrachtig.nl

Bijdragen aan een krachtige samenleving
Op donderdag 30 januari jl.
vond de tweede bijeenkomst
rondom de beweging voor
Positieve Gezondheid plaats.
Daarbij werd ‘WEL in Flevoland’ onthuld, een nieuw platform voor het delen van kennis,
ideeën en initiatieven op het
gebied van welzijn, vitaliteit
en gezondheid. WEL in Flevo-

land is voor iedereen: Flevolanders, gemeenten, bedrijven en
instellingen. Ook Sportservice
Flevoland participeert in dit
platform.
Want gezondheid is veel meer
dan ziek zijn en niet ziek zijn.
Het gaat over wat je leven betekenis geeft. Zoals de mensen

om je heen, de natuur en sportclubs maar ook deelname aan
bijvoorbeeld een theatergezelschap. Je krijgt er energie van
en voelt je goed. Dat is waar het
om gaat bij positieve gezondheid.
Kijk op www.welinflevoland.nl
voor meer informatie.

