
Green Health Magazine

- Gratis op de massagestoel
- 8x verloting bioscoopbon

Voordelen Silver & Gold card
maand januari en februari

Winnaars september en oktober:
GHC sporttas

Bart Overes en Mariëtte van den Aardweg

Probeer nu voor maar € 1,75

chocolate & caramel

SHAKE VAN DE MAAND

januari

Beste Greeners,
We beginnen dit jaar goed, want onze nieuwe Body and Mind ruimte wordt in gebruik 
genomen. Hier zullen o.a. Yoga lessen in gegeven gaan worden. Check het rooster 
voor de lestijden. En we hebben nog iets speciaals deze maand; de introductie van 
de BodyPump 100!!! In 14.000 sportscholen in 80 landen zal de 100e Pump release in 
de derde week van januari worden geïntroduceerd. Daar wil je bij zijn, toch?! Tevens 
is dit een mooi moment om kennis te maken met de Les Mills Pump les, mocht je dat 
nog niet hebben gedaan. We hebben nog meer nieuwtjes voor je in dit magazine, 
dus veel leesplezier!

Januari 2017

Wesley de Jong, 23 jaar en verliefd op Dominique. Woont in Bodegraven 
met zijn ouders, zusje en 2 katten. Werkzaam sinds 2013 bij GHC als fit-
nessinstructeur en Personal Trainer

1. Hoe kwam je bij Green Health Center terecht?
Ik had voor mijn opleiding een stageplek nodig in de fitness, toen heb ik 
al eerste bij GHC gesolliciteerd en dit liep goed af.
2. Werkzaamheden/opleiding  naast Green Health Center?
Ik ben bezig met de afronding van NASM-personal training en ik doe al-
tijd mijn best om mijn kennis op het gebied van vechtsport uit te brei-
den.
3. Hobby’s
Vechtsport (maakt me niet uit welke) en gamen.
4. Favoriete muziek?
Trap, dubstep, metal.
5. Lievelingseten?
Broodje Döner
6. Hoe ziet jouw favoriete vakantie er uit?
Een afwisseling van ontspannen en activiteiten doen.
7. Waar mogen we je absoluut niet voor wakker maken?
Dingen die ook langer kunnen wachten.
8. En waar voor wel?
Ik hecht veel waarde aan mijn slaap, dus laat mij maar liggen.
9. Toekomst dromen en/of plannen?
Mijn droom is om een eigen sportschool te hebben met een combinatie 
van vechtsport en fitness.
10. Wat maakt het werken bij Green Health zo leuk?
Voor mij maakt de afwisseling tussen instructie en personal training 
geven het werk erg leuk. Verder is het greenteam geweldig om mee sa-
men te werken, allemaal met eigen specialisaties.
Wie gaan wij in de volgende nieuwsbrief ontmoeten en waarom?
Wij gaan Fred in de volgende nieuwsbrief ontmoeten. Net 50 jaar gewor-
den en ben erg nieuwsgierig naar zijn antwoorden. 

Wij stellen u voor

Actuele openingstijden:

Groepslesrooster

Maandag 07:00 - 22:00
Dinsdag t/m donderdag 08:00 - 22:00

Vrijdag 08:00 - 21:00
Zaterdag 08:30 - 13:00
Zondag 09:30 - 1300

Vanaf januari hebben wij een paar kleine wijzigingen in ons groepsles-
rooster. Zo gaan wij onder andere gebruik maken van onze nieuwe 
Body&Mind-zaal. Hier worden vanaf januari twee extra lessen gegeven; 
Yoga op maandag om 19.00  en Relaxcercise op dinsdag om 20.00.
Op woensdag vervalt de Zumba om 20.00 en geven we vanaf januari om 
20.00 XCORE (30 minuten) en 20.30 CXWORX (30 minuten), hierdoor sluit de 
CXWORX mooi aan op de RPM-les van 19.30.
Ook hebben wij een nieuwe les in de SpinCityZaal. Elke donderdag hebben 
wij nu om 19.30 hiit-cycle. Een les met hoge intensiteit, weinig pauze en 
knallende beats van 30 minuten. Het proberen waard?
Kijk goed op ons actuele lesrooster (zie website, social media of op de pa-
pieren versie bij de balie) in welke zaal jouw les gegeven wordt en vergeet 
je niet aan en af te melden voor lessen om teleurstellingen te voorkomen. 
Aanmelden kan via de website met je pasnummer en geboortedatum of 
met onze app ‘mylogifit’. Veel sportplezier!



Zoete aardappelpizza
– 1 zoete aardappel
– 100 gram havermout
– 1 ei
– 3 eetlepels cottage cheese (zoals Hüttenkäse)
– 1 tomaat
– 1 hand rucola

Bereiding:
– Verwarm de oven voor op 190 graden.
– Rasp de zoete aardappel fijn en doe in een kom.
– Doe de havermout en het ei erbij, gevolgd door een klein 
scheutje olie, een flinke snuf peper en zout en roer door elkaar.
– Spreid het mengsel uit op een met bakpapier beklede oven-
plaat, maak een mooie ronde vorm met behulp van jawel: ge-
woon je handen!
– Schuif de bodem de oven in en bak 25 minuten.
– Haal dan de bodem uit de oven, draai ‘m om en bedek deze 
kant met plakjes tomaat en cottage cheese.
– Schuif opnieuw de oven in en bak zo’n 7 minuten.
– Haal uit de oven, bestrooi met rucola, nog een klein beetje 
olie en een snuf peper en zout en serveer.

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 Quincy Rodrigo, 29 jaar en werkzaam als Service Manager in 
de IT in het dagelijks leven. Elke week ben ik minimaal 2 keer bij GHC aan 
het sporten en ben daarnaast graag met vrienden op stap.

Hoe ben je bij GHC terecht gekomen?
In het verleden heb ik bij een andere sportschool gesport en na een flin-
ke tijd niks gedaan te hebben wilde ik het weer oppakken.
Ik kende GHC al via vrienden en Kim ken ik nog van de middelbare school 
dus ik dacht ik probeer het maar bij GHC. Tot dusver vind ik het fijn spor-
ten omdat de crew betrokken is, alles netjes en schoon is en je alle ruimte 
hebt om lekker je eigen gang te gaan.

Wat heeft het sporten mij opgeleverd?
In de korte tijd (4 maanden) dat ik nu echt weer bezig ben merk ik dat 
wat strakker ben geworden, een betere weerstand heb gekregen en vol 
energie zit.

Wat kan je iedereen aanraden?
Ik kan het natuurlijk iedereen aanraden om bij GHC te komen sporten en 
op je eten te letten maar vooral om, ook al heb je soms een mindere dag, 
door te zetten. 
Vraag wat tips aan de crew of medesporters om toch weer verder te ko-
men qua kracht of conditie. 

Ik geef de Green Appel door aan
Djordy Sterk

ik geef de green appel door


