
Green Health Magazine

Probeer nu voor maar € 1,75

Speculaas

SHAKE VAN DE MAAND

december

Beste Greeners,
We hebben onlangs twee leuke events georganiseerd waarbij het 
weer gezellig druk was. Het ene was onze jaarlijkse krachtcompeti-
tie waarbij gestreden werd om leuke prijzen en het andere event 
was een bingo met aansluitend een uitgebreide brunch en ook 
daar werden mooie prijzen in de wacht gesleept. Het was zeker 
voor herhaling vatbaar! Meer hierover en andere leuke weetjes 
vind je in dit magazine, veel leesplezier.
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Wij blikken terug op twee enorm geslaagde evenementen in 
november.De workoutbingo op donderdagochtend 23 novem-
ber was een nieuw concept en een enorm succes. Met ruim 30 
deelnemers en een speciale presentator ‘Bingo Charly’ werd er 
Bingo gespeeld volgens de Green Health regels. Bij sommige 
nummers moest er een speciale opdracht gedaan worden 
voordat het vakje aangekruist mocht worden. Denk hierbij aan 
buikspiertraining, opdrukken, squats of jumping jacks. Er werd 
fanatiek gestreden en er werden leuke prijzen gewonnen. 
De ochtend werd gezamenlijk afgesloten met koffie en een uit-
gebreid ontbijt. Wat was het gezellig!

Ook hebben we onze jaarlijkse krachtcompetitie weer gehad. 
Op vrijdagavond 24 november streden er zo’n 20 deelnemers 
om de titel ‘The Strongest Greenmember’. Er waren onderdelen 
voor de benen, voor de rug, voor de armen en schouders en 
een aantal oefeningen op krachtuithoudingsvermogen of snel-
heid. De dames en heren haalden het onderste uit de kan en 
hebben voor zichzelf een maximale prestatie geleverd. Respect 
en complimenten voor alle deelnemers maar de top 3 was als 
volgt:
1. Jasper van Staalduinen (heren) en Charlotte de Heij (dames)
2. Joeri Rietveld en Jeffrey Groenendijk (gedeelde tweede 
plaats)

-Dinsdag 05-12 normale openingstijden en lesrooster.
-Zondag 24-12 normale openingstijden en lesrooster.
-Maandag 25-12, eerste kerstdag, gesloten.
-Dinsdag 26-12, tweede kerstdag, open van 09:30-13:00 met om 
09:30 Bootcamp, 10:30 RPM en Bodybalance en 11:30 Bodypump.
-Zondag 31-12 normale openingstijden en lesrooster.
-Maandag 01-01, Nieuwjaarsdag, gesloten.

Events voor jong en oud in november

Openingstijden rondom de feestdagen



HERFSTIGE POMPOEN MUFFINS
Ingrediënten voor 12 st.

300 gr pompoenpuree
300 gr bloem
2 el bakpoeder
Handvol pecannoten
0,5 dl zonnebloem olie

Voor de pompoenpuree kook je 400 gr stukken pompoen gaar 
in water. Giet het af en pureer de puree glad met een staaf  mixer. 
Je houdt ongeveer 300 gr pompoenpuree over. Laat dit afkoe-
len. Doe de bloem in een kom en voeg een snuf zout en het 
bakpoeder toe. Vijzel de specerijen (vooral de kruidnagel) en 
voeg dit bij de bloem. Doe de melk in een andere kom en meng 
dit met de olie en de 2 eieren. Meng de natte ingrediënten met 
een garde bij de droge ingrediënten. Net zoals je pannen-
koekenbeslag maakt. Spatel tenlostte de pompoenpuree en de 
maple syrup door het beslag. Neem een muffinpan en verdeel 
12 muffin papiertjes over de vorm. Verdeel het beslag over de 
vompjes. Garneer de pompoen muffins met de pecannoten 
en bak ze in ongeveer 30 minuten gaar in een voorverwarmde 
oven op 170 graden. Ze zijn klaar als een satéprikker er schoon 
en droog uit komt.

Voordelen Silver & Gold card
maand november & december

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

GreenStarzaal 
19:00 - 20:00 Heavy kerstworkout

20:00 - 21:00 Body&Mind kerstworkout

Spinningzaal
19.30- 21:00 Kerstspinning

Fitnesszaal
20:00 - 21:00 KerstCross

Kerst Workout

21:00 Gezonde borrel en prijsuitreiking 
voor het leukste outfit en de beste inzet.

Donderdag 14 december

Dresscode: kerst

Winnaars gold- en silveractie september en oktober
Wij feliciteren onze trouwe goldmembers Monique vd Niekerk, 
Peter vd Glas en Henk-Jan Verburg met hun speciale goldmember 
t-shirt. Bedankt voor jullie vertrouwen in Green Health Center en 
veel sportplezier in jullie shirt.

Winnaars gold- en silveractie

ik geef de green appel door

Ik ben Addie Didden, ik ben in 1956 in Leiden geboren. Ik ben getrouwd 
met Dik Bezemer, we hebben 4 kinderen en 5 kleinkinderen. 
Ik ben gespecialiseerd verpleegkundige maar heb het te druk om nog 
te werken.
Toen ik in 2011 meeging doen met de Alpe d’HuZes, ben ik bij Green 
Health gaan sporten op advies van mijn dochter die hier ook actief was. 
Dankzij  de goede begeleiding van Green Health is het mij gelukt 2x de 
Alpe op te fietsen.
Door het sporten heb ik een betere conditie en gezondheid gekregen en 
zit ik lekkerder in mijn vel. En niet te vergeten de leuke contacten en het 
gezellige koffieleuten na de training.
Sinds een aantal jaren hebben Marian, Frieda, Anky en ik op dinsdag-
morgen Small Goup Training van Christa. Een pittige les. Ik probeer 5 
keer in de week te sporten: RPM/ FreeStyle, Cross30 en krachttraining, 
meestal samen met Marian de Wit.
Ik kan iedereen aanraden om een sportmaatje te zoeken en samen te 
sporten, maar ook het sporten inplannen, niet wachten of er tijd over is.
Ik geef de appel door aan Agnes van Beek een actieve en gezellige dame 
die ik regelmatig tegen kom bij Green Health.

5 el maple syrup
1 kruidnagel
2 eieren
2 dl melk
Snuf nootmuskaat

Snuf zout
1 tl gember
1 tl kaneel


