
1.
Heb je frisse 

lucht nodig en 
wil je nog een 
paar stappen 

zetten? Ga naar 
buiten tijdens 
de lunchpauze 

als het nog 
licht (en dus 
warmer) is.  

3.
Zet voor het 

slapengaan de 
tv uit en kruip 

op de bank 
met een boek. 
Bonuspunten 

voor een warm 
drankje en een 

dekentje. 

Hoe bereid jij je voor op de wintermaanden? Laat in je Studio-groep 
in Connect weten welke activiteiten jij gaat doen!

5.
WORD CREATIEF 

MET JE WORKOUT 
BINNENSHUIS. LOOP 
EEN PAAR KEER DE 
TRAP OP EN AF EN 

STA GEDURENDE DE 
DAG REGELMATIG OP. 

Creëer een sportplekje in huis, 
zet daar een mand neer met 
een yogamatje, handdoek en 

gewichten (waterflesjes werken 
ook!) en volg een workout van 

FitOn in de WW app. 

4.
Zet de wekker een 

uurtje later om langer 
te slapen of doe 

ademhalingsoefeningen.  

2.

Een nieuw perspectief
De winter kan deprimerend voelen: het is kouder, minder lang licht en je brengt 

minder tijd buitenshuis door. Het is dus niet zo vreemd dat we het gevoel hebben 
dat onze bewegingsroutine in de war wordt geschopt als de seizoenen veranderen, 
om nog maar te zwijgen van de lockdown. Maar we zijn in staat om onze routines 
aan te passen aan een wijzigende omgeving. Dit hebben we eerder in het jaar ook 

al gedaan! En hoe consequenter we gezonde gewoontes uitvoeren, hoe meer ze als 
een tweede natuur gaan voelen – ongeacht wat er gaande is in ons leven (of wat 

voor weer het is). 
DIT KUN JE DOEN

Probeer een of meerdere van onderstaande ‘winterweer ideeën’. Onthoud: de beste 
ideeën zijn de ideeën die bij jouw routine en levensstijl passen.
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Romige wentelteefjes uit de oven met banaan  
Klaar in: 1 uur en 25 minuten | Voor 12 personen

7  6  6

2  kl olie
12  sneetjes 

volkorenbrood
6  eieren
4  rijpe bananen
240  ml magere melk
120  ml ahornsiroop
115  g light roomkaas
1  el rum
1  kl vanille-extract
2  kl citroensap
½  kl nootmuskaat, 

gemalen
½  kl kaneel
¼  kl zout
3  el poedersuiker

1. Vet een rechthoekige 
ovenschaal in met de olie. Snij 
het brood in kwarten door 
schuin van hoek naar hoek te 
snijden zodat je driehoekjes 
krijgt. Zet de stukjes brood 
dakpansgewijs in de schaal 
zodat de zijkanten en de 
bodem bedekt zijn.

2. Pureer de eieren met 
2 bananen, de melk, de 
ahornsiroop, de roomkaas, de 
rum, het vanille-extract, het 
citroensap, de nootmuskaat, 
de kaneel en het zout in een 
blender in 1-2 minuten glad. 
Schenk over het brood. Druk 
het brood in het eimengsel, 

zodat het helemaal bedekt is. 
Zet afgedekt 30 minuten (of 
een hele nacht) in de koelkast.

3. Verwarm de oven voor op 
175 °C.

4. Snij vlak voordat de schaal 
de oven in gaat de laatste  
2 bananen in plakjes en stop 
tussen de stukjes brood. Bak 
afgedekt met aluminiumfolie 
25 minuten in de oven. 
Verwijder het aluminiumfolie 
en bak nog 10 minuten, totdat 
de wentelteefjes goudbruin zijn 
en het eimengsel gestold is. 
Bestrooi met de poedersuiker, 
snij in 12 stukjes en serveer 
direct.
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