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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,
Inmiddels is de herfst alweer begonnen en dan is het toch heerlijk dat je lekker 
binnen kunt trainen. Wil je zo richting de feestdagen nog advies over voeding 
en/of je training  vraag het ons gerust, wij helpen je graag. In dit magazine vind je 
o.a.  informatie over onze krachtcompetitie  en we stellen een nieuwe collega aan 
je voor. Veel leesplezier!

November 2017

Op vrijdag 24 november 2017 is het weer tijd voor onze jaar
lijkse 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.

Een aantal wijzigingen in ons greenteam en in ons rooster 
vanaf november. Zo zullen de vaste yogalessen van Perry op 
maandag en woensdagavond worden overgenomen door 
onze nieuwe collega Stefania van der Ham. Stefania is een 
ervaren yogadocent waar wij heel blij mee zijn.
Op maandagochtend wordt de Bodyshape vervangen door 
een Cross45. De 30min Pilates van 09.00, de F30 van 09.00, de 
RPM van 09.30 en de ABS30 van 10.30 blijven wel gewoon op 
het rooster.
Melanie en Perry zijn niet langer vast onderdeel van ons team, 
maar zullen beide nog geregeld komen voor inval.

Word jij ‘The strongest greenmember 

Greenteam en roosterwijziging

Stefania van der Ham – Canepa, 49 jaar en woonachtig in 
Bodegraven samen met haar man en 3 zoons. 
Vanaf 1 november werkzaam bij GHC als Yogadocent.

1. Hoe kwam je bij Green Health terecht?
Open sollicitatie via de mail.
2. Werkzaamheden/opleiding  naast Green Health?
In Italië: PABO opleiding, administratieve opleiding en in Neder
land studie NT2 en  studie yogadocent. 
Buiten mijn werkzaamheden bij GHC geef ik Italiaanse les en als 
vrijwilligster yogalessen.
3. Hobby’s
Mijn hobby’s zijn: zingen, wandelen in de natuur, het lezen van 
boeken over Healthy  lifestyle, mindfulness etc., meditatie en 
natuurlijk yoga.
4. Favoriete muziek?
Een mix van klassiek en moderne muziek.
5. Lievelingseten?
Tagliatelle al salmone/gamberetti (zalm & garnalen), bosbessen 
en pure chocolade.
6. Hoe ziet jouw favoriete vakantie er uit?
Strand, zee, zon & palmbomen.
7. Waar mogen we je absoluut niet voor wakker maken?
Voor een fietstocht als het buiten regent. (ja ja ik weet dat ik 
niet van suiker ben!)
8. En waar voor wel?
Een leuke reis naar ..... verras me!
9. Toekomst dromen en/of plannen?
Nu de kids wat groter en zelfstandig zijn, wat meer tijd voor 
mijzelf hebben. Leren genieten van alle dagen in gezondheid 
en een leuke reis maken naar een ver land.
10. Wat trok jou aan om bij Green Health Center te komen 
werken?
In het verleden kwam ik bij GHC voor de schoonheids specialiste, 
het leek mij toen leuk ooit bij deze sportschool te gaan werken. 
Nooit gedacht, maar uiteindelijk is mijn wens uitge komen!

Wij stellen u voor



PIZZA VAN AMANDELMEEL
Ingrediënten:
200 gram amandelmeel
2 eieren
1/2 theelepel zout
1/2 theelepel oregano
2 eetlepels kokosolie of olijfolie
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 170 graden. 
Meng dan alle bovenstaande ingrediënten in een kom, en 
kneed het even tot een deegbal. Leg deze bal dan tussen twee 
velletjes bakpapier, en rol hem dun uit met een deegroller. Het 
deeg plakt, en daarom is een tweede bakpapiertje essentieel. 
Als je het deeg hebt uitgerold tot een mooie dunne bodem, 
verwijder dan het bovenste bakpapiertje en schuif de bodem 
op een bakplaat. Bak pizzabodem 15 minuten, totdat deze 
bijna bruin kleurt. Neem dan de bakplaat uit de oven, en beleg 
de bodem met jouw favoriete pizzabeleg. 
Schuif de pizza vervolgens nog zo’n 10 minuten de oven in.

Voordelen Silver & Gold card
maand november & december

-Alle shakes €1,75
- 2x verloting dinerbon

   

9.00 - 10.00 uur Special BINGO workout
10.00 - 11.00 uur Ontbijtbuffet

Vergeten jullie niet de sticker met de groene 
appel links op je achterruit te plakken of op de 
achterkant van je blauwe kaart te doen en deze 
onder de voorruit te schuiven als je op ons 
parkeerterrein staat? Ze controleren streng, dus 
maak de groene appel zichtbaar en voorkom 
een onnodige boete. De stickers liggen op de 
balie naast de pepermuntjes. 
Bedankt voor de medewerking.

Parkeren

ik geef de green appel door

Ik zal mij even voorstellen, mijn naam is Just Jellema en ik ben geboren in 
1959. Ik ben getrouwd met Yvonne en samen hebben wij twee kinderen. 
Dochter Naftha is arts bij Ipse de Brugge en zoon Jorn is medeeigenaar 
van ons restaurant ‘In het Bonte Varken’ dat wij al meer dan 25 jaar 
bezitten.
Ik ben in 2013 lid geworden van Green Health Center op aanraden van 
KeesJan Bruinen en Kees Veelenturf. Samen zijn wij begonnen op de 
dinsdagochtend te trainen in een Small Group Personal Training want ik 
ben toch op de dinsdag vrij. En dat is maar goed ook na zo’n zware 
training van Christa.
Wat levert het sporten mij op? Ik hoop een gezonder, sportief en langer 
leven, maar vooral de gezelligheid tijdens het sporten is fijn. Want naast 
dat het pittig is hebben we ook een hoop lol en zeker naderhand aan 
de koffietafel. Na het sporten gaan we zelfs nog bij één van ons thuis 
napraten over de ochtend. Op zondagochtend probeer ik zelf ook nog 
een uurtje te sporten. We doen dan een gezamenlijke circuittraining met 
een man of zes
Ik kan iedereen die moeite heeft om de eerste stap te zetten aanraden 
om op zoek te gaan naar een paar vrienden of vriendinnen en dan te 
gaan sporten onder begeleiding. Je zal zien dat dat zeer motiverend 
werkt en dat je je al snel gezonder voelt.
Ik geef de appel door aan Addie Didden. Dit is een vrolijke, sportieve 
en goed gebekte dame die ook met vier dames onder begeleiding van 
Christa sport op de dinsdagmorgen.


