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Relaxcercise; 
Wegens succes verlengd!

Hardlooptraining

Beste Greeners,

Het is alweer een jaar geleden dat we onze nieuwe function-zone in gebruik hebben 
genomen en het is een succes gebleken. We merken dat jullie  er steeds meer  gebruik 
van maken en daar zijn we erg blij mee! Iedere week staat op het bord een workout 
die je alleen, of samen met je sportmaatje kan doen. Het is leuk om het resultaat te 
delen op het bord maar dit hoeft natuurlijk niet. Probeer het eens, het is een leuke 
afwisseling op je training. Mocht je er vragen over hebben, dan horen we het graag. 
Meer leuke en interessante weetjes vind je in dit magazine. Veel leesplezier!

Februari 2017

Fred van Waas, trotse vader van 2 grote boys die ook sporten bij GHC.
Werkzaam sinds 2012 bij GHC als groepslesinstructeur.

1. Hoe kwam je bij Green Health Center terecht?
Via mijn zwager die al lid was bij GHC. Eerst gezellig samen sporten in de 
fitnesszaal, maar later ben ik Zumba gaan doen en meer groepslessen. 
Toen ben ik na enige tijd gevraagd om ook les te gaan geven.

2. Werkzaamheden/opleiding naast Green Health Center?
Ik heb, naast het lesgeven bij GHC, ook nog een baan als teamleider bij 
AT&T. Ons team onderhoudt het netwerk van AT&T op diverse locaties in 
Nederland

3. Hobby’s
Op dit moment probeer ik gitaar te leren spelen, maar dit valt echt niet 
mee!

4. Favoriete muziek?
House, Pop en sommige Rocknummers

5. Lievelingseten?
Pff dat is een goede vraag. Ik vind eigenlijk alles wel lekker maar als ik 
moet kiezen dan gerechten met zalm er in.

6. Hoe ziet jouw favoriete vakantie er uit?
Rustig en relaxt, ik ben heel het jaar  druk dus dit is een tijd om te relaxen 
(hoewel ik wel onrustig word na 3 dagen rust ;)).

7. Waar mogen we je absoluut niet voor wakker maken?
Voor onnodige vragen.

8. En waar voor wel?
Voor brand of als je ziek bent.

9. Toekomst dromen en/of plannen?
Leuke vakantiebestemmingen bezoeken.

10. Wat maakt het werken bij Green Health zo leuk?
Ten eerste de collega’s en de mensen die er sporten. Daarnaast is voor mij 
is het lesgeven een goede afleiding van de dagelijkse dingen.

Wie gaan wij in de volgende nieuwsbrief ontmoeten?
Ankie

In verband met de grote animo hebben we besloten om van 
de Relaxcercise-cursus een structureel uur te maken op ons 
groepslesrooster. Elke dinsdag 20.00 - 21.00 in onze nieuwe 
Body&Mind zaal. Een combinatie van ontspanning, Mindful-
ness, meditatie en ontspannings- en lenigheidsoefeningen. 
Maximaal 8 personen, dus meld je tijdig aan om zeker te zijn 
van een plekje in deze prachtige les.

Hardlooptraining, elke dinsdag 19.00. 
Voor alle startende, gemiddelde en gevorderde lopers bieden 
wij iedere dinsdagavond van 19.00 - 20.00 hardlooptraining 
aan bij Inge. Gevorderde lopers kunnen werken aan techniek 
of leren tools om eindelijk eens sneller te leren lopen en begin-
ners krijgen bruikbare handvatten om het hardlopen veilig en 
gestructureerd op te pakken en vol te houden. Lekker samen 
sporten in de buitenlucht en werken aan een fitter en gezonder 
lichaam. Wij zeggen; ‘doen’!

Actuele openingstijden:
Maandag 07.00 - 22.00

Dinsdag t/m vrijdag 08.00 - 22.00
Zaterdag 08.30 - 13.00
Zondag 09.30 - 13.00

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

maximaal 8 deelnemers.

RELAXERCISE
cursus

Wij stellen u voor



Ingrediënten voor 8 Maïskoekjes
1 sjalotje, in stukjes
2 knoflook teentjes, fijngesneden
3 eetlepels prei, fijngesneden
1,5 eetlepel fijn gesneden selderij
1 groentebouillonblokje
1 ei
100 gram speltbloem
2 theelepels koenjit / kurkuma
Olijfolie om in te bakken
275 gram maïs in blik
Peper naar smaak

Bereidingswijze
De maïs wassen en in een vergiet uit laten lekken.
De prei,sjalot, selderij en knoflook snijden
Groentebouillonblokje fijn maken (vijzel of achterkant lepel)
De maïs samenvoegen in een kom met de prei, sjalot, knoflook, 
selderij, bouillon, peper (naar smaak) en ei.
De ingrediënten goed mengen.
De koenjit en speltbloem toevoegen en alles weer goed men-
gen. Als het deeg wat vast wordt, voeg steeds wat bloem toe
Verhit bijvoorbeeld een wok met olijfolie erin. Je moet er een 
maïskoekje in kunnen dompelen.
Olie goed heet laten worden
Maak met twee eetlepels kleine koekjes en bak ze in de olie 
totdat ze goudbruin zijn.
Nu uitlekken in een vergiet met een kom/pan eronder om de 
olie op te vangen, plaats ze vervolgens in een schaal met keu-
kenrol.
Het bakken herhalen, totdat er geen deeg meer over is.

Probeer nu voor maar € 1,75

cocos

SHAKE VAN DE MAAND

februari

- 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

Mijn naam is Djordy Sterk, 26 jaar en  ik ben werkzaam hier in Bodegra-
ven bij van Tol, waar ik me bezighoud met de online marketing en com-
municatie. 
Naast het sporten bij Green Health Center, voetbal ik ook in een vrien-
denteam bij Esto en zoek ik in de weekenden graag de gezelligheid op 
met vrienden. 

Hoe ben je bij GHC terecht gekomen?
Een jaar of 2 geleden ben ik bij GHC begonnen met een proefabbone-
ment, om het gewoon even te proberen. Toen ben ik blijven hangen en 
nu probeer ik 2 tot 3 keer in de week te komen sporten. 

Wat heeft het sporten mij opgeleverd? 
Ik merk dat ik door het sporten meer energie heb voor andere dingen. 
Soms is het lastig om te gaan, maar als je eenmaal geweest bent is het 
toch wel lekker om even te hebben gesport. Nu nog een paar kilootjes 
eraf, dan zijn we helemaal tevreden! 

Wat kan je iedereen aanraden?
Ik kan het iedereen aanraden om een sportmaatje te zoeken. Als je dan 
even geen zin hebt om te gaan sporten,  kan de ander je overhalen om 
toch te gaan. Vaak heb je daar achteraf geen spijt van. En daarnaast is het 
natuurlijk ook veel gezelliger om samen te sporten. 

Ik geef de Green Appel door aan
Roy Snijder

ik geef de green appel door


