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Beste greeners, het is de maand van feestdagen. Ook dit jaar organiseren wij natu-
urlijk weer een sportieve, feestelijke en gezellige kerstworkout! In dit magazine lees 
je er meer over. En mocht je het leuk vinden meer te weten te komen over gezond-
heid, voeding en sporten of je hebt even een reminder nodig deze dagen, dan kan 
je nog steeds onze column op Rebonieuws.nl. en Facebook volgen. Daar delen wij 
regelmatig interessante weetjes die je niet wilt missen. Ook in dit magazine staan ook 
weer dingen die je niet wil missen, dus veel leesplezier!

December 2016

Wij stellen u voor;
Marc Koster, 22 jaar en woonachtig in Bodegraven. Gelukkig niet verliefd, 
2 honden en een baby grijze-roodstaart vogel genaamd Zazoe! Werkt 
sinds februari 2016 bij GHC als fitness-instructeur + groepslesinstructeur 
Cross30/Crossfit.

1. Hoe kwam je bij Green Health terecht?
Ik sport al bij GHC sinds juli 2013. Vanaf dat moment is mijn affiniteit met 
het fitnessen ontstaan. Ik begon er steeds dieper in te duiken en wilde 
er ook mijn diploma’s voor gaan halen. Toen plotseling Erik vertrok en ze 
dus op zoeken waren naar nieuw personeel heb ik Kim en Christa een e-
mail gestuurd om te solliciteren en dit heeft goed uitgepakt. 
2. Werkzaamheden/opleiding  naast Green Health?
Naast mijn werkzaamheden bij Green Health volg ik nog steeds de zojuist 
genoemde fitness-opleiding fitnesstrainer A. Hier is mijn theorie-exam-
en al voor behaald en heb ik in december mijn praktijkexamen. Daarna 
ga ik een personal trainer-opleiding volgen, dus als er nog mensen toe 
zijn aan personal training hoor ik het graag! Verder ben ik DJ en draai ik 
wekelijks overal en nergens. 
3. Hobby’s
Muziek (luisteren/draaien), sporten, films kijken, lekker uiteten, fifa 2017 
en lachen en klieren met Bram (klant en goede vriend) hahaha!
4. Favoriete muziek?
Urban! Voor de mensen die het niet kennen: de avond-playlist in de 
sportschool 
5. Lievelingseten?
Pizza en allerlei soorten tapas vind ik heerlijk (voor als iemand mij mee 
uit eten wilt nemen ).
6. Hoe ziet jouw favoriete vakantie er uit?
Het klinkt misschien raar, maar toch hou ik van zon, zee, strand, eten & 
drinken. Ondanks de grote sportverslaving beschouw ik een vakantie 
toch wel als een rustmoment. Ik sla mijn buikspieroefeningen daarente-
gen geen dag over op vakantie. 
7. Waar mogen we je absoluut niet voor wakker maken?
Voor inactieve praktijken zoals studeren/lezen/tv-kijken; ik heb een 
beetje de   eigenschap ontwikkelt dat ik bij dit soort dingen in slaap val 
tegenwoordig (vooral als ik moe ben). 
8. En waar voor wel?
Voor actieve zaken zoals dus sporten of snel weg moeten omdat ik er-
gens te laat voor ben; in dit geval ben ik gelijk wakker en krijg ik niet 
meer de kans om in slaap te vallen. 
9.Toekomst dromen en/of plannen?
Ik wil graag eens wat meer van de wereld zien, dus een wereldreis lijk me 
super leuk. Verder zou ik Kim en Christa’s voorbeeld wel willen opvolgen 
en ooit een eigen sportschool willen hebben met net zulke leuke col-
lega’s als hier.10. Wat maakt het werken bij Green Health zo leuk?
Alle mensen om je heen: de klanten en collega’s. Ten eerste is het gewel-
dig om in zo’n leuk team als het Greenteam te werken, iedereen staat 
altijd voor je klaar en we vullen elkaar goed aan denk ik. Verder zijn de 
klanten altijd vriendelijk, sociaal en geven ze voldoening aan ons werk!
Wie gaan wij in de volgende nieuwsbrief ontmoeten en waarom?
Dat wordt zonder twijfel Wesley. Hij werkt inmiddels al lange tijd bij 
Green Health en ik ben nu al benieuwd wat hij gaat benoemen als zijn 
lievelingseten ;).
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Chiapudding met Duindoor Elixer 
Het najaar kan een aanslag op je weerstand vormen. Met Du-
indoorn Elixer kun je jezelf vitaal en weerbaarder maken. De 
duindoornbes is een echt bommetje vol vitaminen en anti-
oxidanten. In dit recept combineren we Duindoorn Elixer met 
chia-zaden, nog zo’n superfood voor je weerstand én je huid.
Chia-zaden bevatten naast eiwitten, vitamines en mineralen 
ook het gezonde omega-3 vetzuur. Omega-3 is belangrijk voor 
een mooie huid en versterkt ook het immuunsysteem. Laat het 
gure weer dus maar komen, jij bent er klaar voor!

Ingrediënten voor 1 à 2 personen:
» 1 kopje chia-zaden
» 2 kopjes amandelmelk
» 1 à 2 eetlepels Duindoorn Elixer 
» Een snuifje Keltisch zout
» Een snuifje kaneel
» Optioneel: vanille
Bereiding:
1. Laat de chia-zaden in het kopje met wat water weken.
2. Doe de amandelmelk of eventueel andere plantaardige melk 
in de blender.
3. Voeg de geweekte chia-zaden, wat Keltisch zeezout, een
snuifje kaneel en eventueel wat vanille toe en mix goed.
4. Voeg Duindoorn Elixer toe en mix opnieuw. Zorg ervoor dat 
de zaden goed kunnen zwellen. Ze hebben namelijk het ver-
mogen om 10 keer hun eigen gewicht aan vocht op te nemen, 
waardoor het een soort pudding wordt.
5. Schenk het mengsel in kommetjes en zet het tenminste een 
half uur in de koelkast.
6. Voeg bij het serveren een extra scheutje Duindoorn Elixer toe 
of garneer met wat extra kaneel.

Openingstijden december & januari

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

maximaal 10 deelnemers.

dinsdag: 

10, 17 en 24 januari

20.00 - 21.00 uur

RELAXERCISE
cursus

Bij genoeg animo mogelijkheid tot een structureel 
uur op dinsdag van 20.00 - 21.00 uur.

Mijn naam is Werner Rijnbeek. Ik ben 22 jaar en studeer ik Supply Chain 
Management aan de Erasmus Universiteit. Naast sporten bij GHC voetbal 
ik bij ESTO en tennis ik graag in de zomer bij BOTESA.

Hoe ben je bij GHC terecht gekomen?
Ik sportte eerst bij een andere sportschool in Bodegraven samen met 
Rick Sandifort. Op een gegeven moment zijn wij overgestapt naar GHC 
omdat de meeste mensen van BZ&PC hier sporten. Tot op heden heb ik 
hier zeker geen spijt van gehad!

Wat heeft het sporten mij opgeleverd?
Een stukje gezelligheid en natuurlijk wat fitter worden.

Wat kan ik iedereen aanraden?
Ik zou het iedereen aanraden om af en toe een nieuw schema te vragen 
aan een van de GHC instructeurs. Op deze schema’s staan namelijk altijd 
wel wat oefeningen waar je normaal niet aan zou denken. 
Ik geef bij deze de appel door aan Quincy Rodrigo

ik geef de green appel door

-Maandag 05-12 normale openingstijden en lessen
-Zaterdag 24-12 normale openingstijden en lessen
-Zondag 25-12, eerste kerstdag, gesloten
-Maandag 26-12, tweede kerstdag, open van 09.30 - 13.00 met om 10:00 
RPM en 11:00 Bodypump.
-Zaterdag 31-12 normale openingstijden en lessen.
-Zondag 01-01 gesloten
-Vanaf vrijdag 06-01-2017 sluiten wij op vrijdag om 21:00 ipv 22:00.


