
Green Health Magazine

Urban Run

Winnaar gold en silver mei en juni

VES Summeractie

Beste greeners, in dit magazine lees je wie van onze trouwe gold- of silvercard 
houders de Green Healthcenter fiets heeft gewonnen. En voor degene die nu ni-
ets gewonnen hebben; volgende maanden nieuwe ronde nieuwe kansen. Het is 
leuk om te zien dat ook deze zomer veel van onze sporters blijven komen, en dat 
maken we nog aantrekke -lijker met de start van de Ves  Active Summer actie waar-
bij je o.a. een reis naar Madeira kunt winnen. Lees er alles over in dit magazine. Veel 
leesplezier!

Juli 2016

Irene Deville, woont in Bodegraven samen met 4 kinderen 
en een Teddykonijn. Groepslesinstructrice van Fit & Shape en 
Abs30. Irene is nog maar net bij ons, sinds 1 juni behoort ze tot 
het Greenteam. 

1. Hoe kwam je bij Green Health terecht?
Ik was gestopt met lesgeven bij een andere sportschool en dat 
hoorden ze bij GHC waar ze op zoek waren naar een nieuwe 
instructeur voor de maandagochtend. Ze hebben mij gebeld 
en daarop volgde een gesprek en nu ben ik hier. ;-)

2. Werkzaamheden/opleiding  naast Green Health?
Ik ben verpleegkundige en werk bij Ipse de Brugge(begeleid 
wonen) en verzorg een dwarslaesie patiënt

3. Hobby’s 
Sporten is toch wel echt mijn hobby

4. Favoriete muziek?
Ik hou eigenlijk van heel veel verschillende soorten muziek. 
Heb niet echt een uitgesproken smaak. 

5. Lievelingseten?
Ik lust bijna alles wel behalve erwtensoep.

6. Hoe ziet jouw favoriete vakantie er uit?
Als ik op vakantie ga wil ik zon, zee en strand. Lekker relaxen is 
voor mij echt vakantie. 

7. Waar mogen we je absoluut niet voor wakker maken?
Ben echt geen ochtendmens dus is het beter als je me laat sla-
pen ;-)

8. En waar voor wel?
Uhhhhh…voor een goed gesprek misschien??....Nee toch ei-
genlijk gewoon niet. hahahaha

9. Toekomst dromen en/of plannen? 
Ik ga verhuizen dus daar ben ik druk mee. Lekker mijn eigen 
plek voor mij en de kinderen.

10. Wat maakt het werken bij Green Health zo leuk? 
Ik ben er nog maar net dus is moeilijk nog goed te beoordelen 
maar wat me wel opvalt en aantrekt is de professionaliteit en de 
enorm goede sfeer onderling en met de klanten.

Wie gaan wij in de volgende nieuwsbrief ontmoeten en 
waarom?
Ik ken nog niet iedereen heel goed dus ben naar elke collega 
wel nieuwsgierig. Ik wilde ook een nieuwe collega voorstellen, 
maar iedereen werkt hier eigenlijk al wel een tijdje dus ik kies 
voor Inge

Wij stellen u voor

Urban Run;
Het lijkt misschien nog ver weg maar voor je het weet is het oktober en 
dan organiseren we weer onze Urban Run. Zorg dat je er klaar voor bent 
en start nu al je trainingsprogramma hiervoor. Wil je hier advies over dan 
helpen wij je graag!

Green health Center feliciteert Mariska van den Hoven met haar fiets. 
Mariska is al jaren trouw lid en heeft deze prijs gewonnen met haar gold-
card.

Onze klanten maken deze zomer weer kans op het winnen van prachtige 
prijzen. Hoe kan je deze winnen? Heel simpel: door te komen sport-
en. Vanaf 1 juli ontvangen jullie na elke training een stempel op je 
spaarkaart en met een volle spaarkaart maak je kans op mooie prijzen. 
Een spaarkaart kan je vanaf 1 juli a.s. bij ons opvragen. De hoofdprijs is 
een rondreis op Madeira voor 2 personen, maar ook de andere prijzen 
zijn de moeite waard.  Meedoen dus!  



Gezonde smoothie ijsjes

Ingrediënten:
Fruit naar keuze (vers of diepvriesfruit)
Zuivelproduct naar keuze (yoghurt, melk, biogarde, kwark, soja 
melk/yoghurt)

Bereiding
Doe alles met elkaar in de blender en mix het tot een glad ge-
heel. Net zoals je een ‘normale’ smoothie zou maken. Vul de ijs-
vormpjes met de smoothie en zet in de vriezer.

Gezonde kokos mango ijsjes

Ingrediënten:
Kokoswater
Mango (vers of diepvriesfruit. En andere fruit soort is natuurlijk 
ook mogelijk)
Bereiding:
Vul de ijsvormpjes met mango stukjes en vul ze af met kokos-
water. Een paar uur in de vriezer en klaar is je healthy kokos 
ijsje!

Summerday

Parkeren

- Gratis zonnebank
- Dinerbon “Bij Robbert”

Voordelen Silver & Gold card
maand juli en augustus

Winnaars maart en april:
Corrie van Amerongen en Mike Geers

Probeer nu voor maar € 1,50

perzik - mango

SHAKE VAN DE MAAND

juli

Ik ben Cees Groenendijk en ik ben geboren in Bodegraven. Ik woon er 
nog steeds en met veel plezier. Ik ben 67 jaar en sport loopt als een rode 
draad door mijn leven. Jaren heb ik fanatiek aan hardlopen gedaan, maar 
helaas kreeg ik eind jaren 90 problemen met mijn achillespezen en wel 
zodanig, dat ik in 2003 met hardlopen ben gestopt. Na een jaartje weinig 
aan sport te hebben gedaan, ben ik gaan racefietsen en dat beviel mij 
uitstekend. Begin 2008 ben ik gestopt met werken en frequent met de 
racefiets op pad gegaan. Inmiddels is het racefietsen zover uitgebreid, 
dat ik jaarlijks met de racefiets de Pyreneeën en De Provence bezoek, 
waarbij de bergen de uitdaging zijn.
Hoe ben ik bij GHC terechtgekomen?
Na enkele jaren racefietsen kreeg ik last van mijn schouders, polsen en 
rug. Ook vond ik dat de kracht in mijn benen en mijn longinhoud  beter 
kon. Mijn gewicht was daarbij aan de hoge kant en dat kon best wat 
minder. Met dit gegeven ben ik naar GHC gegaan en na een uitgebreid 
gesprek, kreeg ik van Jantine een startprogramma met gewichten. Was 
wel even wennen om die andere spieren te gebruiken, maar ik voelde 
wel dat het goed was. Ondertussen ontdekte ik de spinfiets, de loopband 
(kon weer hardlopen zonder pijn), de crosstrainer etc
Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder, de fietsklachten zijn weg, ben 
beduidend sterker geworden in de benen, heb meer longinhoud gekre-
gen en een actievere hartslag. Van voeding en afvallen weten ze bij GHC 
ook alles. Er zijn inmiddels aardig wat kilootjes af en dat is een plus voor 
het racefietsen. In de wintermaanden kom ik gemiddeld 3 keer in de 
week en in de zomermaanden alleen als het slecht weer is of om even de 
andere spieren te trainen.
Wat kan je iedereen aanraden?
Ga wat doen, kom uit die luie stoel of achter de pc vandaan en plan elke 
week in je agenda je sporttijden en noteer wat je gedaan hebt. Voorkom 
eenzijdigheid bij het sporten en kies voor een sportcentrum (GHC) waar 
je begleiding krijgt bij jouw doelstelling. Bij GHC kun je alle kanten op, 
zowel individueel of in groepen en er is heel veel variatie aan activiteiten.  
De begeleiding staat op een hoog niveau.
Voor mij verdient GHC een dikke plus, omdat.. ‘Je, op sportgebied, ge-
woon jezelf kunt zijn.

Ik geef de greenappel door aan ‘de roeier Stan van Dijk’

ik geef de green appel door

Ook dit jaar hebben we  weer een Summerday ge-
organiseerd. Verschillende uitdagende workouts 
met een zomers tintje. De bedoeling was eigenlijk 
dat deze plaats zou vinden op de Doortocht waar 
VSTS Bodegraven mooie beachvolleybalvelden 
heeft gerealiseerd. Het weer gooide helaas roet in 
het eten dus hebben we de  workouts in het Green 
HealthCenter gehouden. De sfeer was er niet min-
der om! Iedereen bedankt, dankzij jullie was het 
weer super gezellig.”

Per 1 juli komt er nu een officieel verbod op het parkeren 
langs de openbare weg op het be drijventerrein. 
Dit betekent dat personenauto’s uitsluitend mogen 
parkeren op eigen terrein of in de parkeervakken! LET 
OP: Op plaatsen waar geen weg versmalling gereali-
seerd kon worden ivm manoevreruimte ligt een groene 
verharding, dit is GEEN parkeerplek.


