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Beste Greeners, Veel van jullie hebben we de hele zomer bij ons in het 
centrum gezien en we merken dat de rest het sporten nu ook weer 
oppakt. Daar zijn we blij mee, want het is nu meer dan ooit duidelijk dat 
sporten, en met name krachttraining, enorm belangrijk is voor een 
gezonde leefstijl. Ook daarom organiseren we in september een 
informatieavond, op deze avond delen wij onze kennis en ervaring over 
voeding en leefstijl met jullie. In dit magazine lees je hier meer over, en er 
staat meer leuk nieuws in dat je niet wil missen. Veel leesplezier!  

September 2018

Bootcamp Special

Woensdag 19 september  
van 19.30 - 20.30

Locatie: Bodegraafse Bos 
(Burgemeester Kremerweg)

*Verzamelen bij het voetbalveld, aan de rondweg.  

Vanaf september hebben wij een extra Bootcamples op ons rooster op 
de woensdag van 19.30 - 20.30. De lessen starten en eindigen bij Green 
Health Center en zijn outdoor. Eens per maand is de les op woensdag op 
een andere locatie die wij tijdig communiceren. De les is voor iedereen 
toegankelijk maar houd er wel rekening mee dat een Bootcamples voor 
een groot deel bestaat uit hardlopen en hardloopoefeningen. 
De Bootcamp op zaterdagochtend van 10.30 - 11.30 blijft ook gewoon 
op ons rooster.

Heeft jouw training of jouw trainingsdoel een boost nodig? Dan biedt 
Personal Training misschien wel de oplossing. Samen met je trainer train 
je specifiek, gevarieerd en op je eigen niveau naar het behalen van jouw 
persoonlijk doelstelling(en). Personal Training kan 1 op 1 maar het kan 
ook in een Small Group van 2, 3 of 4 personen. Je kunt terecht bij het 
Greenteam voor vragen en meer informatie.

Extra Bootcamples

Personal training



Ingrediënten:
1 eetlepel kokosolie
1 theelepel komijnpoeder
1 theelepel korianderpoeder
1/2 theelepel chilivlokken of 1 verse rode peper
2 uien, fijn gesneden
500 gr zoete aardappel, in blokjes gesneden
150 ml groentebouillon
4 eieren
2 handjes koriander, grof gehakt
1 avocado, in repen gesneden
citroenpartjes
zeezout
versgemalen zwarte peper

Bereiding
1. Verwarm 1 eetlepel kokosolie op mediumhoog vuur in een 
grote koekenpan. Voeg kruiden en chilivlokken of rode peper 
toe en bak 1 minuut totdat de geuren vrijkomen.

2. Voeg ui toe. Zet het vuur wat lager en bak 20 minuten totdat 
de ui gaat karameliseren. Af en toe roeren.

4. Voeg zoete aardappelblokjes en groentebouillon toe. Leg 
een deksel op de pan en laat 15 minuten sudderen zodat de 
zoete aardappel kan stomen. Als er vocht overblijft, haal de 
deksel dan van de pan  en laat het vocht verdampen.

5. Maak in het aardappelmengsel een paar holletjes en breek in 
ieder holletje een ei. Leg het deksel weer op de pan en laat nog 
4 minuten sudderen, tot het eiwit is gestold maar de 
dooiers nog zacht zijn. Breng eventueel op smaak met zout en 
vers gemalen zwarte peper.

6. Serveer met avocado, een partje citroen en koriander.

Voordelen Silver & Gold card
maand september en oktober:

 -Gratis op de massage stoel
-3x verloting Greenmember shirt

ik geef de green appel door

Even voorstellen:
Mijn naam is Daisy Overes. Ik ben 23 jaar oud en woon samen met mijn 
vriend Mark in Bodegraven, vlak bij Green Health Center.

Hoe ben je bij GHC terecht gekomen:
Via familie. Ik sportte eerst bij een andere sportschool. Ik miste een stukje 
persoonlijke begeleiding en professionaliteit dus raadde mijn familie 
GHC aan. 
Ik ben samen met mijn sportbuddy’s Suzanne en Stephanie hier naar toe 
gekomen en sport hier nu al een aantal jaar met veel plezier. 

Wat heeft het sporten mij opgeleverd:
Ik vind het heerlijk om te sporten. Ik kan mijn hoofd leeg maken na een 
drukke werkdag en ik krijg er energie van. Ook ben ik vanaf maart bezig 
om wat kilo’s kwijt te raken. Tot nu toe ben ik 12 kg afgevallen en dit komt 
mede door het sporten. Ook levert sporten mij veel spierpijn op...... :-)

Wat kan je iedereen aanraden:
Geniet van het sporten! En als je dat al doet, blijf jezelf uitdagen! Niets 
is leuker om jezelf positief te zien veranderen en sterker te worden en 
voelen. 

Ik geef de Green Appel door aan mijn tante Gerda van Luinen! 

Zoete aardappel met avocado en ei

Informatieavond:

Voeding & Leefstijl
20 september om 20.00 uur

20 september as, om 20.00 uur organiseren wij in ons 
centrum een informatieavond over voeding en leefstijl. 

Wil  je meer te weten komen over (gezonde-) voeding dan 
ben je van harte welkom. Aan deze avond zijn geen extra 

kosten verbonden en neem gerust een introducee mee!


