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Beste Greeners, merken jullie ook al dat het voorjaar voor de deur 
staat? Oké vooruit er komen nog wat koude dagen aan, maar het is 
alweer langer licht en het zonnetje schijnt heerlijk. 
Zet deze voorjaarsenergie om in actie en kom lekker vaak sporten. Zeker 
als jij een doel hebt voor de zomer adviseren we jou om daar nu al mee te 
starten. En kunnen wij jullie daarbij helpen, dan staan wij uiteraard klaar 
voor jullie. In dit magazine onder andere weer een gezond recept, de 
nieuwe gold- en silveractie en een leuk nieuwtje rondom onze 
yogalessen. Veel leesplezier!
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1. Het is geen groente maar het is fruit

2. Avocado’s zitten vol met meervoudig onverzadigde vetzuren, 
vitamine C en E, kalium en anti-oxidanten. Wanneer je avocado 
combineert met bijvoorbeeld sla of andere groeten, neem je de 
anti-oxidanten in die groentes beter op

3. Er zit meer kalium in dan in een banaan

4. Ze zijn sneller rijp als je ze naast een appel of een banaan 
legt. Zeker als je de avocado’s met een appel of een banaan in 
een papieren zak doet. Het gas wat de appel of banaan uitstoot, 
heeft invloed op het rijpingsproces

5. Een avocado zit vol met proteine en in proteine zit 
aminozuur. In avocado’s zitten alle 18 belangrijkste aminozuren

6. Je kunt ze in plaats van boter gebruiken in bakrecepten

7. Avocado’s zijn zo rijk aan goede stoffen dat ze gebruikt 
kunnen worden tegen beschadigd haar, droge of verbrande 
huid en zelfs rimpels

8. Van avocado-moes maakten de Antillianen een geel 
alcoholisch drankje, wat door zeevaders naar Nederland 
gebracht werd. Bij gebrek aan avocado’s gebruikte men hier 
eieren en werd het Advocaat

Weten jullie eigenlijk al dat wij behoren tot één van de 
honderd beste sportcentra van Nederland en Vlaanderen? 
Check www.ves.nl voor meer info en voor de voordelen die dit 
voor jullie met zich meebrengt.

8 feiten over avocado’s:

ves

We merken dat de yogales op maandag, dinsdag en woensdag erg snel 
vol zit en dat is natuurlijk hartstikke fijn, maar ook vervelend als je 
daardoor soms niet mee kunt doen. We willen jullie hierbij op de 
hoogte stellen dat wij de yogaruimte boven graag willen vergroten en 
druk bezig zijn met de voorbereidingen daarvan. Nog heel even geduld 
dus en we houden jullie op de hoogte.

Yogalessen.

extra yogales: 
Dinsdag 09.30 - 10.30 uur



Ingrediënten (voor 2 personen):
Voor de bodem:
– 1 flinke bloemkool (de grootste die je kunt vinden :)!)
– 1 ei
– 1 eetlepel gedroogde oregano (of een ander gedroogd 
kruidje)
– 1 klein handje kaas 
– peper en zout
– een scheutje olijfolie om de randjes te bestrijken
– 5 eetlepels tomatensaus
– champignons
– courgette
– paprika
– ui
– een flinke snuf chilipoeder 
– 1 handje geraspte kaas 

Zo maak je het
– Verwarm de oven voor op 180 graden.
– Snijd de bloemkool in roosjes en doe in de keukenmachine. 
Maal tot fijne kruimels.
– Verdeel de kruimels over een met bakpapier beklede 
ovenplaat en schuif in de oven.
– Bak 25 minuten, roer af en toe even door met een vork.
– Terwijl de bloemkoolkruimels in de oven staan, kun je je 
groentjes voor je topping snijden.
– Haal de kruimels uit de oven en laat een kwartier afkoelen 
terwijl de kruimels zijn verspreid over de bakplaat.
– Doe de kruimels dan in een schone theedoek en knijp zo hard 
je kan zoveel mogelijk vocht eruit.
– Doe de bloemkoolpulp in een kom met het ei, de oregano, 
het handje kaas, een snuf peper en zout en meng goed door.
– Verdeel het mengsel egaal over de bakplaat met een spatel, 
maak de bodem lekker dun.
– Doe weer in de oven en bak 25 minuten. De bodem moet al 
een beetje hard en lichtbruin worden.
– Haal uit de oven, beleg met tomatensaus en al je favoriete 
groentjes en bestrijk de randjes met olie.
– Maak af met wat kaas en schuif weer de oven in voor 20 
minuten.

Voordelen Silver & Gold card
maand maart en april:

Alle shakes € 1,75 
4x verloting sportbon

ik geef de green appel door

Hallo Allemaal,
Mijn naam is Jan Geelhoed. Ik ben geboren op 12 mei 1946 en alweer 20 
jaar getrouwd met Anky.

Hoe ben je bij Green Health Center terecht gekomen?
Nadat ik, na 40 jaar werken in de wegenbouw, ben gestopt met werken 
moest ik een andere invulling aan mijn dag gaan geven. Ik ben toen bij 
deze
sportschool terecht gekomen. Ik kom hier inmiddels al hele lang tijd dus. 

Wat heeft het sporten je opgeleverd?
Een goede gezondheid, veel social contacten en natuurlijk de leuke om-
gang met het greenteam.

Wat kan je iedereen aanraden?
Als je ouder wordt is het zeker aan te raden goed te blijven bewegen. Het 
hoeft niet fanatiek te zijn, maar je moet wel wat presteren.
Ik sport meestal vier keer in de week en ik voel mij daar goed bij. Af en 
toe krijg ik een kleine correctie van een instructeur en daardoor
weet ik ook dat mijn techniek goed en veilig blijft. 

Ik ben zeer content met het Greenteam, ze doen het prima en er hangt 
een leuke sfeer. Ik hoop hier nog vele jaren te kunnen blijven sporten.

Ik geef de Green Appel door aan... Marco Fioole 

Winnaars januari en februari

Winnaars gold- en silveractie januari/februari
Wij feliciteren onze silver- en goldmembers Gertjan Visch, Erik 
Slob en Samira Blom met hun gewonnen rugtas. Bedankt dat 
jullie al zo lang lid zijn bij ons.

Bloemkool pizza


