
Green Health Magazine
Beste Greeners,
Met het jaar 2021 begint ook een nieuwe periode met nieuwe 
mogelijkheden en nieuwe keuzes. We gaan ook dit jaar weer 
ons uiterste best doen om jou te helpen met (het onderhouden 
van) een gezonde leefstijl. We hebben er alle vertrouwen in dat 
we elkaar snel weer in ons centrum zien! Tot die tijd; houd onze 
social media in de gaten. Voor nu, veel leesplezier met dit 
magazine.
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Voordelen Silver & Gold card
maand januari & februari

-2x verloting 
GHC sportpakket

Zoals jullie weten zijn we helaas nog tot en met 19 januari 
gesloten. 
Toch is het belangrijk om sportief actief te blijven in welke vorm 
dan ook. Wij helpen je daar graag mee in de vorm van online 
lessen en homeworkouts. Deze delen wij op Social media. Ben 
jij al lid van onze besloten Facebookgroep voor het live of later 
volgen van onze online lessen? Je kunt de groep vinden onder 
de naam #greenhealthcenter. En heb je geen Facebook; geen 
probleem. 
Op ons Vimeo kanaal vind je ook alle online lessen. 

Mocht je hulp nodig hebben kun je ons mailen op 
info@greenhealthcenter.nl

Online lessen



Ik geef de green appel door

Ik ben Jos van Leeuwen.

Hoe ben je bij GHC terecht gekomen?
Via een vriend die lang geleden bij Green sportte. Ik trainde 
toen bij Den Edel in Waddinxveen. Toen ik bij Green Health 
kwam was hij na zes weken weg, hoop niet dat het aan mij lag.

Wat heeft het sporten mij opgeleverd?
Ik heb bij Green Health de beroemde Kees van Zoeren ontmoet. 
Wie wil dat nou niet..? Maar voornamelijk een leuke sportschool 
waar iedereen welkom is! 

Wat kan je iedereen aanraden?
Om bij Green Health te komen sporten!

Ik geef de Green Appel door aan Erwin Keizer

Chicken fajita bowl met bloemkoolrijst
Ingrediënten 
450 g kipfilet
3 paprika’s, in repen
1 zoete ui, in halve ringen
1 el. extra virgine olijfolie
2 tl. chilipoeder
2 tl. paprikapoeder
2 tl. komijnpoeder
1 teen knoflook
1 tl. zout
680 g bloemkoolrijst
40 g verse koriander, gehakt
2 el. citroensap
Geraspte kaas, zure room en avocado om erbij te serveren

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwarm de oven tot 200 graden Celcius. Leg de kipfilet op de helft 
van een bakplaat en leg de paprika’s en ui op de andere helft. Druppel 
olijfolie over de kip en groentes.
2. Doe het chilipoeder, paprikapoeder, komijnpoeder, de knoflook en 
het zout in een klein kommetje en roer door elkaar. Strooi het mengsel 
over de kip en groentes en draai ze om zodat alle kanten bedekt worden. 
Schuif de bakplaat in de voorverwarmde oven tot de kerntemperatuur 
van de kip 77 graden Celcius is en de groentes geroosterd zijn na zo’n 30 
minuten.
3. Bereid intussen de bloemkoolrijst volgens de verpakking. 
Doe vervolgens de koriander en het limoensap erbij.
4. Serveer de kip en groentes over de bloemkoolrijst heen in kommetjes 
en garneer met kaas, zure room en avocado.


