
Green Health Magazine

Parkeren:

Beste Greeners,
Het is mooi om te zien dat steeds meer mensen zich bewust worden 
van het belang van goede voeding en regelmatig bewegen/sporten. 
In de media kan je er ook van alles over lezen en je hoort nog al eens 
wat voedings- weetjes voorbij komen. Wat wij vaak horen is dat mensen 
door al die informatie door de bomen het bos niet meer zien. Heb je 
hier vragen over, vraag het ons gerust wij helpen je graag. 
Veel leesplezier!

Mei 2016

Wij stellen u voor;
Jantien Louise Cabout, 28 jaar en woonachtig in Reeuwijk. Moe-
der van Jet 2,5 en Joep 2 maanden. Samenwonend met Jeroen, 
hond Jilly (engelse bulldog) en vissen. Werkt sinds 2010 bij GHC 
als Fitness instructrice, Personal trainer, Diplan voe dingscoach 
en Pilates instructrice.

1. Hoe kwam je bij Green Health terecht?
Eigenlijk bij toeval, had al veel sollicitaties de deur uitgedaan 
maar GHC sprak mij het meeste aan.

2. Werkzaamheden/opleiding  naast Green Health?
Ik werk 2,5 dag bij GHC en daarnaast zorg ik voor het thuisfront. 

3. Hobby’s
Waterpolo, wandelen met de hond en leuke dingen doen met 
familie en vrienden.

4. Favoriete muziek?
Eigenlijk van alles wel een beetje. 

5. Lievelingseten?
Pasta en Hollands, maar eigenlijk lust ik alles!

6. Hoe ziet jouw favoriete vakantie er uit?
Een combinatie van actief en rust, het liefste dag om dag. Sa-
men met Jeroen en de kinderen in de zon of in de sneeuw.

7. Waar mogen we je absoluut niet voor wakker maken?
Ik ben echt een slaapkop dus liever niet wakker maken!!!!!

8. En waar voor wel?
Noodgevallen of ontbijt op bed ;-) 

9. Toekomst dromen en/of plannen?
Sowieso veel tijd met mijn gezin doorbrengen en als het kan 
veel reizen. 

10. Wat maakt het werken bij Green Health zo leuk?
Contact met klanten die je iedere week weer terug ziet, beter 
leert kennen, ziet groeien als persoon en waar nodig is ze te 
helpen. Collega’s, als GHC team werken we samen en leren we 
van elkaar, de gezelligheid onderling en met z’n alle hetzelfde 
doel hebben, dat geeft een klik en kick!

Wie gaan wij in de volgende nieuwsbrief ontmoeten en 
waarom?
Robin! Een fijne collega, maar willen heel graag meer van hem 
weten. ;-)

Wij stellen u voor;

We willen onze klanten er nogmaals op attenderen dat op ons 
industrieterrein binnenkort alleen door vergunninghouders 
geparkeerd mag worden. Daarom hebben wij privé-parkeer-
plaatsen voor onze klanten gerealiseerd. Om ervoor te zorgen 
dat deze parkeerplaatsen exclusief voor onze klanten blijven, 
vragen wij jullie het groene appeltje te plaatsten.  

Buitenactiviteiten:
Start vanaf 29 februari

Funxtion-zone (indoor)
CROSS30

High-impact Crossfit circuittraining waarbij je
 tot het uiterste zult gaan in 30 minuten.

20.00 - 20.30 uur

Maandag: CROSS30 ABS 
Dinsdag: CROSS30 Strength 

Woensdag: CROSS30 ABS 
Donderdag: CROSS30 Boksen

BOOTCAMP
High-impact training. 

Hardlopen, conditie- en krachttraining in 
groepsverband.

Elke zaterdag 09:00 - 10:00

Minimaal 4 deelnemers. 
Weersomstandigheden maken niet uit, alleen bij onweer gaat de les niet door.

HARDLOPEN
Pak nu je kans om veilig te beginnen met 
hardlopen, je techniek te verbeteren of je 

training een boost te geven.

Elke dinsdag 19:30 - 20:30

Minimaal 4 deelnemers. 
Weersomstandigheden maken niet uit, alleen bij onweer gaat de les niet door.

Cross30 
19 mei

18.00 - 21.00 uur

18.00 - 18.30 ABS
18.30 - 19.00 ABS

19.15 - 19.45 Boksen
20.00 - 20.30 Strenght
20.30 - 21:00 Boksen

Max. 12 deelnemers per les.

Elke greenmember 
mag één 

introducé meenemen.

special



ZELF CRUESLI MAKEN:
Ingrediënten:
250 gr havermout vlokken (of mix van haver, tarwe, gerst, spelt 
vlokken)
80 gr gemengde ongezouten noten
50 gr zaden en pitten (sesam, zonnebloem- of pompoenpitten)
60 ml zonnebloemolie
40 gr honing

Optioneel:
rozijnen/cranberries
walnoten/zonnebloempitten/pompoenpitten

Bereiding
Verwarm de oven voor op 175ºC. Leg alle ingrediënten op een 
bakplaat met bakpapier ertussen. Wanneer je van die grote 
brokken wilt en geen lossen vlokken, zul je alles meer bij elkaar 
moeten duwen. Zet daarna de bakplaat in de oven voor 20-25 
minuten en hussel het af en toe even door elkaar. Na zo’n 20-25 
minuten is de cruesli klaar.

Bijzondere openingstijden in mei:

- Gratis zonnebank
-1x verloting fiets

Voordelen Silver & Gold card
maand mei en juni

“Lang lid zijn en regelmatig 
sporten loont!”

Probeer nu voor maar € 1,50

vanille - banaan

SHAKE VAN DE MAAND

mei
  

BENELUXWEG 30 -  BODEGRAVEN - TEL: 0172 - 652006
 GREENHEALTHCENTER.NL

90 dagen = 90 euro*
*Actie is geldig t/m augustus 2016.

zomer actie

Ik ben Lotte Aartman en ben 21 jaar oud. Op dit moment ben ik bezig 
met afstuderen bij Vluchtelingenwerk Bodegraven voor het diploma 
Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener. Mijn passie is muziek, films 
en mensen. Op dit gebied heb ik erg het gevoel dat ik mezelf kan zijn.
 
Hoe ben je bij GHC terecht gekomen?  
Ik ben begin 2015 terecht gekomen bij GHC door vrienden. Mijn hele 
vriendengroep sportte hier al een tijdje. Ik ben een keertje meegegaan, 
niet verwacht dat ik het wat zou vinden maar uiteindelijk heb ik mezelf 
overgehaald om een abonnement te nemen en daar heb ik geen spijt 
van gehad. 

Wat heeft het sporten mij opgeleverd?  
Sinds Juli 2015 schommelt het heel erg heen en weer met mijn licha-
melijke en psychische gezondheid. Voordat ik hier last van kreeg was 
ik 3 keer per week in de sportruimte te vinden, maar sinds Juli kon 
ik bijna nergens meer energie vandaan halen om 3 keer per week te 
sporten. Toch probeer ik 1 of 2 dagen per week wel aan sport te doen. 
Al is het niet in de fitness bij GHC dan ben ik bezig met hardlopen of 
yoga thuis. Ondanks dat ik niet meer zoveel sport als dat ik zou wil-
len merk ik dat het sporten mij veel fysieke en mentale kracht heeft 
gegeven om toch sterk in mijn schoenen te blijven staan. Iedere keer 
voel ik mij weer een stukje beter als ik heb gesport en ik merk dat ik 
dit ook weer meeneem naar de volgende dag. Kortom, sporten geeft 
mij het gevoel dat ik alles aan kan!

Wat kan je iedereen aanraden?
Ik zou graag aan iedereen willen meegeven dat iedereen moet doen 
waar hij/zij zich goed bij voelt en sterk te blijven staan. Haal je energie 
uit datgene wat je leuk vindt en probeer zo dicht mogelijk bij jezelf te 
blijven staan.

Ik wil graag de Green Appel doorgeven aan mijn vader Rob Aartman. 
Mijn vader is altijd zo lekker sportief bezig met wandelen en fitness en 
ondanks dat mijn vader hier en daar lichamelijk een tegenslag heeft 
ervaren, hij blijft altijd positief in het leven staan en laat hem zich door 
niets of niemand tegenhouden.

ik geef de green appel door:

Donderdag 05 mei, Hemelvaartsdag, zijn wij open van 09:30 - 13:00.
We hebben dan 10:00 RPM en FiftyFit en 11:00 Abs-30 (30 min coretraining).
Zondag 15 mei, Eerste Pinksterdag, zijn wij gesloten.
Maandag 16 mei, Tweede Pinksterdag, zijn wij open van 09:30 - 13:00.
We hebben dan 10:00 RPM en Bodybalance en 11:00 Bodypump.

TIP voor de ideale start van je weekend.
Begin je weekend iedere zaterdag met een heerlijke workout. We hebben om 09:00 de 
keuze uit Freestyle cycle, Spicyworkout of outdoor Bootcamp. Aansluitend is er om 10:00 
CXWORX (30 min coretraining). Wij zeggen ‘’doen’’!


