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Beste Greeners,

Allereerst willen wij je een gezond en sportief 2020 wensen. 
Over het algemeen gaan deze twee samen en daarom zijn wij 
er ook in dit nieuwe jaar graag voor je. Onze passie is jou te 
helpen met het bereiken van je doelen, want jouw doel is 
tenslotte ons doel! 

Januari 2020

 Wij stellen u voor;

Danique Plasmeijer, 18  jaar en woont 
in Bodegraven. Sinds augustus j.l. 
werkt Danique bij GHC als fitness- en 
baliemedewerkster.

1. Hoe kwam je bij Green Health terecht?
Zelf sport ik sinds 2015 bij GHC. Ik was toen  begonnen met fitness, 
omdat ik veel blessures had en de sportarts mij aanraadde om 
krachttraining te gaan doen. Het is ondertussen 4 jaar later en heb in die 
jaren echt mijn passie gevonden in fitness/krachttraining. 

2. Werkzaamheden/opleiding  naast Green Health?
Sinds september van dit jaar ben ik begonnen met de HBO-opleiding 
fysiotherapie in Leiden. Daarvoor heb ik mijn VWO-diploma behaald. Ik 
vind het dus erg leuk om met het menselijk lichaam en beweging bezig 
te zijn!

3. Hobby’s 
Mijn hobby’s zijn vooral sporten. Naast trainen in de sportschool, 
volleybal ik ook bij VSTS. Dit doe ik al sinds mijn zesde. Daarnaast houd 
ik van een feestje en om met vriendinnen te zijn!

4. Favoriete muziek?
Meestal luister ik gewoon pop/hiphop. 

5. Lievelingseten?
Gebakken zalm natuurlijk.

6. Hoe ziet jouw favoriete vakantie er uit? 
Een combinatie van een stad bezoeken en daarnaast lekker relaxen op 
het strand met lekker eten. 

7. Waar mogen we je absoluut niet voor wakker maken?
Ik houd er sowieso niet van als mensen mij wakker maken haha!

8. En waar voor wel?
Om op vakantie te gaan naar de zon!

9. Toekomst dromen en/of plannen?
Ik zou later graag als fysiotherapeut willen werken in een ziekenhuis of 
revalidatiecentrum. Verder hoop ik snel mijn rijbewijs te halen, zodat ik 
zelf lekker kan rijden. 

10. Wat trok jou aan om bij Green Health Center te komen werken?
Ik vind de sfeer in de sportschool zelf heel comfortabel en ik zou het ook 
fijn vinden als iedereen zich zo op z’n gemak voelt tijdens het sporten. 
Daarnaast vind ik het zelf heel leuk om bezig te zijn met mensen. 



Ingrediënten
2 medium rijpe avocado’s
4 eieren
2 theelepels gevriesdroogde saladekruiden
peper
zout
optioneel: ontbijtspekjes
optioneel: geraspte kaas
1 komkommer
2 tomaten
optioneel: zonnebloempitten

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 190ºC.
Snijd beide avocado’s in de lengte door en verwijder de pit. Maak het 
gat dat de pit achterlaat groter zodat er een heel ei in past (bewaar dit 
vruchtvlees voor de salade). Snijd een klein stukje van de bolle kant van 
de avocado af, zodat deze nu een plat voetje heeft om rechtop te blijven 
staan. Plaats de vier avocadohelften in een ovenschaal.
Breek een ei in iedere avocadoholte (het is geen probleem als er een 
beetje eiwit overheen vloeit). Breng iedere avocado op smaak met peper, 
zout en de gevriesdroogde saladekruiden (en optioneel met de 
ontbijtspekjes en geraspte kaas).
Bak de avocado’s in 15 tot 20 minuten, zodat het eiwit gestold is en de 
dooiers van binnen nog een beetje vloeibaar zijn.
Snijd de komkommer, de tomaten en het overgebleven vruchtvlees van 
de avocado in kleine stukjes en breng op smaak met de saladekruiden 
(en eventueel de zonnebloempitten).
Serveer de eivocado’s direct uit de oven met de salade. Deze simpele 
bereiding geeft een spectaculair resultaat!

Probeer nu voor maar € 1,75

perzik / mango

SHAKE VAN DE MAAND

januari

Eivocado

Ik geef de green appel door

Even voorstellen:
Mijn naam is Marco Spits, 52 jaar en getrouwd met Irma. We 
hebben een dochter Lynnette (26) en een zoon Yorick (21). 
Ik werk bij Steenbergen Transport hier in Bodegraven op de 
financiele administratie. 

Hoe ben je bij GHC terecht gekomen?
In verband met mijn gezondheid moeten er kilo’s af en omdat 
ik Green Health Center wel van naam kende ben ik eens gaan 
kijken en heb me aangemeld. 

Wat heeft het sporten mij opgeleverd?
Het bevalt prima, lekker om regelmatig even lekker bezig te 
zijn. Houdt de conditie op peil. Het gewicht blijft op peil, moet 
toegeven dat de kilo’s er bij het begin van een dieet sneller 
afgaan. 

Wat kan je iedereen aanraden?
Kan zo gauw geen tips bedenken om aan te raden

Ik geef de Green Appel door aan Frans Ritmeester

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


