Green Health Magazine

Beste greeners,
Het is goed te constateren dat er steeds meer belangstelling komt voor
een gezonde leefstijl. Verschillende media besteden hier aandacht aan
en steeds weer wordt het belang van gezonde voeding en voldoende
sporten benadrukt. We kunnen ons voorstellen dat dit ook vragen
oproept, want gezonde keuzes maken is niet altijd makkelijk. Heb je hier
hulp bij nodig, schroom dan niet ons hiernaar te vragen. Wij helpen je
graag.We hebben ook weer een paar leuke events in het verschiet, lees
er alles over in dit magazine. Veel leesplezier!

SHAKE VAN DE MAAND

april

perzik mango
Probeer nu voor maar € 1,75

10 van boreft
Op zaterdag 16 juni vindt alweer de zevende editie van de Green Health
Center 10 van Boreft plaats. Een hardloopwedstrijd voor Bodegraven en
omstreken waar sportiviteit en gezelligheid samen komen.
Via de website www.10vanboreft.nl kun je je aanmelden. Met het
inschrijfgeld steun je het lokale goede doel ‘Hospice Bodegraven’. Ook
zijn we nog hard op zoek naar vrijwilligers om het event weer net zo
succesvol te maken als voorgaande jaren.
Check de website voor alle informatie.
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Wij stellen u voor
Rashna Tjikhoeri,37 jaar oud en woonachtig in Gouda. Rashna
werkt sinds afgelopen zomer als Yoga docente bij GHC op de
woensdagmorgen.
1. Hoe kwam je bij Green Health terecht?
In de zomer van 2017 had ik een zomerrooster ingelast voor
mijn eigen leden. Juist op dat moment zag ik op facebook een
oproep van Kim voorbij komen voor een Yoga docent om een
drietal Yoga lessen te vervangen op de maandagavond. Daar
heb ik op gereageerd en na de invallessen ben ik gebleven.
2. Werkzaamheden/opleiding naast Green Health?
Ik ben ondernemer en mijn bedrijf richt zich op zelfrealisatie in
de zin van persoonlijke groei en ontwikkeling. Ik ben
gefascineerd door verandering en transformatie en begeleid
dergelijke (individuele en groeps-) trajecten voor kinderen, tieners, volwassenen en zwangeren. De klassieke Yoga leer vormt
naast Ayurveda en Systemisch werk de basis van mijn bedrijf.
Ik verzorg Yoga, Meditatie en Yoga Nidra lessen en opleidingen
aan leden en (startende) docenten of voor eigen beoefening.
Daarnaast verzorg ik coaching sessies op het gebied van
persoonlijke groei en ontwikkeling. En schrijf ik voor diverse
websites over Yoga en spiritualiteit
3. Hobby’s
Yoga is mijn grootste passie. Daarnaast schrijf, lees en kook ik
graag. Ook reizen en wandelen in de natuur of op het strand
behoren tot mijn passies.
4. Favoriete muziek?
Ik hou van de stilte. Altijd al gedaan. Ook ben ik gek op muziek.
Op voor mij passende momenten maak ik, afhankelijk van mijn
gemoedstoestand en stemming, een keuze.
5. Lievelingseten?
Ik hou ongelofelijk van eten. Het liefst eet ik traditionele gerechten zoals ik die van thuis ken; een mix van de Indiase en
Surinaamse keuken. Daarnaast verdiep ik me in andere wereldkeukens. Eten dient voor mij vooral met liefde te zijn bereid.
6. Hoe ziet jouw favoriete vakantie er uit?
Het liefst ga ik op ontdekkingsreis in een land. Daarbij maak
ik graag kennis met de lokale bevolking, culturele gebruiken,
tradities en de natuur in het land. Daarnaast ervaar ik het als
inspirerend om me te verdiepen in de geschiedenis van het
land en het aanschouwen van cultureel erfgoed. Mijn ideale
vakantie bestaat uit een mix van wat ik hierboven benoem en
genieten van zon, zee en strand.
7. Waar mogen we je absoluut niet voor wakker maken?
Het liefst word ik helemaal niet wakker gemaakt. Ik hou
ongelofelijk van slapen.
8. En waar voor wel?
Als ik dan toch wakker zou worden gemaakt, dan graag om in
alle stilte de zon te mogen zien opkomen en de vogels te horen
kan hier dan erg van genieten. Het mooiste moment van de
dag als je het mij vraagt. En voor noodgevallen mag ik
wakker gemaakt worden. Bijvoorbeeld wanneer mijn dierbaren
mij nodig hebben.
9. Toekomst dromen en/of plannen?
Het is mijn persoonlijke ervaring dat het leven niet te plannen
valt. Dat we nergens controle over hebben. En dat je leven
op elk gegeven moment volledig kan veranderen. Ik geniet
dan ook heel erg van het hier en nu en plan liever niet te veel
vooruit. Natuurlijk fantaseer ik ook wel eens over de toekomst.
Vaak intuïtief in gegeven. De diepere wens die daarin
schuilgaat is om me nog meer te mogen verdiepen in de
thema’s geluk en gezondheid (holistisch). En hoop ik dat ik me
nog lang in goede gezondheid mag omringen met mijn
dierbaren.
10. Wat trok jou aan om bij Green Health Center te komen
werken?
Het warme welkom en de oprechte betrokkenheid van mijn
collega’s en de leden.

ik geef de green appel door
Hallo Allemaal,
Mijn naam is Marco Fioole. Ik ben 43 jaar, ondernemer en wonend in
Bodegraven

Slawrap met zalm, avocado en taugé
Ingrediënten
1 krop ijsbergslag
200 gram gerookte zalm
1 avocado
1 paprika, kleur naar keuze
10 champignons
1 handje taugé
peper en zout

Zo maak je het
- Snijd de paprika, champignons en avocado in stukjes.
- Snipper de zalm.
- Doe alle ingrediënten in een kom, voeg hier de peper en zout
aan toe en meng goed door elkaar.
- Was de ijsbergsla en haal 6 mooie bladeren van de krop af.
- Schep het mengsel op de slablaadjes en strooi hier wat taugé
overheen.
- Vouw de wrap dicht en zet vast met een satéprikker.

Hoe ben je bij Green Health Center terecht gekomen?
Ik ben bij Green Health Center terechtgekomen via de ’10 van Boreft’.
Een hardloopevenement dat we met een aantal vrienden organiseren en
waar Kim de Vor ieder jaar met de hoofdprijs aan de haal gaat!
Green Health is daar inmiddels 5 jaar hoofdsponsor van, wat wij
natuurlijk erg waarderen. We zoeken wel al jaren naar concurrentie voor
Kim, dus mocht nog iemand een suggestie hebben?
Wat heeft het sporten je opgeleverd?
Sporten zorgt ervoor dat ik de slopende weekenden doorkom! Nee
serieus, ik word er vrolijk van. Het geeft me extra energie en ik kijk er
tegenwoordig zelfs een beetje naar uit. Zeker de bootcamp op zaterdag
is top!
Wat kan je iedereen aanraden?
De aanrader is toch echt de bootcamp! Veel hardlopen met interval
gecombineerd met een beetje kracht. Je merkt echt dat je daar sterker
en fitter van wordt! Daarbuiten is het altijd gezellig met de groep!
Ik geef de appel door aan Cees de Groot. Hij is mijn vaste sportmaat voor
doordeweeks.

Gewijzigde openingstijden:
Zondag 01 april zijn we, in verband met Eerste Paasdag, gesloten.
Maandag 02 april zijn we, in verband met Tweede Paasdag,
open van 09.30 - 13.00 en hebben we:
09.30 uur Bootcamp
10.30 uur RPM en Bodybalance
11.30 uur Bodypump.
Vrijdag 27 april zijn we, in verband met Koningsdag, gesloten.

Vooraankondiging events

Voordelen Silver & Gold card
maand maart en april:

Op donderdag 25 mei hebben we groot (outdoor) event op
de planning staan. De exacte planning volgt later nog, maar
blokkeer deze datum vast in je agenda. We hebben deze avond
verschillende groepslessen, een speciale clinic en voorlichting
voor onze krachtsporters, gezonde hapjes en drankjes en nog
veel meer. Dit wil je niet missen!

Alle shakes € 1,75
4x verloting sportbon
extra meditatie les van Dianta:
Donderdag 19 april 10.30 - 11.30 uur

