
Green Health Magazine

Voordelen Silver & Gold card
maand maart en april:

- Alle smaken shakes 1,75
-4x verloting verwenpakket

Beste greeners, 
de kop van het nieuwe jaar is er af en misschien zijn de goede 
voornemens een beetje vervaagd. Heb je een nieuwe impuls 
nodig, laat het ons weten! Ook hebben wij 2 leuke events voor je 
waar je je op kunt voorbereiden;  Spinning voor het goede doel 
(KWF) en onze Superthursday waar  de nieuwe releases van de 
groepslessen worden geïntroduceerd. Lees er meer over in dit 
magazine.  Veel leesplezier!

Maart 2017

Ankie Vis wonend in Bodegraven, 45 jaar en getrouwd met Eric. 
Moeder van 2 stoere zonen en een mooie dochter. Ik werk sinds 2006 bij GHC als 
Freestyle Cycle instructrice.

1. Hoe kwam je bij Green Health terecht?
Ik ben bij Green Health gaan sporten en al snel gevraagd om les te gaan geven. 
2. Werkzaamheden/opleiding  naast Green Health?
Ik werk bij Tandartspraktijk “Oranjelaan”,waar ik mij voornamelijk bezig houd met 
mondhygiëne. 
3. Hobby’s
Fietsen in de bergen vind ik erg leuk, koken en tijd met mijn gezin doorbrengen
4. Favoriete muziek?
Alles met een goede beat! 
5. Lievelingseten?
Ik heb niet echt 1 lievelingsgerecht, ik heb eigenlijk zoveel lekkere recepten!! 
6. Hoe ziet jouw favoriete vakantie er uit?
Als ik elke dag kan fietsen in een mooie omgeving met een heerlijk zonnetje, is 
het al goed! 
7. Waar mogen we je absoluut niet voor wakker maken?
Voor discussies en lastige vragen. 
8. En waar voor wel?
Voor een goed glas whiskey onder de sterrenhemel! 
9. Toekomst dromen en/of plannen?
Lang verlof nemen en dan een lange fietstocht van 3 mnd gaan maken ergens in 
de wereld. 
10. Wat maakt het werken bij Green Health zo leuk?
Goede sfeer! Leuke enthousiaste klanten die het elke week weer leuk vinden om 
te komen fietsen. 
Wie gaan wij in de volgende nieuwsbrief ontmoeten en waarom?
Natascha, mijn fiets collega. 

Sponsoring Alpe d’huZes - KWF Kankerbestrijding

Kosten: €30,- per fiets voor 3 lessen 
(er mag na elke les gewisseld worden)

De €30,- aub contant betalen op 01 april.

Programma:
10.15 - 11:00 Les 1
11:00 - 11:45 Les 2
11:45 - 12:30 Les 3

12:30 Bijkomen onder het genot van een 
gezond hapje en drankje

Alpe d’huzes spinningmarathon
zaterdag 1 april 

Wij stellen u voor



Oud-broodquiche
Ingrediënten 
1 eetlepel olie
1 ui, gesnipperd
1 teentje knoflook, geperst
400 gram groente
peper en zout
6 sneetjes oud brood
3 eieren
250 ml room
100 gram kaas, geraspt
Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 180 graden. Verhit de olie in een 
koekenpan en fruit er de ui en knoflook in. Bak de groente 
kort mee met wat peper en zout. Zet daarna het vuur uit. Leg 
de boterhammen op de bodem en tegen de randen van een 
springvorm. Scheur of snijd de sneetjes brood in de juiste vorm. 
Verdeel de groentemix over met brood bedekte springvorm. 
Klop de eireren goed los met de room en ongeveer de helft van 
de kaas en giet het over de groente. Strooi tot slot de overgeb-
leven kaas over de vulling en bak de quiche in 30 minuten gaar 
tot de vulling gestold is en de bovenkant mooi bruin is.

Probeer nu voor maar € 1,75

vanille

SHAKE VAN DE MAAND

maart

Mijn naam is Roy Snijder, woonachtig in Bodegraven en een groot lief-
hebber van sporten. Ik voetbal in het 1e elftal van Rohda’76 waar we nog 
altijd zicht hebben op promotie of zelfs het kampioenschap. Daarnaast 
voetbal ik ook één keer in de week in een vriendenteam in de zaal.
Naast mijn grootste hobby sporten ben ik ook werkzaam in de sport-
branche, ik werk inmiddels 2 jaar bij Intersport Twinsport op het hoofd-
kantoor als inkoper. Het hoofdkantoor is gevestigd in Woerden, lekker 
dichtbij Bodegraven dus! Veel vrienden en kennissen sporten bij GHC 
waardoor het makkelijk is om samen met iemand te sporten. Ik vind 
samen sporten prettiger omdat je elkaar kan motiveren en het is 
natuurlijk gezelliger. 

Hoe ben je bij GHC terecht gekomen?
Ik sport alweer 3 jaar bij GHC en ik heb me toentertijd ingeschreven van-
wege een leuke openingsactie. Ik had nooit verwacht dat ik het zolang 
zou volhouden maar ik ga nog altijd met veel plezier naar GHC toe.  

Wat heeft het sporten mij opgeleverd? 
Naast de sociale contacten heeft het mij vooral fysiek een hoop opge-
leverd. Door het sporten voel ik me fitter en sterker.

Wat kan je iedereen aanraden?
Probeer minimaal één keer per week te sporten, want als een aantal 
weken hebt overgeslagen wordt de drempel alleen maar groter om weer 
naar de sportschool te gaan. Ik vind het zelf ook lastig om elke week 
minimaal één keer te gaan omdat ik daarnaast nog veel voetbal. 

Ik geef de Green Appel door aan
Aan Dennis de Leeuw, een goede vriend van mij, want Dennis wordt 
bij na 30 jaar! Alvast een leuk verjaardagscadeau dacht ik zo ;-).

ik geef de green appel door


