
Green Health Magazine

Voordelen Silver & Gold card
maand januari & februari

- alle shakes € 1,75
- 5x verloting bioscoopkaart

voor 2 personen
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Bootcamp elke zaterdag om 10.30 uur!
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Combi-deal:

10 weken Personal Training & Diplan  
(1 uur per week) 

voor €495,-*
*Voor klanten van Zorg en Zekerheid wordt een deelbedrag van de kosten door Diplan(€249,95) vergoed. 

Beste Greeners, 
We hebben goed nieuws!  Binnenkort zijn wij geregistreerd bij de 
Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten (BGN). Dit houdt in dat een 
groot aantal verzekeraars de kosten van Diplan geheel, of gedeeltelijk 
zal vergoeden zonder dat dit je eigen risico beïnvloed.  
Check snel welk bedrag jouw verzekering vergoedt op 
https://gewichtsconsulenten.nl/vergoeding-via-je-zorgverzekering
Inmiddels is het al weer februari, mocht het zo zijn dat je jouw 
gestelde doelen (nog) niet hebben gehaald,  geen probleem. Laat het 
ons weten, wij helpen je graag! Meer informatie vind je in dit magazine, 
veel leesplezier!

Februari 2020

Vanaf februari terug op ons rooster de les TMI; thirty minutes 
Insanity. In deze les train je op hoge intensiteit alle spieren van 
je lichaam zonder enig materiaal. Je traint 3 minuten en hebt 
maar 30 seconde rust waardoor je tot het uiterste zult moeten 
gaan. Doe jij mee? Elke donderdag 19.30-20.00.

Op zaterdag 28 maart gaan wij s’ochtends weer fietsen voor de 
Alpe d’huZes. Details volgen nog, maar we maken er weer een 
feestje van. Zet de datum vast in je agenda en steun dit goede 
doel!

Omdat wij aangesloten zijn bij de Vereniging Exclusieve 
Sportcentra krijgen wij geregeld een mystery visit. 
Wij worden dan getest op onze kwaliteit, faciliteiten en 
gastvrijheid. Woensdag 18 december 2019 hebben wij zo’n 
bezoek gehad en wat zijn we trots op ons resultaat!  

TMI. Terug op ons rooster!

Save the date!

Rapportcijfer Mystery Visit.



- 300 gram spinazie
- 1 bakje Hüttenkäse (200 gram)
- 3 eieren
- 250 ml halfvolle melk
- 2 takjes rozemarijn
- 450 gram bloem
- 4 tl bakpoeder
- zout en peper naar smaak
- Eventueel: wat kleingesneden stukjes dadel

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 180 °C.
2. Plaats de cakevormpjes in de muffinvorm.
3. Snijd de spinazie fijn.
4. Mix de spinazie samen met de Hüttenkäse, eieren en melk in een kom.
5. Snijd de blaadjes rozemarijn fijn en roer door het mengsel. Breng op 
smaak met zout en peper.
6. Roer eventueel de dadels door het mengsel.
7. Voeg de bloem en bakpoeder toe en spatel rustig door.
8. Verdeel het beslag over de bakvormpjes en bak 20-25 minuten in de 
oven.

Probeer nu voor maar € 1,75
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HARTIGE MUFFINS MET HÜTTENKÄSE EN SPINAZIE

Ik geef de green appel door

Hoe ben je bij GHC terecht gekomen?
Ik ben lid nummer veertig, dus volgens mij lid geworden de 
eerste week van de oprichting van GHC
Wij (mijn vrouw en ik) wilden graag iets meer fysiek bezig zijn 
dan fietsen en wandelen en zo is het geschied.

Wat heeft het sporten mij opgeleverd?
Leuke gesprekjes en een betere conditie zowel lichamelijk, 
maar ook geestelijk fit om zo de uitdagingen weer aan te 
kunnen.

Wat kan je iedereen aanraden?
Een groepsles Balance, vorige week voor het eerst gedaan en 
dat bevalt mij heel goed. En ja ook bij Balance krijg je spierpijn. 
En daarnaast je schema af en toe eens veranderen.

Ik geef de Green Appel door aan Truus van Donk.

Wist je dat....wij aangesloten zijn bij de overkoepelende 
organisatie voor exclusieve fitnesscentra waarbij de 112 beste 
sportcentra van Nederland en Vlaanderen zijn aangesloten. Dit 
geeft je de zekerheid van Kwaliteit, Professionaliteit en 
Persoonlijke aandacht.

VES


