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Beste greeners,

Allereerst wensen wij jullie een gezond en sportief 2018. We weten 
allemaal dat een sportief leven bijdraagt aan een gezond leven, dus wat 
dat betreft beginnen jullie het jaar (weer) goed. Misschien is dit begin 
van dit jaar een goed moment om je training een nieuwe boost te geven. 
Wanneer je eigenlijk nooit groepslessen doet is dit  het moment om ons 
groepslesrooster eens te checken of er inmiddels lessen zijn die je 
kunnen helpen met het behalen van je doel. Of wanneer je alleen 
groeps lessen doet is dit misschien een mooi moment om eens aan een 
van onze fitnessinstructeurs te vragen wat er mogelijk is in de fitness. 
Als je het heel serieus aan wil pakken  zijn er ook verschillende diensten 
zoals Personal Training en/of Diplan om je training en/of voeding te 
optimaliseren. Kortom, er is van alles mogelijk en we helpen je graag. 
Meer hierover lees je in dit magazine, veel leesplezier!
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Bij Green Health Center helpen we je graag om je goede voor-
nemens om te zetten in actie en bieden we je graag de juiste 
handvatten om je doelen te behalen. Zo bieden wij 
bijvoorbeeld ons Diplan programma aan voor mensen die 
gezonder willen leren leven en/of wat kilo’s kwijt willen. Ook 
hebben we Health Coaching bij Vera voor de sporter die zijn 
voeding en training optimaal op elkaar wil leren afstemmen.
En wanneer je je conditie- en/of je krachttraining een boost wilt 
geven denk dan eens aan Personal training. Dit kan in 1 op 1 
maar ook in een Small Group van 1 op 2, 1 op 3 of zelfs 1 op 4. 
Intensieve begeleiding om het maximale uit jouw training te 
leren halen.
Vraag het Greenteam naar meer informatie, mogelijkheden en 
kosten, want ook in 2018 staan wij voor jullie klaar!

Eén doel, één missie!

Ik ben Sacha van Leeuwen en inmiddels al drie jaar aan het 
sporten bij Green Health Center.

Helaas kreeg ik 3,5 jaar geleden plotseling een hernia, wat een 
gevolg was van Artrose. Door de fysio ben ik bij GHC terecht 
gekomen en ik moet zeggen dat ik hier nog steeds met heel 
veel plezier sport. Tijdens het sporten kwam ik Yvonne tegen. 
We raakten aan de praat tijdens een zondagochtend training. 
Yvonne had er al de nodige Personal training bij Vera op 
zitten maar zocht voor de volgende sessies een maatje en 
kwam zo bij mij terecht. Ik vond het eigenlijk wel tijd voor een 
grote verandering. Na 8 jaar tobben met mijn gewicht wilde ik 
nu eindelijk wel eens echt resultaat zien. En dat is inmiddels al 
aardig gelukt. Met trots kan ik zeggen dat ik eindelijk d
resultaten behaal die ik wil. Ik heb mijn eetschema aangepast 
aan het trainen. Laat alle ongezonde dingen staan en train 
keihard! Ik kan het iedereen aanraden! Je wordt niet alleen 
gezonder, maar je voelt je ook zo veel beter en sterker! Na een 
PT van Vera kunnen wij de hele wereld aan (denken we altijd). 
Yvonne en ik trainen nu vaak met elkaar. Niet alleen is dit heel 
gezellig, maar we delen ook de dezelfde passie voor 
krachttraining. Niks is heerlijker dan om er weer een aantal 
kilo’s bij te kunnen doen! Het doel is minder vetpercentage, 
meer spieren en dus een gezonder lijf. Maar de missie is vooral 
gezond blijven en doen waar je veel plezier aan beleefd. Plezier 
hebben we zeker, we liggen geregeld in een deuk, maar we 
kunnen ook heel serieus trainen! Zo wordt ik er dus gezond van 
en heb er sociaal ook baat bij. Ik heb er echt een hele leuke en 
lieve vriendin bij!

Goede voornemens omzetten in actie.

Eén MISSIE: Een fitter, sterker en slanker lichaam.



Ingrediënten voor 24 st. 
75 gr boekweitmeel
100 gr speltbloem
1 tl bakpoeder
2 eieren
200 ml melk
Snuf zout
400 gr gerookte zalm
125 ml zure room
Dille
Peper en zout

Zo maak je het
Meng de boekweitmeel, de speltbloem, bakpoeder, eieren, 
melk en een snuf zout tot een dik pannenkoekenbeslag.

Leg met een lepel rondjes beslag ter grootte van een groot 
poffertje in een koekenpan. Bak aan weerszijden goudbruin.

Snijd de gerookte zalm in repen. Beleg de blini’s met een plakje 
zalm, een theelepel zure room, een takje dille en breng het op 
smaak met peper en zout.

Serveer meteen.

Voordelen Silver & Gold card
maand januari en februari:

- Gratis op de snuggle stoel
- 3x verloting tas

ik geef de green appel door

Hallo, mijn naam is Agnes van Beek. Ik ben in 1947 geboren in Bussum. 
Ik ben weduwnaar van Joop van Beek en ben zevendertig jaar getrouwd 
geweest. Ik heb twee kinderen en vier kleinkinderen waar ik stapelgek 
op ben. Ik heb ruim tweeëndertig jaar bij Voorn en Koning gewerkt en 
ben inmiddels al even met pensioen. Om de dagen een beetje op te 
vullen ben ik gaan sporten bij Green Health Center en dat bevalt tot en 
met de dag van vandaag nog steeds heel erg goed. Ik sport z’n vier keer 
in de week in de fitness of in één van de groepslessen. Ik doe F30, Cross30 
en Fiftyfit bij Marion. Door het sporten blijf ik op gewicht en voel ik mij 
gezond. Naast de fysieke voordelen vind ik de gezelligheid ook heel 
belangrijk en drinken we vaak na het sporten nog even gezellig koffie 
met elkaar.
Bij Green Health Center ontmoette ik mijn Latje Karel en we hebben het 
inmiddels al zeven jaar ontzettend gezellig samen. We hopen dan ook 
nog heel lang samen te kunnen komen sporten.
Ik geef de appel dor aan Hanneke Oskam. Met Hanneke sport ik al heel 
lang fijn samen, maar ook buiten de sportschool zijn we actief met 
fietstochten en fietsvakanties.


