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Beste Greeners,
Veel van jullie hebben we de hele zomer bij ons in het centrum gezien en 
we merken dat de rest het sporten nu ook weer oppakt. Daar zijn we blij 
mee, want het is nu meer dan ooit duidelijk dat sporten, en met name 
krachttraining, enorm belangrijk is voor een gezonde leefstijl.  Heb je een 
doel nodig dan kan je je inschrijven voor onze jaarlijkse Urban Run. In dit 
magazine lees je hier meer over, en er staat meer leuk nieuws in dat je 
niet wil missen. Veel leesplezier!

September 2017

Maandag 02 oktober Supermonday van 18.00 - 22.00
Zaterdag 07 oktober Urban Run van 13.00 - 16.00
Vrijdag 24 november krachtcompetitie ‘The Strongest 
Greenmember’
*Meer info over deze events volgt snel maar noteer de 
data vast in je agenda om niks te missen.

Winnaars gold- en silveractie juli en augustus.
Wij feliciteren Bianca Boeters, Frank vd Gaag, Marlies de Bree en 
Bianca Boere met een originele GHC-rugtas. 
Wij vinden het super dat jullie al zo lang lid zijn bij ons!

Hoi Allemaal, Ik ben Simone, 20 jaartjes jong en vanaf september 2017 
geef ik de Bodybalance lessen op vrijdag en zondag. Ik ben niet verliefd, 
verloofd of getrouwd, daar heb ik helemaal geen tijd voor ;). Ik woon in 
Bodegraven met mijn ouders en mijn zusje.
1. Hoe kwam je bij Green Health terecht?
Eerst begon ik zelf met sport bij GHC met de zwemclub BZPC. Mijn tante 
vroeg of ik mee wilde doen met de RPM en dat wilde ik natuurlijk wel.
Daarna was er nog een Balance les en besloten we daar ook aan mee te 
doen. Vanuit daar heb ik alle lessen uitgeprobeerd en ben ik XCORE en 
Balance blijven doen. Vervolgens heb ik nog vaak afgewisseld van les, 
omdat ik van afwisseling hou. Toen ik zag dat er instructeurs nodig waren 
voor de groepslessen, werd ik meteen enthousiast, heb ik gesolliciteerd 
en met succes!
2. Werkzaamheden/opleiding  naast Green Health?
Als bijbaan werk ik bij het zwembad als toezichthouder en deze zomer 
ben ik begonnen met floatfit lessen geven. Ook zit ik nog op school en ga 
ik dit jaar naar mijn tweede jaar Oefentherapie Mensendieck (een soort 
fysiotherapie, maar dan houding en gedrags gericht).
3. Hobby’s
Naast sporten bij GHC zit ik zelf op wedstrijd zwemmen, waar ik als ik zin 
heb lekker ontspannend baantjes trek. Daarnaast hou ik van tekenen en 
schilderen en lekker creatief bezig zijn. En lekker niks doen is ook een 
hobby ;)
4. Favoriete muziek?
Je zou het niet denken maar, ik hou van dance muziek en hardstyle.
5. Lievelingseten?
Ik vind lasagne en spaghetti echt mega lekker, vooral met van die nom-
nom tomatensaus :)
6. Hoe ziet jouw favoriete vakantie er uit?
Dat is heel makkelijk, zonnen, zonnen en nog eens zonnen en lekker 
eten. Naar de markt, winkelen, en dan vind ik het wel weer goed.  
7. Waar mogen we je absoluut niet voor wakker maken?
Voor dingen die niet belangrijk zijn.
8. En waar voor wel?
Voor dingen die te maken hebben met mijn ambitie en toekomstdro-
men. En als er brand is mag je me ook wel wakker maken. 
9. Toekomst dromen en/of plannen?
Eerst wil ik mijn studie afmaken en daarna als het lukt bewegingsweten-
schappen studeren. Maar stiekem lijkt het me ook heel leuk om door te 
groeien in het lesgeven en ooit op een DVD te komen die in Nieuw-Zee-
land worden opgenomen. Maar dat zijn echt dromen! 
10. Wat maakt het werken bij Green Health zo leuk?
De super lieve en open collega’s en daarnaast de sfeer!!

Wij stellen u voor



Frisse spinaziesalade met granaatappel, 
noten & feta
Ingrediënten:
50 g ongezouten gemengde noten, grofgehakt
1 granaatappel
sap van 1 citroen
1 tl mosterd
4 el olijfolie extra vierge
1 tl gedroogde oregano
100 g spinazie, gewassen
1 rode ui, in halve ringen
50 g feta, grof verkruimeld
Bereiding:
Rooster in een droge koekenpan de noten goudbruin 
en schud ze op een bord. Halveer de granaatappel en 
schep de pitjes met een theelepeltje uit de helften 
Klop een vinaigrette van het citroensap, de mosterd, 
de olijfolie en de oregano. Breng de citroen-oregano-
vinaigrette op smaak met zout en peper.
Verdeel de spinazie met de ui, de noten en de granaat-
appelpitjes over 4 borden. Bestrooi de salade met de 
feta en besprenkel met de vinaigrette.

Urban Run 2017: Save the date!

Ik ben Gerard Huijboom, geboren in 1946 in Amsterdam. Al 45 jaar getrouwd, onze 
twee zonen zijn inmiddels 40 en 42, hebben partners en we hebben drie kleinkin-
deren. Ik heb altijd met veel plezier en voldoening gewerkt bij een drinkwaterbe-
drijf en ben inmiddels al weer 9 jaar met pensioen. In mijn jonge jaren gevoetbald 
bij de oudste voetbalclub van Nederland; de Koninklijke HFC in Haarlem. Later ben 
ik gaan tennissen. In Delft naast tennissen ook nog een jaar bij Proteus geroeid in 
een gladde Acht en bij Alexo competitie gespeeld met volleybal.In Bodegaven een 
aantal jaren bij Alex van Staveren (Sportschool Goederaad)) aan conditietraining 
gedaan, nog een paar jaar gesurft bij de Reeuwijkse Surfclub en later nog een paar 
jaar gegolfd op de Golfbaan IJsselweide in Gouda.In 2013 bleek ik een versleten 
heup te hebben en kreeg het dringende advies om al voor de operatie met Fysio 
te beginnen om de spieren te versterken en de conditie te verbeteren. Via Fysio 
on the Move kwam ik bij de fysiotherapeute Adriëtte terecht.De eerste keer dat 
ik de fitnesszaal in ging, kan ik mij nog goed herinneren. “Eerst even roeien” zei 
Adriëtte. Ha… roeien…leuk, dacht ik, met de gladde Acht in mijn achterhoofd. 
Ik ging op het roeiapparaat zitten, ‘gaf gas’, schoot van de zitting en belandde 
met mijn achterste op de stalen balk waar de zitting op was gemonteerd. Een on-
comfortabele positie, waar ik gelukkig met vereende krachten weer snel uit werd 
bevrijd. Niet zo’n best begin van mijn nieuwe fitnessprogramma. Daarna in eerste 
instantie oefeningen voor de heup en de benen (Hip abductie, squat, e.d.).”Wil je 
ook nog wat voor de ‘bovenbouw’ doen?”, vroeg Adriëtte. Dat wilde ik wel. En zo 
is langzamerhand een circuitje ontstaan. Na de operatie was ik snel ter been en 
ben ook weer snel met Adriëtte gaan oefenen in de fitnesszaal. Mede daardoor 
is mijn herstel heel voorspoedig verlopen. Na verloop van tijd hebben de trainers 
van GHC het weer overgenomen. De laatste anderhalf jaar is de opbouw van mijn 
programma wat verschoven van de toestellen meer naar de krachttraining in het 
‘krachthonk’. In het begin grapte ik weleens naar Marc dat ik mij wel wat onwennig 
voelde in het ‘jeugdhonk’, maar Marc verzekerde mij dat het ‘krachthonk’ er ook 
was voor senioren. Sinds een paar maanden ga ik na de krachttraining op de loop-
band werken aan mijn conditie. In de afgelopen vier jaar is er veel veranderd. Ging 
ik in het begin enigszins plichtmatig naar de fitness onder het motto ‘het is voor je 
eigen bestwil’, nu ga ik er met plezier naar toe. Dat komt omdat ik heb ondervon-
den dat het regelmatig intensief gebruiken van je spieren een positief effect heeft, 
niet alleen op je spieren, maar op je hele lichaam. Ook in diverse artikelen wordt dit 
verband gelegd. Ik heb zelf gemerkt dat ik me door de fitness inderdaad fitter ben 
gaan voelen. Het verhoogt ook je stabiliteit en je reactievermogen. Acti viteiten 
waar een fysieke inspanning voor nodig is, gaan mij ook gemakkelijker af. Je bent 
na afloop niet afgepeigerd en heb daarna geen spierpijn. Daardoor pak je dit soort 
zaken ook wat makkelijker aan. En als je wat langer regelmatig en bij voorkeur op 
dezelfde dagen komt, kun je wat makkelijker eens een praatje maken met mede-
sporters. Of eens even te grappen en ontspannen te lachen. Dat verhoogt het 
ple zier in de sport en dat hoeft echt niet lang te duren. Dat moet ook niet, want 
sporten moet uiteraard wel de hoofdmoot blijven. Plezier hebben in het sporten 
en bij het sporten leidt er ook toe, dat je met plezier naar de fitness blijft gaan. In 
de NRC van 29 juli stond een artikel over de Japanse arts Shigeaki Hinohara. Zelfs 
toen hij 105 jaar oud was, hield hij niet op met het geven van gezondheidsad-
viezen. “Neem altijd de trap en draag je eigen tassen ”was een van zijn laatste tips. 
Hij werkte tot enkele maanden voor zijn dood. Hij is ook bekend van zijn boeken 
en spraakmakende tv-interviews: “We herinneren ons allemaal wel dat we als kin-
deren zo’n lol hadden en dat we vergaten te eten of te slapen”. Zijn gezondheidsad-
vies was die kinderlijke vitaliteit op latere leeftijd vast te houden. Boven dat artikel 
staat: “Blijf lol maken, ook als je oud bent”. Een filosofie die mij wel aanspreekt. Voor 
nu en voor als ik wel oud ben … over een jaar of twintig. Het zal duidelijk zijn dat 
ik enthousiast ben over fitness. Daarom kan ik iedereen aanbevelen regelmatig 
intensief je spieren flink aan het werk zetten. Want dat werkt heel positief uit naar 
je hele lichaam; het verhoogt je vitaliteit, je stabiliteit en je reactievermogen. Je 
krijgt meer energie en pakt daardoor ook makkelijker activiteiten op waar fysieke 
inspanning voor nodig is. Ik geef de appel door aan………Kees Veelenturf 

ik geef de green appel door

Heb jij je al aangemeld voor 07 oktober? 5 km hard-
lopen of wandelen met hindernissen voor de Vijver-
hof Bodegraven. Zowel leden als niet-leden mogen 
meedoen en het belooft weer één groot feest te wor-
den. De Run is toegankelijk voor alle niveaus en niets 
moet en alles mag. Kijk voor foto’s en filmpjes van 
vorig jaar op onze social media, website of zoek op 
youtube naar het filmpje ‘Urban City Run Bodegraven’. 
Are you ready for the challenge? 
Mail kim@greenhealthcenter.nl om je aan te melden 
als loper of als vrijwilliger.


