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Lieve greeners,
We missen jullie! En we kunnen niet wachten om weer te 
beginnen. En àls dat weer mag weten jullie je in goede handen 
want bij ons word je begeleidt door goed opgeleide en ervaren 
fitness instructeurs, BGN erkende gewichtsconsulenten en 
(internationaal) erkende NASM opgeleide én ervaren Personal 
Trainers. Ook zijn wij aangesloten bij Vereniging Exclusieve 
Sportscholen Nederland en België en zijn wij LERF 
gecertificeerd. Deze kwaliteitsstandaard mogen jullie van ons 
verwachten en wij voldoen daar graag aan!
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Nieuw op ons rooster; BOOTY.

De voordelen van sport

Voordelen Silver & Gold card
maand maart & april

-2x verloting 
GHC sportpakket

Zodra wij weer open zijn en groepslessen mogen aanbieden zullen jullie 
een nieuwe les op ons rooster vinden; BOOTY. Deze les was op Vimeo zo 
populair dat we dachten; daar moeten we iets mee! Het is een les van 30 
minuten waar de focus ligt op de billen en de omliggende spieren. Je 
maakt gebruik van een bootyband en een schijf of schijven. De les zal op 
de volgende dagen en tijden worden aangeboden:
Dinsdag 19.30 
Woensdag 09.00 (gevolgd door 30 min total body workout)
Vrijdag 09.30 (om 09.00 zit hier dan 30 min XCORE voor)

Bewezen is dat een goede intrinsieke motivatie stimuleert om vaker en 
consequenter te sporten. Bewezen is ook dat de intrinsieke motivatie 
gestimuleerd wordt door te weten wat de voordelen zijn van hetgeen 
wat je aan het doen bent. Wees je daarom altijd bewust van de 
voordelen die je hebt op het moment dat je sport. Hieronder geven we je 
tien voordelen, prent ze in je hoofd en denk er een volgende keer aan als 
je misschien een keer wat minder zin hebt om te komen sporten.  
1. Sport geeft je een betere conditie en uithoudingsvermogen. 
2. Sport vermindert de kans op hart- en vaatziekten.
3. Sport heeft een positieve invloed op de bloeddruk.
4. Sport geeft een verminderde kans op overgewicht of vermindert 
overgewicht (in combinatie met gezonde voeding). 
5. Sport heeft een gunstig effect op diabetes type 2. 
6. Sport voorkomt of vermindert osteoporose (het brozer worden van je 
botten). 
7. Sporten met de juiste techniek verbetert je houding. 
8. Sport kan, door meer actieve spiermassa, je metabolisme 
(ruststofwisseling) verhogen.
9. Sport maakt je gelukkiger door het hormoon endorfine wat vrijkomt. 
10. Sport zorgt ervoor dat je mentaal sterker bent en beter om kunt gaan 
met negatieve stress.

Gezonde taart met rood fruit
Ingrediënten
1 kg yoghurt Griekse stijl 10% vet
8 gelatine blaadjes
agavesiroop naar smaak
bessensap

Bereidingswijze
-Beleg een springvorm (Ø22 cm) met bakpapier of vet deze goed in.
-Mix in een hakmolen of blender de dadels met wat heet water fijn, voeg 
vervolgens de choco coco peanut mix deze nog even kort mee.
-Duw het bodemmengsel goed aan op de bodem van je springvorm.
-Week de gelatineblaadjes in koud water en los deze vervolgens op in 
een klein beetje water op laag vuur.
-Zet het vuur uit en voeg een klein deel van de yoghurt toe, roer dit door 
en voeg vervolgens de rest van de yoghurt toe.
-Wil je de taart met een roze twist maken zoals ik het ook gedaan heb? 
-Deel dan het yoghurtmengsel in twee gelijke delen in twee 
verschillende kommen.
-Voeg aan de ene kom bessensap toe en roer dit goed door.
-Begin een klein deel roze yoghurt in het midden van de springvorm op 
de bodem te gieten, giet in het midden van het roze een deel wit en 
daarin weer een deel roze. Ga zo door tot alle yoghurt op is.
-Laat de taart minimaal 1 uur opstijven in de koeling. Kook vervolgens 
het rode fruit in en meng hier de 2 resterende gelatine blaadjes 
doorheen (voeg hier eventueel ook nog wat extra zoetmiddel aan toe.
-Giet het rood fruit mengsel als het afgekoeld is over de yoghurt laag. 
Laat de taart vervolgens nogmaals 2 uur over de nacht over koelen.

We leven helaas nog steeds in een tijd waarin het advies is om 
thuis te blijven. Met deze reden bieden wij zoveel mogelijk tools 
aan om dus ook thuis te kunnen sporten. We lenen materialen 
uit, bieden livestreams aan, kunnen fitnesschema’s maken voor 
thuis en hebben op Vimeo een online platform met inmiddels 
meer dan tachtig lessen. 
Heb je hulp of tips nodig om thuis fit te blijven, laat het ons dan 
weten. Wij staan, ook nu, altijd voor jullie klaar.
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

Zoals we in onze e-mail hebben aangegeven wachten we nog 
één persconferentie af of wij onze deuren weer mogen 
heropenen. 
Indien dit niet geval is komen wij vanaf 15 maart een outdoor 
plan waarmee we iedereen weer een veilige en, op zijn/haar 
niveau, uitdagende workout kunnen gaan bieden. 
Hou onze berichtgeving in de week na de persconferentie 
goed in de gaten!

Online en thuis sporten

Vanaf 15 maart... 

100 gr Choco coco peanut mix
100 gr dadels medjoul (ontpit)
150 gr rood fruit
2 gelatineblaadjes



Ik geef de green appel door
Even voorstellen 
Ik ben Miranda Zaal, ik ben 49 jaar en woon samen met mijn man, zoon en twee katten in 
Bodegraven.  
Ik hou erg van reizen, zowel binnen als buiten Europa. 
Ik ben bevoorrecht dat ik kan zeggen inmiddels al aardig wat van de wereld gezien te hebben, 
maar wat mij betreft nog lang niet genoeg! Verder hou ik heel erg van goede detectives en 
series die met het oplossen van een moord of mysterie te maken hebben. Daarnaast is een 
goed boek ook fijn!

Hoe ben je bij GHC terecht gekomen? 
Ik deed echt al jaren niet meer aan sport, eigenlijk zat mij dat al heel lang dwars maar toch 
bedacht ik “excuses”. Maar toen mijn zoon destijds 4 jaar werd en voltijd naar de 
kleuterschool ging, zei ik tegen mezelf: “En nu ga je gewoon informeren en inschrijven, 
nu heb je geen excuus meer!”. En zo gebeurde het dat ik toen op een ochtend mijn huis 
voorbij reed en in één stuk ben doorgereden naar Green Health Center om me als lid aan 
te melden. Dat is inmiddels nu bijna 15 jaar geleden! Ik voel me thuis bij GHC, je bent hier 
geen nummer, ze kennen je bij naam en leven ook met je mee. 
Wat heeft het sporten mij opgeleverd?
Ik heb eerst jaren 1x per week aan fitness gedaan, naast 1x per week groepsles. Ik vond het 
een uitdaging om te proberen steeds wat zwaarder te gaan. Ik had ook minder last van 
mijn rug. En je conditie en spierkracht gaan vooruit natuurlijk, dus wat wil je nog meer? 
Inmiddels fitness ik niet meer, maar volg ik 3 groepslessen per week: Battle bij Kim en 
XCore en Pilates bij Christa (soms Yoga bij Stefania). Dus met deze twee pittige dames kom 
ik de week wel door! Verder ontmoet je leuke mensen in de sportschool, dus prima voor je 
sociale contacten en het samen drinken van een kopje koffie of een eiwitshake na afloop, 
of op z’n tijd een wandeling met elkaar buiten de sportschool om. 
Wat kan je iedereen aanraden?
Ik kan iedereen aanraden te gaan bewegen! Het geeft je plezier en voldoening, ook als 
je even helemaal kapot gaat! (geloof mij, dat ga ik regelmatig). Je kunt vaak meer dan je 
denkt en de instructeurs bij GHC weten je mee te nemen in hun enthousiasme, waardoor 
je bereid bent een tandje meer te geven, ÁLS dat nog gaat natuurlijk.  
Ik geef de Green Apple door aan Yvonne Verweij.


