
INGREDIËNTEN VOOR 4 WAFELS
120 gr havermout
65 ml Griekse yoghurt
0.5 banaan
1 eieren
25 ml melk
1.5 eetlepels honing

0.5 eetlepel bakpoeder
0.5 theelepel vanille extract
0.5 snuf kaneel
blauwe bessen (optioneel)

Green Health Magazine
Hey Greeners,
Het voorjaar is begonnen en we worden er allemaal vrolijk van. 
Maar wist je dat er ook een sterke correlatie is tussen fysieke 
gezondheid en mentale gezondheid? Wetenschappelijk 
onderzoek heeft aangetoond dat mensen met een goede 
fysieke gezondheid over het algemeen een ook een betere 
mentale gezondheid hebben. Een slechte mentale gezondheid 
kan bijvoorbeeld leiden tot verhoogde stressniveaus, wat op 
zijn beurt kan leiden tot een verhoogd risico op 
hartaandoeningen, diabetes, overgewicht en andere 
gezondheidsproblemen. Aan de andere kant kan een slechte 
fysieke gezondheid ook leiden tot een verminderde mentale 
gezondheid, zoals depressie, angst en stress. Het is daarom van 
cruciaal belang om zowel mentale als fysieke gezondheid te 
ondersteunen en te bevorderen om een gezonde levensstijl te 
behouden. Reden genoeg dus om het hele jaar door lekker te 
blijven sporten! Meer leuke en interessante weetjes vind je in 
dit magazine, veel leesplezier.
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Wachtlijstfunctie voor groepslessen

Aanzetten (push)meldingen via de app MyLogifit

Vanaf nu kun je jezelf aanmelden voor de wachtlijst 
(reservelijst) als er een groepsles vol zit. Als er een plekje komt 
krijg je een e-mail en kun je jezelf via de app of website weer 
aanmelden op de normale lijst. Let op! Je schuift dus niet au-
tomatisch door en iedereen op de wachtlijst ontvangt dezelfde 
mail. Daardoor maakt dus iedereen evenveel kans om mee te 
doen

Zoals jullie waarschijnlijk weten gebruiken wij de app 
‘myLogiFit’ om je aan- en af te kunnen melden voor 
groepslessen. We willen jullie vragen om (push)meldingen in 
deze app aan te zetten. Op onze social media en website staat 
een filmpje hoe je dit doet. Mocht er een keer een wijziging zijn 
in een groepsles, dan kunnen we jullie makkelijk op te hoogte 
brengen. Gebruik je de app nog niet? Download deze dan in je 
appstore en log in met je pasnummer als gebruikersnaam en je 
geboortedatum als wachtwoord. Vragen? Het Greenteam staat 
voor je klaar. 
We horen graag hoe we jou kunnen helpen. 

Bereiding:
Maal de havermout fijn tot meel in een keukenmachine.
Voeg de rest van de ingrediënten toe en maal door elkaar. 
Laat het beslag een paar min staan.
Verhit een wafelijzer en vet in met een beetje boter of olie. 
Schep wat van het beslag in het midden en doe dicht.
Bak de gezonde wafels ca. 5 minuten.
Serveer de wafels eventueel met wat extra yoghurt en fruit. 
Ook lekker met walnoten.
Tips: bewaar de wafels in een afgesloten trommel.
Extra eiwitten toevoegen? Vervang 40 gr havermout met eiwitpoeder.

Gezonde wafels

Aandacht voor seksuele gezondheid is belangrijk. 
In ons pand aan de Beneluxweg is inmiddels Praktijk ZINN. gevestigd. 
Praktijk ZINN. biedt counseling bij seksuele problemen of vragen. 
Je kunt er zonder verwijzing van je huisarts terecht. 
Kijk voor meer informatie op de website www.praktijkZINN.nl.

Praktijk ZINN.



Booty is een groepsles van 30 minuten die 5 keer per week wordt 
aangeboden op ons rooster. Tijdens onze Booty work-out richt je 
jouw pijlen op het trainen van de bovenbenen én uiteraard de 
billen. Een ruime variatie aan verrassende oefeningen, uitgevoerd 
op meeslepende muziek,  zorgt voor een geweldige training. 
Omdat je zeer doelgericht te werk gaat, zul je snel resultaat 
bemerken. De kracht in de benen en billen neemt snel toe. Tijdens 
de Booty work-out maak je gebruik van verschillende materialen, 
zoals losse plates, een weerstandsband en eventueel een 
halterstang met gewichten. Dit zorgt ervoor dat de onderzijde van 
het lichaam keer op keer flink wordt uitgedaagd. 

De Booty wordt op de volgende momenten en door de volgende 
instructeurs aangeboden.
Maandag 10.30 (Kim)
Dinsdag 19.30 (Kim)
Woensdag 09.00 (Christa)
Donderdag 20.00 (Joyce)
Vrijdag 09.30 (Sasha)

Groepsles van de maand: Booty

Roosterwijziging; zondag 11.00 Outdoor Workout
In de maanden april t/m september bieden wij een extra 
buitenles aan op ons rooster op de zondag om 11.00. 
Tijdens deze outdoor workout ligt de focus op kracht- en cardio 
oefeningen op een vaste plek. 
We zullen dus niet veel wandelen of rennen. 
De les duurt 45 minuten en is iedere week anders. 
We zullen verschillende materialen gebruiken en de instructeur 
geeft verschillende opties waardoor de les toegankelijk is voor al 
onze Greeners. 
Doe jij een keertje mee?


