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Lieve Greeners,
Deze zomer beleven wij de “Summer Vibes” optimaal! We zijn 
heel blij dat we inmiddels aangepast (buiten) toch weer lekker 
aan de slag kunnen. We vinden het heerlijk om onze klanten 
weer gezond en gemotiveerd terug te zien en weer samen te 
kunnen sporten. We merken dat iedereen dit heeft gemist.
Onze branchevereniging doet er alles aan om ervoor te zorgen 
dat we ook  binnen in het centrum zo spoedig mogelijk weer 
kunnen sporten, zodat we al onze klanten ook daar weer 
kunnen bedienen. Daar hebben we nog steeds alle vertrouwen 
in. Maar tot die tijd hopen we je te regelmatig te zien. 
Ben je nog niet geweest en benieuwd naar de mogelijkheden? 
Neem dan contact met ons op, er is een trainingsmogelijkheid 
voor iedereen. We helpen je graag!
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Beste Greeners,
Wij zijn heel blij jullie te kunnen mededelen dat wij (onder 
voorwaarden) 1 juli a.s. ook binnen weer open mogen. Onze 
branche-organisatie heeft al geruime tijd een goedgekeurd 
protocol klaarliggen voor aangepaste opening, dus we zijn 
helemaal voorbereid en klaar om weer te beginnen!  
Allereerst willen we jullie bedanken voor jullie geduld, 
loyaliteit en betrokkenheid. Dit was voor ons een enorme 
steun én een bevestiging dat waar we voor knokken, meer dan 
de moeite waard is. We zullen nog een maand moeten 
overbruggen, maar we hopen dat jullie zoveel mogelijk 
gebruik kunnen en willen maken van onze buiten 
sportfaciliteiten en onze online workouts, trainingstips en 
voeding- en leefstijl tips die we delen op social media. Ook zijn 
we altijd bereikbaar voor vragen over voeding en leefstijl. 
We helpen je graag! Relevante details mbt de opening van 
onze binnen sportfaciliteiten volgen zo spoedig mogelijk. 
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.

Vera, Stan, Kim en Christa  
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We zijn inmiddels twee weken buiten aan het sporten en wat zijn we blij dat we de meeste van jullie 
weer hebben gezien! Nu missen we ook nog heel veel leden en dat vinden we jammer. We hebben 
een uitgebreid rooster in groepslessen en ook in onze outdoor fitness is er genoeg te doen. 
Mocht je het lastig vinden om te bepalen wat je kunt doen met het losse materiaal, dan loopt er altijd 
iemand van het Greenteam rond die je kan helpen met een trainingsschema of oefeningen die bij jou 
passen. Ook vraagt deze tijd wellicht om eens uit je comfortzone te stappen en eens een groepsles te 
proberen die je nog nooit hebt gedaan; wie weet word je verrast met een heerlijke workout! 
Sporten en vitaal blijven of worden is enorm belangrijk en we helpen je daar graag bij of dit nu 
binnen of buiten is. Tot snel?
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Zoete aardappel wrap
Ingrediënten voor 1 wrap:
2 el speltmeel (of boekweitmeel voor een glutenvrije versie)
1 (kleine) zoete aardappel
Snuf Himalayazout
1 ei
Halve stronk broccoli
Geitenkaas
Cherrytomaatjes
Bereidingswijze
Schil de zoete aardappel en snijd in blokjes. Kook de zoete aardappel tot 
deze zacht is en laat goed uitlekken en afkoelen. Meng in een kom het 
meel, ei en zout. Daarna de zoete aardappel erbij en het geheel met een 
staafmixer tot een beslag mengen (het beslag hoort dik te zijn).
Kook ondertussen de broccoli en snijd de cherrytomaatjes door midden. 
Verhit een koekenpan en verdeel het zoete aardappel mengsel over de 
pan. Bak om en om gaar. Vul de zoete aardappel wrap met broccoli,
cherrytomaatjes en geitenkaas.

Heerlijk met een groene salade erbij.

Frisse spinaziesalade met granaatappel, noten & 
feta
Ingrediënten:
50 g ongezouten gemengde noten, grofgehakt
1 granaatappel
sap van 1 citroen
1 tl mosterd
4 el olijfolie extra vierge
1 tl gedroogde oregano
100 g spinazie, gewassen
1 rode ui, in halve ringen
50 g feta, grof verkruimeld
Bereiding:
Rooster in een droge koekenpan de noten goudbruin en schud 
ze op een bord. Halveer de granaatappel en schep de pitjes 
met een theelepeltje uit de helften 
Klop een vinaigrette van het citroensap, de mosterd, de olijfolie 
en de oregano. Breng de citroen-oreganovinaigrette op smaak 
met zout en peper.
Verdeel de spinazie met de ui, de noten en de 
granaatappelpitjes over 4 borden. Bestrooi de salade met de 
feta en besprenkel met de vinaigrette.

Groene smoothie zonder zuivel
Ingrediënten:
4x Perssinaasappel 
2x Banaan 
200 gram Diepvriesspinazie (geen á la crème)
1x Avocado 
Ongeveer 100 ml water 
Bereiding:
Pers de sinaasappels uit en giet het sap in de blender
Pel de banaan, snij de avocado in tweeën, verwijder de pit en lepel het 
vruchtvlees eruit
Stop alles samen met de spinazie en het water in de blender
Zorg ervoor dat alles goed vermalen is. Vind je de smoothie te dik, voeg 
dan wat extra water toe

Pizza van amandelmeel
Ingrediënten:
200 gram amandelmeel
2 eieren
1/2 theelepel zout
1/2 theelepel oregano
2 eetlepels kokosolie of olijfolie
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 170 graden. 
Meng dan alle bovenstaande ingrediënten in een kom, en 
kneed het even tot een deegbal. Leg deze bal dan tussen twee 
velletjes bakpapier, en rol hem dun uit met een deegroller. Het 
deeg plakt, en daarom is een tweede bakpapiertje essentieel. 
Als je het deeg hebt uitgerold tot een mooie dunne bodem, 
verwijder dan het bovenste bakpapiertje en schuif de bodem 
op een bakplaat. Bak pizzabodem 15 minuten, totdat deze 
bijna bruin kleurt. Neem dan de bakplaat uit de oven, en beleg 
de bodem met jouw favoriete pizzabeleg. 
Schuif de pizza vervolgens nog zo’n 10 minuten de oven in.


