
Green Health Magazine
“We hadden meer moeten inzetten op Nederland  zo fit 
mogelijk krijgen “(Bron:FD 24-03-2021,  Ic-arts Diederik Gommers)”

Lieve Greeners,
Sporten is ESSENTIEEL om gezond te blijven, dat wisten wij 
allang. Wij gaan in de strijd tegen Corona uit van de 
mogelijkheden ipv het opleggen van allerlei beperkingen met 
een te hoge prijs. Onze sportbranche is klaar om de deuren te 
openen. Kennis, faciliteiten, therapeuten, coaches, trainers, alle 
ingrediënten hebben we al in huis. Er is al meer dan genoeg tijd 
verspeeld. Laten we Nederland weer fit, gezond, sterk en weer-
baar maken! Hoe wij dat doen lees je in ons magazine, 
veel leesplezier!
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Buitenaanbod en toevoegingen

Voordelen Silver & Gold card
maand maart & april

-2x verloting 
GHC sportpakket

We zijn blij te merken dat veel Greeners de weg naar Green Health Center 
weer hebben gevonden om heerlijk outdoor te sporten. Voor iedereen 
die het nog spannend vindt of niet goed weet wat hij/zij kan verwachten 
lichten wij hieronder het aanbod nog eens toe.

Outdoor Workout
In dit uur wordt er een workout aangeboden van ongeveer 45 minuten. 
Op een bord staan 12 oefeningen die je elk 45 sec uitvoert. Dit alles doe 
je drie rondes. Er is een instructeur aanwezig om alles uit te leggen en te 
begeleiden. De workout is op ieder niveau toegankelijk en als 
oefeningen niet gaan geven we je een optie. Je kunt ook een plekje 
reserveren in dit uur maar zelfstandig sporten met je eigen gekozen 
materiaal. Dit is een goed alternatief als je normaal alleen gebruik maakt 
van de fitness en geen behoefte hebt aan een groepstraining.
Maandag t/m donderdag 09.00 -12.00 en 17.00-21.00
Vrijdag t/m zondag 09.00 -12.00

Bootcamp RUN
Een les met een hoge intensiteit waarbij hardlopen en kracht- en cardio 
elkaar afwisselen. 
Maandag 20.00, woensdag 19.00, donderdag 10.00, zaterdag 10.00 en 
zondag 10.00.

Bootcamp WALK
Dit is een nieuwe les die we aanbieden vanaf 31 maart. In deze les 
wandel je in een stevig tempo en stop je geregeld voor kracht- en 
spierversterkende oefeningen. 
Woensdag, donderdag en zaterdag 09.00.

Outdoor spinning
Vanaf 31 maart heb je de mogelijkheid om een spinningfiets te 
reserveren en buiten zelfstandig te spinnen met je eigen telefoon of 
ipad. Op ons Vimeo kanaal vind je een aantal spinninglessen die je kunt 
volgen. Een spinningfiets kun je apart reserveren in je app.
Maandag t/m donderdag 17.00-21.00
Zaterdag en zondag 09.00-12.00

Courgettesoep
Ingrediënten
1 grote ui
2 teentjes knoflook
2 courgettes (in blokjes)
1 groentebouillonblokje
3 takjes verse munt

Bereidingswijze
Verhit de olijfolie in een soeppan en bak de ui glazig. 
Snijd de knoflook klein en fruit nog 2 min op laag vuur mee. 
Voeg ook de blokjes courgette toe en bak nog een paar minuten mee. 
Voeg het water en de bouillonblokjes toe breng aan de kook. 
Scheur de blaadjes munt van de takken en hak fijn en voeg toe aan de 
pan met courgette.
Zet het vuur uit en pureer de soep met de staafmixer en roer de slagroom 
er door. 
Breng de courgettesoep eventueel nog op smaak met wat extra peper 
en zout en verwarm nog een minuutje door. 
Garneer de soep eventueel met een takje munt en wat extra 
courgetteblokjes.

Online en thuis sporten.
Op ons Vimeo kanaal staan inmiddels bijna 120 video’s van 
workouts die je thuis zelf kunt volgen. Ideaal voor als je een 
keer niet naar de sportschool kunt, je nog wat angstig bent 
om te komen of een les vol zit. Of als je, net zoals ons, je oude 
vertrouwde groepsles zo mist. We hopen dat we snel weer live 
groepslessen mogen aanbieden maar tot die tijd biedt Vimeo 
wellicht een fijn alternatief. Lukt het niet met inloggen? 
Mail dan naar info@greenhealthcenter.nl en we helpen je graag 
verder.

Online en thuis sporten

125 ml slagroom
800 ml water
Zout en peper
scheutje olijfolie



Ik geef de green appel door

Het Green Team

WAAROM
MOEILIJK DOEN

        ALS
HET SAMEN KAN

Wat houdt het in:
*10 weken voedingsplan afgestemd op jouw individuele doelstelling 
en behoefte.
*10 weken 1x per week een groeps-training onder leiding van jullie 
personal trainer en 1x per week een groeps-(circuit) training.
*10 weken ondersteuning van jullie begeleider èn van elkaar.
*10 weken gratis gebruik van fitnessfaciliteiten buiten.
*Voorlichtingsavond mbt voeding en leefstijl.

De voordelen;
*Een “stok achter de deur” zodat de slagingskans groot is.
*Samen de uitdaging aangaan met gelijkgestemden.
*Samen werken aan jullie doel en elkaar motiveren en stimuleren.
*Direct contact met jullie groepsbegeleider en met elkaar.

Wanneer?
We starten in de week van maandag 19 april as.. 
Heb je vragen en/of wil je inschrijven? 
Dat kan via info@greenhealthcenter.nl 
Doe mee en  schrijf je snel in want vol=vol!

BENELUXWEG 30 - BODEGRAVEN - TEL: 0172-652006 GREENHEALTHCENTER.NL

“Samen afvallen en werken aan een gezonde(re) leefstijl!”

       

       

Hallo medesporters,
Ik heb de eer om mij te mogen voorstellen in het GHC magazine.

Mijn naam is Yvonne Verweij en alweer bijna 3 jaar lid van GHC. En wat ben ik blij 
dat ik de keuze toen gemaakt heb om hier te komen sporten! Omdat mijn vorig 
sportadres de deuren sloot, moest ik noodgedwongen op zoek naar een 
alternatief. Doordat een paar vriendinnen al eerder voor GHC gekozen hadden en 
altijd vol lof spraken over de persoonlijke sfeer, professionaliteit en 
lesmogelijkheden, hoefde ik eigenlijk niet lang na te denken. Ik (en de rest van het 
gezin) werd hartelijk ontvangen.
Het sporten levert mij enorm veel op. Behalve dat het goed voor mij is, geniet ik 
ook van de hele sfeer en de gezelligheid. Ook het treffen van vriendinnen (met 
na het sporten een heerlijke cappu natuurlijk) zorgt ervoor dat ik heel graag naar 
GHC ga. 
Vòòr het hele Coronaverhaal had ik net het ritme van 4 x per week sporten eigen 
gemaakt. Helaas werd dit gruwelijk verstoord door het sluiten van de 
sportscholen maar gelukkig kwam het online sporten al snel op gang en had ik 
een hele ruime keuze om thuis toch aan de slag te kunnen. Deze inzet, 
gedrevenheid, betrokkenheid en professionaliteit zie ik op de sportvloer altijd 
terug. Nu is het aanbod natuurlijk anders dan anders maar normaliter is er een 
enorm aanbod van lessen waardoor er voor iedereen wel een les is waar men blij 
van wordt. Ik ben zelf altijd te vinden in oa. de steples, mijn meest favoriete les!! 
Het geeft mij zoveel voldoening als ik weer helemaal verhit en uitgeblust thuis 
kom. De combinatie tussen verschillende conditionele lessen en krachttraining op 
de fitnessapparaten wil ik iedereen aanraden. Het zorgt voor een fijne afwisseling 
zodat het nooit saai is om naar GHC te gaan. 

Ik wil de Green Apple graag doorgeven aan Janneke Oskam.
Eén van mijn lieve vriendinnen die ervoor gezorgd heeft dat ik bij GHC terecht ben 
gekomen.


