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

Green Health Magazine
Hey Greeners,
Is de winter dan nu echt begonnen? Met de koude en donkere 
dagen is het belangrijk om niet in een inactieve winterdip te 
komen. Maar hoe voorkom je nou zo’n winterdip? Het klinkt 
misschien afgezaagd maar eigenlijk is het het allerbelangrijkste 
om in ritme te blijven als het gaat om slaap, beweging en gezonde 
voeding. Door voldoende en gezond te blijven eten blijft je 
energielevel namelijk op peil en is je lichaam beter in staat om 
warm te blijven. Hetzelfde geldt eigenlijk voor slaap. 
Door voldoende slaap krijg je meer energie en zul je minder snel 
inkakken als het donker wordt. Dan heb je ook nog het sporten. 
Probeer je te houden aan een vast ritme en laat het weer daar 
geen invloed op hebben. Want dat het donker, koud en guur is 
wil niet zeggen dat je op de bank moet blijven zitten natuurlijk ;). 
Door voldoende te blijven sporten blijf je fit, blijf je energiek en 
komt er endorfine vrij die je ook nog eens heel gelukkig maakt. 
Heb jij extra hulp nodig of vragen, dan staat het greenteam voor 
je klaar! 
Fijne decembermaand.

December 2022

Voordelen Silver & Gold card
maand november & december

2x verloting dinerbon 
voor 2 personen

Probeer nu voor maar € 1,75

perzik mango

SHAKE VAN DE MAAND

December
Goldmembers

Langer dan vijf jaar lid? Dan ben jij officieel Goldmember van Green 
Health Center en kun je je groene of zwarte pas bij de balie omruilen 
voor een gouden pas.
Wij zijn ontzettend blij met onze trouwe leden en daarom heb je als 
Goldmember een aantal voordelen.
- Je mag iedere maand gratis iemand meenemen naar een 
groepsles of in de fitness. Meld deze persoon wel even aan van te 
voren via een e-mail, telefonisch of bij iemand van het 
greenteam.
- Je krijgt 10% korting op water, sportdrank en eiwitshakes.
- Je maakt iedere 2 maanden kans op leuke prijzen die wij 
exclusief verloten onder onze Goldmembers. 

Openingstijden feestdagen

Indexering

Maandag 05 december, sinterklaasavond, alles zoals gebruikelijk.
Zaterdag 24 december, kerstavond, alles zoals gebruikelijk.
Zondag 25 december, eerste kerstdag, gesloten.
Maandag 26 december, tweede kerstdag, open van 09.00-12.00 
met 09.00  Total body workout, 10.00 Spinning en 11.00 Bodypump.
Zaterdag 31 december, oudejaarsdag, alles zoals gebruikelijk.
Zondag 01 januari, nieuwjaarsdag, gesloten. 

Helaas ontkomen ook wij niet aan het indexeren van onze prijzen. 
De redenen zullen duidelijk zijn, maar we lichten deze graag nog 
aan je toe.
Wij hebben op dit moment te maken met een optelsom van 
stijgende kosten, mede omdat leveranciers van diensten en 
producten de stijgende (energie-) prijzen aan ons doorberekenen. 
Onze energieprijzen zijn verdrievoudigd en ook merken we dat er 
nu aanzienlijk meer gebruik wordt gemaakt van de douches. 
Tevens zijn  stijgende personeelskosten en een omzet die 
achterblijft op de omzet van voor de corona pandemie factoren 
die meespelen.
Zoals bekend is het inflatiecijfer op dit moment 14,3%. Wij hebben 
goede hoop dat dit tijdelijk is dus rekenen dit uiteraard niet één 
op één door. Wij zullen met ingang van 1 januari 2023 alle prijzen 
indexeren met 4%.
We vertrouwen op jullie begrip en willen jullie daar bij voorbaat 
voor bedanken.

Bereiding:
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. 
Kook de courgette ca 8 minuutjes, hierdoor is hij makkelijker te 
pureren.
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.

125 ml slagroom
800 ml water
Zout en peper
scheutje olijfolie

Courgettesoep



Ik geef de green appel door

Even voorstellen: Hans Kasius
Wat zal ik over mezelf vertellen? Dat ik 64 jaar ben, net met pensioen ben en getrouwd met Marry.
 En dat ik eigenlijk wel vind dat ik een aardig leventje leid? Ik hoef me nooit te vervelen en dat doe 
ik dan ook niet. Veel te veel dingen die leuk zijn om te doen: Fotografie, wandelen bijvoorbeeld de 
Fjällraven Classic in Zweeds Lapland of een sneeuwschoenentocht in hetzelfde gebied, 
huttentochten, bergwandelen,  binnenkort de Hadrians Wall in Engeland. Motorrijden, een prachtige 
hobby, en ondanks allerlei bezwaren en afsluitingen pakken ze me dat niet af. Prachtige vakanties 
gedaan op twee wielen, samen met Marry. Verder lekker op de racefiets of de mountainbike tochtjes 
maken. (Klein)kinderen, familie, vrienden, lekker en gezond eten koken,  kortom tijd te kort. En dan 
nog een paar keer in de week sporten bij GHC. De tijd vliegt!

Hoe ben je bij GHC terecht gekomen?
Het was in de zomer van 2017. Ik had een tijdje niet kunnen sporten in verband met een 
schouderblessure en was wat aan het rondkijkenl Dik Bezemer vroeg mij een keer mee om mee te 
gaan spinnen bij GHC, en zo begon het. Ik heb best wel wat clubs versleten in het verleden, maar de 
sfeer bij GHC is toch wel de meest prettige die ik tot nu toe heb ervaren en ik kom er oprecht graag!

Wat heeft het sporten mij opgeleverd?
Sporten/bewegen is altijd wel een uitlaatklep danwel een doel geweest. Eerst voetbal, toen een tijdje  
volleybal. Daarna weer voetbal en fietsen. Later, toen de kinderen naar Alex van Staveren gingen om 
te judoën heb ik dat ook een aantal jaren gedaan, badminton, hardlopen, fitness enz. enz.
Maar wat het mij vooral oplevert is ergens naar toewerken, doelen stellen. En dat heeft mij heel veel 
mooie ervaringen opgeleverd: bijv de Styrkenrpröven in Noorwegen (540 km fietsen in één keer), 
de Marmotte  (voor de niet fietsers: een fietstocht over de Col du Glandon, Col du Télégraphe, Col du 
Galibier en Alpe d’Huez met een lengte van 177 kilometer en meer dan 5000 hoogtemeters) Mont 
Blanc beklimmen, 110 km Fjallraven Classic  enz. Dan weet ik dat ik het zonder trainen erg moeilijk 
wordt, dus dan moet en wil ik wel. Dát alles bij elkaar levert zoveel mooie momenten en nieuwe 
contacten op. Dat is wat sporten mij oplevert!

Wat kan je iedereen aanraden?
Neem eens een koud bad of douche! Als je er eenmaal aan gewend bent, is het een heerlijk en gezond 
begin van de dag.
Ik geef de Green Apple door aan: Dik Bezemer.

Sinds november wordt er op maandag- en dinsdagavond SPRINT geven 
in de spinningzaal door Natascha en Lisanne. SPRINT is een high 
intensity workout van 30-minuten op een fiets, ontwikkeld om snelle 
resultaten te behalen. De eerste reacties van deelnemers waren erg 
enthousiast. Geregeld horen we: 
‘ik was bang dat ik de hoge intensiteit niet aan zou kunnen, maar ik kan 
zelf bepalen hoe zwaar ik de training maak.’
‘Na de les heb ik juist meer energie gekregen! Voelt heel lekker!’
‘Ik loop al jaren in de sportschool en zocht een nieuwe trainingsprikkel. 
SPRINT is dat zeker.’
‘Fijn dat ik in korte tijd het maximale uit mijzelf kan halen.’
‘Ik had nog nooit gefietst in de spinningzaal, maar deze les is 
laagdrempelig. Ik kan er met mijn normale sportkleding en schoenen 
naartoe.’

WAT DOET SPRINT VOOR JOU?
Naast dat LES MILLS SPRINT ontzettend leuk is, heeft het ook andere 
voordelen. 
LES MILLS SPRINT:
… verbrandt calorieën en blijft calorieën verbranden na de training.
… maakt je fit en houdt je fit. Het helpt het risico op hartaandoeningen 
te verminderen.
… versterkt de spieren, verandert je lichaamsvorm, verhoogt je 
metabolisme en maakt je sterker.
… bouwt mentale kracht op.

RPM vs SPRINT
Misschien ben je al bekend met RPM. RPM en SPRINT zijn twee 
trainingen op een fiets die in eerste instantie op elkaar lijken, maar toch 
heel verschillend zijn. Laten we ze vergelijken. In dit hartslagprofiel zie je 
het verschil in duur en intensiteit tussen RPM en SPRINT.

STARTEN MET SPRINT?
Ja leuk, zeker doen! Je hoeft geen ervaren sporter te zijn om met SPRINT 
te starten, maar een basisconditie is wel handig. Probeer de eerste paar 
lessen een gevoel te krijgen voor de workout en verhoog later de 
weerstand. De instructeurs zullen je hierbij helpen.
Tot bij de sprint!
Natascha en Lisanne

WAT IS LES MILLS SPRINT?


