Green Health Magazine
Beste Greeners, De lente is begonnen! De tijd gaat snel en voor je het
weet is het zomer, dus ben jij al aan het trainen voor je zomer-outfit ;-)?
Wist je dat krachttraining minstens zo belangrijk is voor je sixpack als
cardiotraining? En dat je benen en billen hierbij ook een belangrijke rol
spelen? Mocht je hier vragen over hebben dan helpen wij je graag. Wat
uiteraard ook altijd kan is een afspraak maken voor een uitgebreide
meting met betrekking tot je gewicht. Misschien heb je doelstellingen
die je wil behalen voor het voorjaar en de zomer? Wij weten hoe je dat
zeker voor elkaar gaat krijgen dus vraag het ons, wij helpen je graag!

April 2019
Nieuw!

Cross30 & Insanity Circuit

Informatieavond:

Leefstijl & Mindfulness
9 april 18.30 - 20.00 uur

Cross30

Vrijdag 19.30 - 20.00
Start: 05 april
Korte training met hoge intensiteit en de focus op kracht en cardio.

Insanity Circuit

Donderdag 19.30 - 20.00
Start: 11 april
Training volgens het Insanity principe in circuitvorm; 3 minuten trainen,
30 seconden rust. De focus ligt op kracht en cardio en alle oefeningen zijn
alleen met je eigen lichaamsgewicht.

9 april as, om 18.30 uur organiseren wij in ons
centrum een informatieavond over leefstijl en mindfulness.
Wil je meer te weten komen over (gezonde-) voeding en hoe
mindfullness je kan helpen een gezonde leefstijl aan te
nemen en te onderhouden dan ben je van harte welkom.
Aan deze avond zijn geen extra kosten verbonden en neem
gerust een introducee mee!

Wil jij op een verantwoorde manier afvallen zonder
gezondheidsrisico’s, dan helpen wij je graag!

Combi-deal:
Gewijzigde openingstijden in april.
Zondag 21 april, Eerste Paasdag, zijn wij gesloten.
Maandag 22 april, Tweede Paasdag, zijn wij open van 09.30-13.00.
Wij hebben dan 09.30 Bootcamp, 10.30 BodyBalance en RPM en 11.30
Bodypump.
Zaterdag 27 april, Koningsdag, zijn wij gesloten.
Personal training
Heeft jouw training of jouw trainingsdoel een boost nodig?
Dan biedt Personal Training misschien wel de oplossing.
Samen met je trainer train je specifiek, gevarieerd en op je eigen niveau
naar het behalen van jouw persoonlijk doelstelling(en). Personal Training
kan 1 op 1 maar het kan ook in een Small Group van 2, 3 of 4 personen.
Je kunt terecht bij het Greenteam voor vragen en meer informatie.

10 weken Personal Training & Diplan
(1 uur per week)

voor €495,-*
*Voor klanten van Zorg en Zekerheid wordt een deelbedrag van
de kosten voor Diplan (€249,95) vergoed.

ik geef de green appel door
Joppe van Veldhuizen
Hoe ben je bij GHC terecht gekomen?
Via mijn zus en een paar vrienden die al bij GHC sportten. Ik
had toen een proeftraining gedaan en vond dat zo leuk, dat ik
ben blijven hangen. In de tussentijd is mijn moeder ook al lid
geworden.
Wat heeft sporten mij opgeleverd?
Ik ben veel sterker geworden dan voorheen. Ook ben ik mij
beter gaan voelen door het sporten.

Banaan-choco smoothie bowl
Ingrediënten
1 bevroren banaan
4 dadels
1 el pindakaas
3 el cacaopoeder
150 ml ongezoete amandelmelk
2 el cacao nibs

Wat kan je iedereen aanraden?
Ga lekker sporten, doe gewoon je ding. Het voelt hartstikke
lekker als je weer geweest bent.
Ik geef de Green Appel door aan Rico Bottenberg.
Hij is mijn kleine neefje en gaat dit erg leuk vinden. Ook sport
ik vaak met hem.

Bereidingswijze
Stap 1. Plaats alle ingrediënten -op de helft van de cacaonibs na- in de
blender en mix het geheel tot een gladde smoothie.
Schenk het vervolgens in een kommetje en laat het nog tien minuten
staan.
Stap 2. Beleg eventueel met toppings naar keuze, zoals de andere helft
van de cacaonibs en een halve banaan in plakjes.
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Yoghurt kersen
Probeer nu voor maar € 1,75
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