
Green Health Magazine

Bijzonderheden maand mei en juni

Winnaars gold en silver maart/april

Voordelen Silver & Gold card
maand mei en juni:

– Gratis op de massagestoel
– 3x verloting cadeaubon 

groenteboer t.w.v. 20,-

Beste greeners,
Nu het weer wat beter wordt denk je misschien ook aan buiten 
sporten. Dat kan, iedere zaterdagochtend om 9.00 uur is er een 
Bootcamp les buiten. Alles komt daarin aan bod; krachttrai ning, 
cardio en spieruithoudingsvermogen dit alles onder professionele 
begeleiding.  Het is het uitproberen meer dan waard! En het is 
meteen een mooie voorbereiding op de Greenhealthcenter 10 
van Borft die 10 juni as. weer plaatsvindt. Voor meer nieuwtjes 
check dit magazine. Veel leesplezier. 

Mei 2017

Wij stellen u voor;
Manon den Dijker uit Bodegraven, 17 jaar en 4 jaar een relatie. Loopt 
momenteel stage bij GHC

1. Hoe kwam je bij Green Health terecht?
Via familie en vrienden.

2. Werkzaamheden/opleiding  naast Green Health?
Ik zit op het MBO in Alphen aan de Rijn (ID College) en ik doe  de opleiding 
Sport & Bewegen in het 2e leerjaar. Ik werk elke week in de Welkoop 
Bodegraven op de zaterdag 

3. Hobby’s
Tennis, zingen en skeeleren

4. Favoriete muziek?
Alles eigenlijk maar vooral Pop muziek.  

5. Lievelingseten?
Bloemkool of broccoli, kan niet kiezen.  

6. Hoe ziet jouw favoriete vakantie er uit?
Een actieve vakantie in de Ardennen. 

7. Waar mogen we je absoluut niet voor wakker maken?
Discussies/ruzies, ik probeer zo positief mogelijk in het leven te staan. 

8. En waar voor wel?
Een gezellig dagje uit met familie of vrienden! Lekker even er tussen uit, 
altijd gezellig!

9.  Toekomst dromen en/of plannen?
Een echte droom van mij is om een keer te mogen leren surfen! 

-25 mei, Hemelvaartsdag, zijn wij open van 09.30 tot 13.00. 
Wij hebben dan 10.00 RPM en Fiftyfit en 11:00 abs-30
-04 juni, Eerste Pinksterdag, zijn wij gesloten
-05 juni, Tweede Pinksterdag, zijn wij open van 09:30 - 13.00. 
Wij hebben dan 10:00 RPM en Bodybalance en 11:00 
Bodypump.

Robert Dijkzeul
Marijke van Leeuwen
Marjon Schilt
Margareth Laan
Gefeliciteerd met jullie verwenpakket!

Wij stellen u voor



Lichte salade met linzen, avocado en cherrytomaatjes
Ingrediënten:
2 avocado’s
1 blikje linzen
1 kleine rode ui, gesnipperd
1 bakje cherrytomaatjes (250 g), gehalveerd
1 handje koriander, fijngehakt
75 g fetakaas, verkruimeld
versgemalen peper en zout
dressing naar keuze
eventueel naar keuze: rucola, nootjes, hüttenkäse, komkommer
Bereidingswijze
Spoel de linzen af, laat ze uitlekken en doe ze in een saladebowl. Snijd de 
avocado in blokjes en doe ze bij de linzen. Voeg ook de uisnippers, cher-
rytomaatjes en fetakaas toe. Besprenkel met de dressing of wat olijfolie, 
en bestrooi met de koriander. Schep de salade voorzichtig door elkaar 
en voeg naar smaak nog wat peper en zout toe.
Heerlijk met een groene salade erbij.

Probeer nu voor maar € 1,75

cappuccino

SHAKE VAN DE MAAND

mei

Mijn naam is Luuk Laurens, 25 jaar woonachtig in Bodegrav-
en. Ik ben werkzaam bij Busch-automotive hier in Bodegraven 
waar ik mij bezig houd met de verkoop van gebruikte auto’s.
Naast sporten bij GHC voetbal ik bij Esto en vind ik het erg leuk 
om in de weekenden met vrienden een biertje te drinken en 
leuke dingen te doen. 

Hoe ben je bij ghc terecht gekomen?
Bijna 3 jaar geleden ben ik begonnen met sporten bij ghc, toen 
had ik samen met wat vrienden een proefabonnement van 3 
maanden in de zomervakantie genomen om te kijken of dit wat 
voor ons was. En tot heden sport ik er nog steeds twee en soms 
drie dagen in de week met heel veel plezier. 

Wat heeft het sporten mij opgeleverd?
Door het sporten krijg ik een hoop gezonde energie terug, daar-
naast ben ik een stuk fitter en fysiek een stuk sterker geworden 
hier heb ik veel profijt van in het veld. lichamelijke duels kan ik 
nu harder aan dan voorheen. En het geeft ook een stukje zelf-
vertrouwen waardoor je lekkerder in je vel gaat zitten.

Wat kan je iedereen aanraden?
Ik kan iedereen aanraden lekker door te gaan met sporten bij 
GHC, doe dit lekker samen met een sportmaatje, je motiveert 
elkaar en zorgt voor een stukje gezelligheid. Ook is het ideaal 
dat je eens in de zoveel tijd een sportschema met verschillende 
oefeningen kan aanvragen, heel chill voor de afwisseling.

Ik geef de Green Appel door aan……..
De liefste schoonzus Marsha den Besten!

ik geef de green appel door


