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ARE YOU THE
NEXT STRONGEST
GREENMEMBER?

Vrijdag 24 november 
18:15 - 21:30

VROUWEN
18:15 aanwezig 

18:30 start eerste onderdeel
20:00 einde laatste onderdeel

MANNEN
19:45 aanwezig

 20:00 start eerste onderdeel
 21:30 einde laatste onderdeel

21:30 prijsuitreiking

Prijs: strongest greenmember sportpakket

Beste greeners,
Herfst heeft wat vroeger dan normaal z’n intrede gedaan, maar dat 
maakt niet uit want bij ons binnen is het droog en je krijgt het vanzelf 
warm. Dat komt goed uit want veel van jullie zijn natuurlijk al volop in de 
voorbereiding voor de Krachtcompetitie. Sta je nog niet ingeschreven 
dan kan dit uiteraard nog. Wil je meer weten check dit magazine of vraag 
ons ernaar, wij informeren je graag. Veel leesplezier!

Oktober 2017

Op vrijdag 24 november 2017 is het weer tijd voor onze jaarli-
jkse krachtcontest. We zijn er dit jaar weer op tijd bij zodat jullie 
nog alle tijd hebben om je voor te bereiden. Uiteraard hebben 
we een leuke prijs voor de winnaar maar deze avond gaat vooral 
om fun, doorzettingsvermogen en de persoonlijke uitdaging. 
Van ons greenteam coördineren Marc en Stan dit event, dus 
voor vragen of onduidelijkheden kun je bij hun terecht. Durf jij 
het aan? Schrijf je snel in op de inschrijflijst bij de balie.

Word jij ‘The strongest greenmember 

Joyce van der Eijk, 32 jaar en woont in Leiden. Werkt sinds 
augustus van dit jaar bij GHC en geeft Xcore, CXWorx en bin-
nenkort ook Club Battle

1. Hoe kwam je bij Green Health terecht? 
Via een leuke oproep op Facebook. 
2. Werkzaamheden/opleiding  naast Green Health? 
Communicatieadviseur en woordvoerder voor de Koninklijke 
Luchtmacht en defensieoperaties bij het ministerie van Defen-
sie (militair). 
En daarnaast nog bootcamptrainer in Leiden. 
3. Hobby’s 
Sporten in de breedste zin van het woord (hardlopen, fietsen, 
skiën, 
groepslessen), lezen en schrijven. 
4. Favoriete muziek? 
Eigenlijk van alles; van oude klassiekers, Nederlandstalige en 
rustige muziek tot aan Dance. Het is maar net of mijn hoofd 
naar Frank Sinatra, Amy Winehouse, Adele, Van Dik Hout, Guus 
Meeuwis, de Nineties of 
Armin staat.  
5. Lievelingseten? 
Italiaans, mediterraans en de Nederlandse keuken. 
6. Hoe ziet jouw favoriete vakantie er uit? 
Met stip op 1 de wintersport. Die wil ik nooit overslaan! In de 
zomer een combinatie van stad, goed eten, lekkere wijn, zee 
en strand. 
7. Waar mogen we je absoluut niet voor wakker maken? 
Zaken die niet dringend zijn. 
8. En waar voor wel? 
Belangrijke berichten van familie of dierbaren.
9. Toekomst dromen en/of plannen? 
Blijven doen waar ik van geniet en gezond oud worden met 
veel liefde om me heen.
10. Wat maakt het werken bij Green Health zo leuk? 
De sfeer, de collega’s, de mensen, het deel-van-de-GHC-
familie-zijn, oprechte interesse, persoonlijke aandacht, oog 
voor kwaliteit en het menselijke aspect en de leuke gesprekken.

Wij stellen u voor



Voor de Nieuwsbrief voor oktober zijn wij in contact gekomen met de 
sympathieke Bodegraafse ondernemer Kees Veelenturf. Geboren in 
1952 op de toenmalige boerderij op de Nieuwe Markt in Bodegraven, 
waar nu het gemeentehuis staat. Hij is sinds 1977 met zijn compagnon 
Leon van de Poll eigenaar geweest van Star Reklame in de Noordstraat 
en is sinds enkele jaren op zondag en dinsdag actief bij Green Health 
Center. 

Op de vraag hoe hij bij GHC terecht ge-
komen is heeft hij een verrassend ant-
woord. “In 2010 heb ik een hartinfarct 
gehad en na mijn hartoperatie moest ik 
weer op krachten komen. Ik kon kiezen 
uit diverse sportscholen en omdat ik 
Green Health al goed kende vanuit mijn 
werk bij Star Reklame ben ik daar naar 
toe gegaan. Een goede keuze achteraf 
want ik sport er nog steeds met veel 
plezier. Een gezellige club met een 
goede leiding”.

GROEPSLES
Op dinsdag zit Kees met 4 vrienden in een groepsles van Christa en 
iedere zondag gaat hij naar de sportschool voor een open training. Op 
de vraag wat het sporten hem opgeleverd heeft antwoordt hij: “Spor-
ten heb ik heel mijn leven al gedaan, (zaal)voetbal, squash, volleybal, 
windsurfen, etc. Maar ik heb ervaren dat er bij een sportschool spieren 
aan bod komen die je nog nooit gebruikt heb. Ik ben goed hersteld van 
mijn hartfalen en heb mijzelf beloofd bij GHC zolang mogelijk door te 
gaan. Ik ben minder gaan werken en heb daar o.a. bij Green Health een 
goede invulling voor gevonden. Ik vind sociale contacten erg belangrijk, 
zit in besturen van diverse verenigingen en ben daarnaast de trotse 
redacteur van de “Turfkroniek”, een 3-maandelijks verschijnend maga-
zine van en over Veelenturf’en. Trots omdat wij al diverse jaren door de 
Nederlandse Genealogische Vereniging uitgeroepen zijn tot “Het beste 
familieblad van Nederland”. 

SPORTEN EN GEZELLIGHEID
Wat heeft het sporten jou opgeleverd? “Naast een veel betere con-
ditie ook een aantal nieuwe vriendschappen. De “derde helft” vind ik 
minstens zo belangrijk. Veel mensen komen ook naar Green Health 
voor de sociale contacten. Ik denk dat het voor iedereen goed is. Ik 
adviseer daarom iedereen om te 
(blijven) sporten en zoveel moge-
lijk al je spieren te gebruiken. En 
dan bedoel ik niet alleen op de 
hardlooptrainer en/of fietstrainer 
want dat is buiten tenslotte veel 
leuker. Maar een sportschool 
biedt zoveel meer.” 

GROENE APPEL 
DOORGEVEN?
“Ik eet die groene appel liever 
zelf op. Maar als ik hem dan 
toch door moet geven dan 
doe ik met plezier aan Just 
Jelluma, mijn trainingsmaat 
maar tevens uitbater van 
één van de leukste restau-
rants die Bodegraven rijk 
is, ‘In het Bonte Varken”.

KEES VEELENTURF, 
EEN GEZELLIGE SPORTER

 Het beste 

familieblad van Nederland!

      Bron: Nederlandse Genealogische Vereniging
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Interview met  wereld-reiziger Ans Veelenturf

Turf’en in de mediauit de vorige eeuw!

Zeilavonturen met Wendy Veelenturf

OPGEDOKEN VOORDRACHTEN VAN 
MIEN MUNSTERMAN-VEELENTURF

JOOP VEELENTURF OVERLEDEN

De redactie van de Turfkroniek 
heeft geluidsbanden in han-
den gekregen van Mien Munster-man-Veelenturf. 

Hilarische voor-drachten op rijm met titels als: “De pastorale werkster” en “De zielsverhuizing”.

Joop Veelenturf is woensdag 5 
juli op 81-jarige leeftijd over-leden.  Joop Veelenturf startte 

samen met zijn vrouw Tilly 
Spoorenberg in 1960 zijn eer-ste winkel: de Textielbeurs.Joop was ook erg actief in de hockeysport. Hij was 18 jaar voorzitter van Oranje-Zwart. Bij het beëin-digen van zijn werkzaamheden als voorzitter werd hij benoemd tot erevoor-zitter van de club. Ook op (in-ter)nationaal gebied heeft hij 

grote verdiensten voor de hoc-
keywereld gehad. Hij werd be-
noemd tot Lid van Verdienste 
van de KNHB en tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Ook na zijn af-scheid als voor-zitter van Oranje-Zwart bleef hij nauw betrokken bij zijn club. Oud-voorzitter Simon van den Boomen: “Joop gaat voor velen als een vriend en zeer vertrouwd 
persoon de geschiedenis van 
MHC Oranje-Zwart en HC Oran-
je-Rood in.”  (zie vervolg pag. 6)

Zoon Aad: “Ze zijn ongeveer 
rond 1990 op een cassette-bandje door Moeder Mien opgenomen. Ze droeg deze tek-sten thuis ook wel-eens voor, zo kan ik me herinneren en ze heeft dit wel-licht voor het nage-slacht willen bewa-ren. (zie vervolg pag. 7)

Groene smoothie zonder zuivel
Ingrediënten:
4x Perssinaasappel 
2x Banaan 
200 gram Diepvriesspinazie (geen á la crème)
1x Avocado 
Ongeveer 100 ml water 
Bereiding:
Pers de sinaasappels uit en giet het sap in de blender
Pel de banaan, snij de avocado in tweeën, verwijder 
de pit en lepel het vruchtvlees eruit
Stop alles samen met de spinazie en het water in de 
blender
Zorg ervoor dat alles goed vermalen is. Vind je de 
smoothie te dik, voeg dan wat extra water toe

Lancering van de nieuwe releases van onze Les Mills en ClubJoy lessen 
en andere verrassende workouts.

Dresscode: Green

Iedereen mag gratis één introducé meenemen.

Greenstarzaal:
18.00 - 18.30 Step & Shape 
18.30 - 19.00 NEW ClubBattle 
19.00 -19.30 NEW Bodypump 
19.30 - 20.00 NEW XCORE
20.00 -20.30 NEW CXWORX
20.30- 21.00 NEW Bodybalance

Spincity:
19.00 - 20.00 Hiit
20.00 - 21.00 New RPM 

Fitness:
20.00 - 20.30 Cross30 
20.30 - 21.00 Cross30

Body&mind zaal:
19.00 - 20.00 Yoga 21.00 Healthy borrel

SUPERMONDAY
maandag 2 oktober

ik geef de green appel door


