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

Beste Greeners,
Sporten is ESSENTIEEL om gezond te blijven, dat wisten wij allang en dus 
zijn we blij dat we, ondanks de verscherpte maatregelen, in ieder geval 
open mogen blijven.  Voor veel mensen is de tijd rondom de feestdagen 
een uitdagende tijd mbt het onderhouden van een gezonde leefstijl. 
Wij helpen je hier graag bij, dus heb je vragen maak gerust een 
vrijblijvende afspraak met één van onze voedingsdeskundigen. 
Voor nu veel leesplezier!

December 2021

Voordelen Silver & Gold card
maand november & december

-2x verloting 
GHC T-shirt

Probeer nu voor maar € 1,75

Vanille Kaneel

SHAKE VAN DE MAAND

december

*Vrijdag 24 december sluiten wij om 18.00
*Zaterdag 25 december zijn wij gesloten
*Zondag 26 december zijn wij geopend van 09.00 tot 12.00 en 
hebben wij 10.00 Total Body Workout en RPM en 11.00 Bodypump.
*Vrijdag 31 december sluiten wij om 18.00
*Zaterdag 01 januari zijn wij gesloten.

De Active Winteractie start weer op 01 december. Vanaf dan maak 
je kans op het winnen van prachtige prijzen door simpelweg te 
komen sporten en bij iedere beurt een stempel te verdienen op 
je stempelkaart. Haal vanaf 01 december je kaart op bij de balie. 
Deze actie duurt t/m 31 december en half januari worden de 
winnaars bekend gemaakt.Gewijzigde openingstijden ivm de feestdagen

Active Winteractie



Benodigheden: 
2 grote pruimtomaten, in de lengte in 
dunne partjes gesneden
0,5 rode ui, in parten
geraspte schil van 1 citroen
1 tl olijfolie, plus extra voor het bakken en 
besprenkelen
verse basilicum
2 tenen knoflook, fijngehakt
150 g kerstomaatjes
1 tl gedroogde oregano

Voor de bloemkoolbodem
1 bloemkool, in roosjes verdeeld
100 g amandelmeel
75 g glutenvrije bloem
1 ei
1 tl gemengde gedroogde kruiden
1 tl gedroogd basilicum
0,5 tl selderijzout
zeezoutvlokken
grof gemalen zwarte peper

Ik geef de green appel door

Mijn naam is Peter Timp. Ik werd in 1952 in 
Bodegraven geboren. Inmiddels gepensioneerd 
en nog steeds en vanwege de sport bij het GHC, 
vol plezier en energie, mede ook vanwege onze 5 
kleinkinderen. 

Tot mijn 30/35 jaar, 10 tot 15 uur per week aan vooral 
recreatieve sport besteed. Vanwege opgelopen en 
niet optimaal behandelde knie-en enkelblessures, 
zonder zoiets als aftrainen, van de één op de andere 
dag moeten stoppen en “vergeten” een alternatief te 
zoeken. Enfin sinds een paar maanden volgt ik 2 tot 
3 keer per week een lijstje gerichte  krachttrainingen, 
om wederom spierkracht in knie en rug op te 
bouwen. Vooral vanwege de begeleiding door Vera 
en Stan boek ik al een behoorlijke winst, zeker na die 
tientallen jaren van nagenoeg fysieke inactiviteit. De 
keuze voor GHC heb ik genomen o.b.v. positieve 
referenties van familie en vrienden en de prettige 
sfeer die ik direct ervoer. 
Wellicht dat ik in een volgende fase ook weer wat 
cardio kan oppikken. Ik ben benieuwd en vooral ook 
nieuwsgierig. 

Ik geef de green appel door aan Helene de Bruijn
Doe de tomaten, de rode ui, de citroenrasp, de olie en 1 theelepel zout in een kom 
en meng alles goed. Zet het mengsel apart.
Verwarm voor de tomatensaus een beetje olie in een kleine pan op matig vuur en 
bak hierin de knoflook goudbruin. Voeg de tomaatjes, de oregano en een snufje 
zout en peper toe. Bak dit onder af en toe roeren 10 minuten, tot de tomaatjes 
zacht zijn. Laat ze afkoelen en maak er dan in een keukenmachine een pasta van.
Doe voor de pizzabodem de bloemkoolroosjes in een (schone) keukenmachine. 
Schakel deze in tot de roosjes zo fijn zijn als rijst. Doe de bloemkool in een kom 
en voeg de overige ingrediënten voor de bodem toe. Meng alles goed tot een 
deegbal.
Verwarm de oven voor op 200 °C. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Stort het 
bloemkoolmengsel op de bakplaat en druk het met je handen uit tot twee ronde 
pizzabodems van zo’n 1 cm dik. Zet de bak plaat als je tijd hebt 20-30 minuten in 
de koelkast – dat zorgt voor steviger en knapperiger bodems.
Strijk de tomatensaus uit over de bodems en leg er dan de gemarineerde tomaat 
en ui op. Bestrooi dit met een snufje zout en besprenkel het met een beetje olie. 
Bak de pizza’s 25-30 minuten, tot de tomaat zacht en de bodem knapperig is. 
Garneer ze met vers basilicum en serveer ze.
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