
Green Health Magazine

Urban City Run en Strong Viking Run.

VES Summeractie

Beste greeners,
Ondanks dat het vakantietijd is merken we tot onze vreugde dat veel van jullie 
nog regelmatig komen sporten. Daar zijn we heel blij mee. Tot en met 28  augustus 
geldt nog wel het zomerrooster,  dus houdt daar rekening mee als je groepslessen 
wil volgen.
Je hebt trouwens alle reden het sporten na de vakantie weer op te pakken want 
onze Urban Run komt er weer aan! Dit jaar kan je deze combineren met de Strong 
Viking Run. Lees we alles over in dit magazine, veel leesplezier!
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Wij stellen u voor;
- Inge Spanjaard
- 35 jaar, getrouwd met Jan, 3 kinderen Mia (7), Cas (6) en Evi (4), 
geen huisdieren.
- Woonplaats Nieuwkoop
- Werkzaamheden bij Green Health Center:
- Groepslessen: Bodybalance, Cxworx, Pilates, VES Defence en 
relaxercise en hardlopen. Binnenkort ook cross30.
- Werkzaam bij Green Health Center Sinds 2013

1. Hoe kwam je bij Green Health Center terecht?
Ik was opzoek naar een sportschool in de buurt waar ze Body-
balance gaven omdat ik dat een super les vond om te doen. Ik 
kwam op de site terecht van Green Health en daar zag ik dat ze 
ook een instructrice zochten dus heb ik gesolliciteerd en ben 
direct aangenomen!
2. Werkzaamheden/opleiding naast Green Health?
Vooral moeder van onze 3 kinderen. Verder geef ik nog pilates 
op een fysiotherapiepraktijk in Nieuwkoop en ben op dit mo-
ment druk bezig met het opzetten van mijn eigen bedrijf in 
voeding- en beweegadvies.
3. Hobby’s
Mijn grote passie is sneeuwsporten (skiën en telemarken) daar-
naast zit ik op hockeyen. Eigenlijk vind ik alle sporten leuk! Ook 
koken en bakken vind ik heerlijk om te doen.
4. Favoriete muziek?
Ik luister niet zo heel vaak naar muziek maar ik kan veel hebben. 
Tijdens hardlopen luister ik trance.
5. Lievelingseten?
Heel afgezaagd; ook sushi. Maar een gebakken ei met spek, la-
sagne en soep staan ook hoog op mijn lijstje!
6. Hoe ziet jouw favoriete vakantie er uit?
Een goede mix tussen relaxen, cultureel en actief zijn. Ik heb 
graag ook op vakantie wat afwisseling.
7. Waar mogen we je absoluut niet voor wakker maken?
Onzin en het opruimen van het beddengoed en dergelijke van 
onze zieke kinderen, bleh.
8. En waar voor wel?
Ik ben eigenlijk heel makkelijk zolang het maar écht nodig is!
9. Toekomst dromen en/of plannen?
Ik ben van plan gezond oud te worden met mijn man! Mijn 
droom is dat mijn bedrijfje goed gaat lopen zodat ik met al 
mijn kennis en enthousiasme over gezond eten en bewegen 
anderen ook gezond oud kan laten worden!
10. Wat maakt het werken bij Green Health zo leuk?
Uiteraard het team van collega’s en onze goede werkgeefsters 
die net zo sportgek zijn als ik, waardoor ik veel kansen krijg om 
me binnen de sportschool te ontwikkelen. Verder vind ik het 
heel leuk om mensen te helpen om lekker te sporten en geluk-
kig lopen er daarvan zat rond bij Green Health!
Wie gaan wij in de volgende nieuwsbrief ontmoeten en 
waarom?
Christa! Als mede-eigenaar kan zij natuurlijk niet ontbreken in 
deze rubriek…

Wij stellen u voor

Vooraankondiging Urban City Run en Strong Viking Run.
Graag willen we jullie vast informeren over twee activiteiten die we op de 
planning hebben staan.
Zaterdag 08 oktober is onze jaarlijkse eigen Green Health Center Urban 
City Run. 5 km hardlopen/wandelen met hindernissen voor een lokaal 
goed doel. Iedereen mag meedoen, dus activeer je vrienden, familie, bu-
ren, collega’s, etc om mee te lopen op deze zaterdagmiddag. Kosten zijn 
25 euro pp.
Zaterdag 15 oktober willen we met een greenteam meedoen aan de 
Strong Viking Run in Amsterdam. Dit is 7 km met hindernissen op een 
professioneel parcours. Durf jij die uitdaging aan te gaan en ren jij mee? 
Kosten zijn 50,95 pp.
Speciale combi-aanbieding voor beide runs = 70 euro!

Bij de balie ligt een inschrijflijst klaar of je kunt een e-mail sturen naar 
kim@greenhealthcenter.nl om je aan te melden voor één of beide runs.

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!  



WAT IS EEN GOED ONTBIJT? POWERMOUSSE! 

INGREDIËNTEN:
200 gram amandel- of kokosmelk
50 gram bevroren banaan (leg hem de avond van tevoren 
zonder schil in de diepvries)
30 gram havermout
100 gram diepgevroren rode vruchten (blauwe bessen, aard-
beien en frambozen
25 gram whey proteïne

Bereiding:
Voeg alle ingrediënten bij elkaar in de blender. Zet de blender 
op ‘ijsblokjes stand’. Na 30 seconden zet je de blender ongeveer 
een minuut op de maximale stand. Is het mengsel te vast en 
mixt het niet goed? Voeg een beetje koud water bij. Je ontbijt is 
optimaal als je lepel erop blijft liggen.

Zomerrooster

Tip

- Gratis zonnebank
- Dinerbon “Bij Robbert”

Voordelen Silver & Gold card
maand juli en augustus

Winnaars mei en juni:
Mariska van den Hoven

Probeer nu voor maar € 1,50

aardbei - vanille

SHAKE VAN DE MAAND

augustus

Mijn naam is Stan van dijk beter bekend als “de Roeier” Geboren in 1950 
te Bodegraven en woonachtig in Reeuwijk. Inmiddels 40 jaar getrouwd , 
2 kinderen en 2 kleinkinderen.
 
Hoe ben je bij GHC terecht gekomen?
 
In 2009 kon ik mijn werk niet meer combineren met competitie roeien 
bij de Goudse Roei-en zeilvereniging. Ik wilde wel mijn conditie onder-
houden en zo kwam ik bij GHC terecht.
Bij het GHC voelde ik mij meteen “thuis”en zo is het gebleven.
 
Wat heeft het sporten mij opgeleverd?
 
Veel ! Mijn conditie is meetbaar toegenomen in de afgelopen jaren. Ik 
heb met name de lange afstand onder de knie gekregen. 18 km op de 
roeiergometer was ooit een obsessie: nu een ritueel waar ik echt geluk-
kig van wordt.
 
Wat kan je iedereen aanraden
 
Stel een doel en uitvoeren. In mijn geval: weer terug in de boot. Ik heb 
mijn oude roeimaten uitgedaagd om hun conditie op te optimaliseren 
en tegelijkertijd de vette buiken weg te sporten. Elke 10 kg meer in de 
boot betekent ca 7 seconden trager op de 2 kilometer ! Voor degenen die 
hun prestaties op de roeiergometer willen verbeteren: ik help je graag.
 
Ik geef de Green Appel door aan Truus van Donk
 
 

ik geef de green appel door

Het zomerrooster is, in verband met de schoolvakantie, nog van kracht
t/m zondag 28 augustus. Willen jullie er allemaal op blijven letten om
je tijdig aan en af te melden voor groepslessen. Bij minder dan 4 deel-
nemers gaat de les helaas niet door. Bedankt voor de medewerking.

Op vakantie in eigen land? Wist je dat je met je Green Health Center mem-
bership bij andere sportclubs kunt sporten die bij de VES zijn aangesloten?
Kijk op www.ves.nl voor deelnemende vestigingen en meer informatie.


