
Green Health Magazine
Beste Greeners,
Het nieuwe jaar is begonnen! Op drie momenten in het jaar zoeken we  
massaal naar manieren om - liefst snel - af te vallen: eind september na de 
vakantie, begin januari en als het voorjaar is. En er zijn altijd dieet hypes die 
suggereren dè ultieme oplossing te bieden. En wat wordt het  in 2022?  Wat 
ons betreft is dat heel simpel;  zo goed mogelijk voor je lichaam zorgen. Het 
draait niet alleen om afvallen, maar het allerbelangrijkste is om zo goed 
mogelijk voor je lichaam te willen zorgen zodat het fit en sterk wordt en bli-
jft. Leg de focus dit nieuwe jaar dus op gezonde voeding en (meer) sporten,  
dan zal je merken dat dit je een duurzaam resultaat geeft.  
Meer interessante weetjes vind je in dit magazine, veel leesplezier!
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Voordelen Silver & Gold card
maand januari & februari

-2x verloting 
GHC T-shirt

Online lessen

Zoals jullie weten zijn we helaas nog tot en met 14 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 
en op ons Vimeo kanaal. 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 of de inlog kwijt zijn, dan kun je ons mailen op 
info@greenhealthcenter.nl

 Fijne jaarwisseling en het allerbeste voor 2022.
Groet van het Greenteam.



Wij stellen u voor
Lisanne Baelde. Ze is 25 jaar en komt uit Bodegraven. In januari gaat ze starten met de 
instructeurs opleiding voor de RPM spinning en zal ze mee gaan draaien met het lesgeven. 
Uiteindelijk gaat ze op zaterdag van 09.00-10.00 uur de spinning les geven. 
Hoe kwam je bij Green Health terecht?
Ik ben in 2016 bij Green Health gekomen door mijn zus. Ik wilde graag het sporten weer 
oppakken. Zij vroeg of Green Health niks voor mij was. Ik ben met haar meegegaan naar de 
spinning. Daar is mij enthousiasme voor het spinnen begonnen…
Werkzaamheden naast Green Health?
Ik werk met veel plezier als orthopedagoog bij twee praktijken in Bodegraven en Reeuwijk. 
Daar geef ik individuele en groepsbehandeling en voer ik diagnostiek uit bij kinderen en 
jongeren.
Hobby’s
In mijn vrije tijd ben ik graag sportief bezig. Ik volleybal bij VSTS en geef volleybaltraining 
aan twee teams. Daarnaast ga ik er graag op uit om te racefietsen of te mountainbiken.
Favoriete muziek?
Hmm.. moeilijk. Eigenlijk alles wel, als er maar een beetje tempo inzit. 
Lievelingseten?
Pizza
Hoe ziet jouw favoriete vakantie er uit?
Dat is in de bergen. In de zomer ga ik de bergen op en af met de racefiets en in de winter ga 
ik er graag vanaf met mijn snowboard. 
Waar mogen we je absoluut niet voor wakker maken?
Om naar een tuincentrum te gaan.
En waar voor wel?
Gratis shoppen
Toekomst dromen en/of plannen?
Een gezellige plek vinden in Bodegraven om te wonen.
Wat trok jou aan om bij Green Health Center te komen werken?
Bij Green Health hangt er altijd een gezellige en ontspannen sfeer. Hoe leuk is het om daar 
een onderdeel van te mogen zijn. 

Benodigheden: 
200 gr havermout 
250 gr banaan
2 eieren
2 theelepels kaneel
Topping:
5 eetlepels kwark
Een paar takjes munt
Fruit naar keuze: bramen, aardbei, rode bessen, blauwe bessen, banaan
Bereiding
Verwarm de oven op 175 graden. Voeg de havermout, kaneel, eieren en 250 gram banaan 
toe in de keukenmachine en meng tot een gladde massa. De massa zal er als een deeg 
uitzien, maar is niet té stevig. Verdeel het deeg voor de bodem over een vel bakpapier en 
maak een ronde pizza vorm.
Bak het deeg nu goudbruin in ongeveer 20 tot 25 minuten. Laat de bodem afkoelen en 
verdeel dan de kwark als toppingover de havermout bodem. Dan kan de pizza belegd 
worden met rood fruit naar keuze en een paar plakjes banaan.

Gezonde ontbijtpizza met fruit


