
Green Health Magazine

- Alle shakes voor € 1,50

- 2x GHC koffer

Voordelen Silver & Gold card
maand september en oktober

Winnaars juli en augustus:
Dinerbon van ‘Bij Robbert’

Alice Bekkering

Probeer nu voor maar € 1,50

vanilla & cinnamon

SHAKE VAN DE MAAND

oktober

Beste Greeners,

We beginnen deze maand meteen goed met onze Urban Run 8 oktober. 
Heb je jezelf nog niet opgegeven doe dat dan snel. Hoe leuk is het om 
dit samen met familie, vrienden, kennissen te doen! En wegens succes in 
de herhaling; 29e oktober beginnen we weer met onze Defence cursus. 
In deze cursus leer je jezelf verdedigen in bedreigende situaties. Lees er 
alles over en meer in ons magazine, veel leesplezier!

Oktober 2016

Wij stellen u voor;
Vera Borsboom 33 jaar, samenwonend met Dennis, Jordan (7 jaar) en 
Madison (5 jaar) in Driebruggen.
Werkzaamheden: Management, Fitnessinstructrice, Personal Trainer, 
Diplan en Lifestyle Coach.
Werkzaam bij GHC sinds 2007
1. Hoe kwam je bij Green Health Center terecht?
Ik werkte in Bussum als fitness instructrice en zocht een baan dichterbij 
en met meer uitdaging. 
2. Werkzaamheden/opleiding naast Green Health?
Ik werk 30 uur in de week. Naast het werken in de fitness, verzorg ik ook 
de communicatie, marketing en administratie van Green Health Center.
3. Hobby’s
Werken, sporten, leuke dingen doen, lekker (uit) eten en winkelen.
4. Favoriete muziek?
Verschillende soorten muziek. Van Dance tot hip hop.
5. Lievelingseten?
Sushi en tompouce.
6. Hoe ziet jouw favoriete vakantie er uit?
Rondreizen in Amerika. 
7. Waar mogen we je absoluut niet voor wakker maken?
Muggen.
8. En waar voor wel?
Brand.
9. Toekomst dromen en/of plannen?
Ik hoop gezond te blijven, mijn werk nog lang te kunnen doen en mijn 
kinderen te zien opgroeien.
10. Wat maakt het werken bij Green Health zo leuk?
Elke dag ga ik met plezier naar mijn werk en ben blij dat ik mijn werk en 
hobby kan combineren. Mijn kinderen denken vaak dat mijn werk bete
kent dat ik de hele dag sport ;). Verder hebben we het erg leuk als team 
samen en leren van elkaar. Het leukste is de uitdaging om mensen beter 
te leren kennen en bij hun persoonlijke doel te helpen. Zowel op het ge
bied van voeding als training. 
Wie gaan wij in de volgende nieuwsbrief ontmoeten en waarom?
In de volgende nieuwsbrief ontmoeten wij onze nieuwe collega Jennifer. 

Wij stellen u voor

DEfence-cursus
 29 oktober, 05 en 12 nov
VAN 10:30 - 12:30 UUR

 Gratis voor leden en €10,- per les voor niet-leden.

“De cursus is gebaseerd op de primaire reacties van de mens.
Vanuit de primaire reactie leer je de vervelende situatie te domineren. Er is 

geen ervaring met vechtsport nodig, iedereen kan hiermee zijn voordeel doen. 
Geen trucjes maar bruikbare handvatten om toe te passen als je je bedreigd 

voelt en meer zelfvertrouwen te creëren in het dagelijks leven.”

Wegens succes herhaald



Kokos-choco shake recept

INGREDIËNTEN:
1 bevroren banaan
125 ml kokosmelk
30 gram pure chocolade in brokjes
1 eetlepel rauwe cacao
1 eetlepel ahornsiroop

Bereiding:
Mix alle ingrediënten in de blender, giet in een glas, rietje erin 
en geniet ervan!

Urban Run

‘The Strongest Greenmember’.

Mijn naam is Margo van Tol. Ik ben 58 jaar jong, geboren in Leiden, geto
gen in Leimuiden en sinds 1980 woonachtig in Bodegraven.
Ik ben moeder van 3 stoere zoons die ook bij het Green Health Center 
bekend zijn en oma van een prachtige kleindochter.
Ik heb een parttime baan van 32 uur per week bij een bij een winkel voor 
serinorenmode hier in bodegraven.

Hoe ben je bij GHC terecht gekomen?
In het verleden trainde ik bij Triatlon Team Bodegraven. Negen jaar 
geleden kon er in de winter voor de TTB geen fietstraining gegeven wor
den. Hierdoor werd er een spinning uur gepland voor de TTB bij GHC. Dit 
heb ik twee winterseizoenen gedaan. Toen ik stopte met de triatlon ben 
ik begonnen ben bij het GHC.

Wat heeft het sporten mij opgeleverd?
Ik heb tot ongeveer 7 jaar geleden veel aan hardlopen gedaan en regel
matig zwemtrainingen gevold. Na die tijd ben ik veel gaan wandelen en 
sporten bij GHC. Ik denk dat ik door het regelmatig sporten een goede 
balans heb kunnen vinden tussen lekker gezond eten en een glas wijn 
op z’n tijd, waardoor ik lichamelijk nog goed in mijn vel zit.

Wat kan ik iedereen aanraden?
Ik denk dat regelmatig bewegen alleen werkt als je een sport kiest die bij 
je past en waar je plezier aan beleeft. Zelf ben ik bij voorkeur maandag 
morgen om 8.00 uur op de sportschool.  Ik begin dan met 20 minuten op 
de loopband , daarna ga ik mijn rondje van 9 toestellen af, gevold door 
een half uur pilates en een uur fit and shape. Hierna is het tijd voor koffie 
en tot slot nog een kwartier in de sauna. Verder ga ik nog twee keer per 
week wandelen om toch lekker buiten te zijn. Door dit schema wordt 
sporten voor mij een feestje en is het goed vol te houden.

Ik geef de green appel door aan Niels van Leeuwen.

ik geef de green appel door

Vergeet je niet aan te melden voor de Urban Run:
Let op! De laatste dagen zijn in gegaan om je aan te melden 
voor onze Urban Run op 08 oktober 2016, een obstakelrun 
van 5 km. We starten om 14.00 en iedereen vanaf 14 jaar mag 
meedoen! Stuur een email naar kim@greenhealthcenter.nl en 
meld je vandaag nog aan. Are you ready for the challenge?

Op 25 november 2016 is het weer tijd voor onze jaarlijkse 
krachtcontest. We zijn er dit jaar op tijd bij zodat jullie nog alle 
tijd hebben om de onderdelen te trainen. Uiteraard hebben we 
een leuke prijs voor de winnaar, maar deze avond gaat vooral 
om fun, doorzettingsvermogen en de contest met jezelf.  Van 
het greenteam coördineren Marc en Stan dit event, dus voor 
alle vragen en onduidelijkheden kunnen jullie bij hun terecht. 
Meer informatie volgt snel. Doe jij mee?

BODEGRAVEN 08 OKTOBER 

Urban Run
5 km hardlopen/wandelen 

met hindernissen.

Opbrengst: Vijverhof.

Iedereen mag meedoen.

Kosten zijn €25,- pp.

URBAN RUNNEXT STRONGEST

ARE YOU THE

GREENMEMBER?


