
Green Health Magazine

Voordelen Silver & Gold card
maand november & december

- alle shakes € 1,75
-2x verloting high tea voor 

twee personen

19.00-19.30 BodyPump
19.30-20.00 ABS30

20.00-20.30 Step&Shape
20.00-20.30 Kerst Cross30

19.00-19.30 Kerstspinning
19.30-20.00 Hiit Cycle Kerst

20.00-20.30 RPM mix

09.00-10.00 Bingo
09.00-10.00 Kerstspinning

10.00-10.30 Cxworx
10.00-11.00 Kerstontbijt

Kerst Workout

20.30 Gezonde borrel en prijsuitreiking 
voor de leukste outfit en de beste inzet.

Donderdag 12 december

Dresscode: kerst

Beste greeners,

Het is alweer december! Een maand van gezelligheid en 
kadootjes. Wij hebben ook een paar leuke kadootjes voor jullie 
in de vorm van leuke, sportieve workouts. Zelfs op 2e Kerstdag 
ben je van harte welkom. En zo houden we ook nog een beetje 
grip op de eventuele extra calorieën ;-)

Wil je hier meer van weten, check dit magazine. 
Veel leesplezier!!

December 2019

 Wij stellen u voor;

Mirella, 41 jaar jong en getrouwd met 
Maurice. Samen hebben ze één dochter 
Live van 10 jaar. Sinds kort is 
Mirella woonachtig in Bodegraven 
maar oorspronkelijk komt ze uit 
Alphen a/d Rijn. Sinds 01 oktober is 
ze werkzaam bij GHC als groepsles-
instructrice en geeft op donderdaga-
vond Abs30, Hiit circuit en Bodypump. 
Tijdens het verlof van Kim zal ze ook op 
donderdag- en zondagochtend lessen 
gaan geven. 

1.Hoe kwam je bij Green Health terecht?
Ik had hier eens eerder ingevallen voor Kim op zondag, dat ging toen 
erg goed en was ook leuk! Toen ik zag dat ze op zoek waren naar extra 
mensen, heb ik mij meteen beschikbaar gesteld en ben ik aangenomen. 
Supertof!

2.Werkzaamheden/opleiding naast Green Health?
Mijn opleiding Cycling moet ik nog afronden deze staat nog in de wacht 
momenteel.
Ik werkte hiervoor ook nog 3 dagen bij Aalo Opleidingen waar je alle 
sportopleidingen kunt volgen. Superleuk werk ook, maar ik werd
zo vaak voor groepslessen gevraagd dat ik uiteindelijk heb besloten 
volledig voor het les geven te gaan. Dus ik geef nu alleen nog maar
groepslessen. Bij GHC maar ook bij andere sportscholen.

3. Hobby’s?
Ik heb van mijn hobby mijn werk mogen maken. Supertof en ik geniet 
er enorm van om mensen hard te laten werken in een gezellige en fijne 
omgeving. In mijn vrije tijd kan ik goed niks doen en druk zijn met niks, 
heerlijk met mijn hondjes wandelen of op pad met mijn gezinnetje.

4. Favoriete muziek?
Ik houd van Nederlandstalig muziek zoals André Hazes, Tino Martin en 
Django, als het maar gezellig is. Toch kan ik ook genieten van John
Mayer, Micheal Bublé en U2, eigenlijk vind ik heel veel muziek leuk.

5.Lievelingseten?
Sushi, maar mijn man is hobbykok dus ik eet vaak lekker.

6.Hoe ziet jouw favoriete vakantie er uit?
Lang, zon, zee en strand, lekker luieren, genieten van heerlijk eten en 
drinken en het mooie en goede leven.

7.Waar mogen we je absoluut niet voor wakker maken?
Zolang het geen nood heeft eigenlijk liever niet wakker maken, is voor 
iedereen beter....

8.En waar voor wel?
Ook liever niet wakker maken.. Voor de Jackpot wil ik misschien wel 
opstaan ;-)

9.Toekomst dromen en/of plannen?
Ben niet echt van de toekomst en plannen maken, ik geniet van nu. We 
zijn momenteel een beetje aan het settelen hier in Bodegraven en we 
hebben nog wel wat wensen en dromen betreft ons nieuwe huis en 
vakantie, verder hebben we het erg goed. Misschien qua opleiding nog 
iets meer verdiepen in de Yoga. Ik heb er al 50 uur PowerYoga op zitten 
en hier zou ik mij nog best verder in willen verdiepen.

10.Wat trok jou aan om bij Green Health Center te komen werken?
De manier van omgang met de deelnemers in de les en ook met elkaar, 
iedereen is oprecht geïnteresseerd. Ik voelde mij hier gelijk welkom.
Christa en Kim zijn ook erg leuk en de rest van het team heb ik met het 
teamuitje mogen ontmoeten en dat was ook onwijs leuk! Tevens is GHC
een professioneel sportcentrum en is het leuk om met een gedreven 
team samen te werken. Dit alles maakt dat de sfeer heel gewoon 
prettig is en ik hoop nog heel veel leuke lessen mee te mogen draaien 
bij Green Health Center!



INGREDIËNTEN
2 eieren
400 gr zoete aardappel
1 grote ui
2 theelepels kerriepoeder
400 gr verse spinazie
50 ml kookroom
20 gr walnoten

Bereiding
Kook de eieren hard.
Schil de zoete aardappel en snijd in kleine stukjes. Kook ze gaar.
Snipper de ui en fruit met de kerriepoeder aan in een scheutje olie. 
Gebruik een ruime wok.
Voeg handje voor handje de spinazie toe en laat slinken. Strooi er flink 
peper en een beetje zout overheen.
Stamp de zoete aardappels met de kookroom tot een gelijkmatige 
puree.
Roer het spinazie-mengsel door de puree. Maak verder op smaak met 
peper en zout.
Serveer het stamppotje met de hardgekookte eieren en de walnoten.

Probeer nu voor maar € 1,75

speculaas

SHAKE VAN DE MAAND

december

Zoete aardappelstamppot met spinazie en ei

Donderdag 5 december, pakjesavond, normale openingstijden 
en lesrooster.
Dinsdag 24 december, kerstavond, sluiten wij om 16.00.
Woensdag 25 december. eerste kerstdag, zijn wij gesloten.
Donderdag 26 december, tweede kerstdag, zijn wij open van 
09.30-13.00. Om 10.00 is er RPM, 11.00 Bodypump en 12.00 
ClubBattle.
Dinsdag 31 december, oudjaarsavond, sluiten wij 18.00.
Woensdag 01 januari, nieuwjaarsdag, zijn wij gesloten. 

Vanaf december zullen jullie mogelijk een nieuw gezicht zien 
op de dinsdagavond. Chakira Barkey komt ons team versterken 
gaat dan groepslessen geven. De Clubbattle is van 18.30-19.30. 
de cxworx van 19.30 -20.00 en de hiit van 20.00 -20.30. Welkom 
Chakira!

Aangepaste openingstijden feestdagen.

Greenteam

Ik geef de green appel door

Even voorstellen:
Ik ben Lia, 32 jaar oud, getrouwd met René en mama van Merel 
(3 jaar) en Daan (bijna 2 jaar). Ik woon alweer een paar jaar met 
plezier in Weideveld en werk bij Steenbergen Transport hier op 
het industrieterrein. 2 konijntjes in de tuin, 2 leuke pony’s bij 
een boer in Reeuwijk en we verzorgen wekelijks de pony van 
de Zustertuin, geen tijd om me te vervelen!

Hoe ben je bij GHC terecht gekomen?
Vorig jaar werd er geflyerd met een actie van BenVitaal, in 5 
weken fitter worden en afvallen. Ik had 10 hardnekkige 
zwangerschapskilo’s die ik er niet af kreeg en heb de kans toen 
aangegrepen. De sfeer bij GHC was zo leuk en de 
mogelijkheden binnen wat ik kan met een ‘hernia-verleden’ 
waren zo breed dat ik ben blijven hangen.

Wat heeft het sporten mij opgeleverd?
In een jaar ben ik ongeveer 15 kilo afgevallen en ik voel me 
sterker dan ooit! Loop nu 3x per week 5km en aan het trainen 
om in maart een 10km te lopen. Daarnaast eens per week 
krachttraining bij GHC om mijn core sterk te maken/houden is 
een fijne combinatie!

Wat kan je iedereen aanraden?
Af en toe een weeg- en evaluatiemoment inplannen. Ik heb al 
veel fijne tips met betrekking tot voeding gehad en af toe je 
schema aanpassen werkt weer motiverend. Ik vind de 
groepslessen ook erg leuk als is het thuis qua planning 
momenteel lastig om die in te plannen. 

Ik geef de Green Appel door aan Marco Spits


