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VES summeractie

Voordelen Silver & Gold card
maand juli en augustus:

– Alle smaken shakes € 1,75
– 4x verloting GHC sporttas

De start van de nieuwe releases bij onze groepslessen.
Zomerse hapjes en drankjes voor alle greenmembers.

De hele week mag je gratis een introducé meenemen.

Get summer fit with 

our workouts!

Donderdag 06 juli een speciale XL-spinning 
Summerjam les van 19:30 - 21:00

De tropische week bij 
Green Health Center

03 t/m 09 juli

  

BENELUXWEG 30 -  BODEGRAVEN - TEL: 0172 - 652006
 GREENHEALTHCENTER.NL

60 dagen = 60 euro*
*Actie is geldig vanaf 1 juni t/m augustus 2017

zomer actie

Beste greeners, in dit magazine lees je wie van onze trouwe gold- of silver-
card houders een prijs in ontvangst heeft mogen nemen.. En voor degene 
die nu niets gewonnen hebben; volgende maanden nieuwe ronde nieuwe 
kansen. Het is leuk om te zien dat ook deze zomer veel van onze sporters 
blijven komen, en dat maken we nog aantrekkelijker met de start van de Ves 
Active Summer actie waarbij je o.a. een reis naar Malta kunt winnen. Lees er 
alles over in dit magazine. Veel leesplezier!

Juli 2017

Al onze greenmembers maken deze zomer weer kans op het winnen 
van prachtige prijzen. Hoe kan je winnen? Heel simpel: door te komen 
sporten.
Vanaf 01 juli ontvang je na elke training een stempel op je spaarkaart en 
met een volle spaarkaart maak je kans op mooie prijzen. Een spaarkaart 
kan je vanaf 01 juli opvragen bij de balie. De hoofdprijs is dit jaar een 
vakantie op Malta, maar ook de andere prijzen zijn zeker de moeite 
waard. Meedoen dus!



Watermeloen ijsjes
Ingrediënten:
- Watermeloen 
- Limoensap
  
Zo maak je het:
Pureer de watermeloen.
Doe het watermeloensap in de ijsvormpjes.
Doe daarna het limoensap in de vormpjes zodat het onderste 
randje van het ijsje groen kleurt. Dan lijkt het net een verse 
watermeloen!
Zet de ijsvormen minimaal drie uur in de vriezer.
Tip: verwijder de watermeloenpitjes niet! 
Verwerk ze in het watermeloensap. Dat ziet er én leuk uit, én de 
pitjes zijn ook erg gezond!

Probeer nu voor maar € 1,75

chocolade

SHAKE VAN DE MAAND

juli

Hallo, ik ben Mona den Boer, 51 jaar oud en woonachtig in Bodegraven 
aan de Dammekant.
Getrouwd met Jan en samen hebben we 2 dochters, Nicole (20) en 
Angela (16). Oeps, dat zijn 3 vrouwen en 1 man in huis, maar gelukkig 
hebben we ook nog Dylan, de vriend van onze oudste dochter Nicole 
vaak over de vloer.
Momenteel werk ik ruim 15 jaar bij OnderwijsAdvies te Gouda als 
project-/administratief en financieel medewerker. 
Dit is adviesorganisatie voor basisscholen en voortgezet onderwijs-
scholen in de regio.
Naast mijn werk heb ik thuis ook genoeg te doen, waarvan tuineren wel 
echt een hobby van me is. Ook ga ik graag naar feestjes, hou ik van shop-
pen (met of zonder dochters) of een terrasje pakken.
 
Hoe ben je bij GHC terecht gekomen?
Ik heb altijd wel een beetje gesport (steps, aerobics etc), maar dat was 
meestal niet van lange duur.
Van een vriendin hoorde ik over een nieuwe sportschool in het ‘oude’ 
pand van Goedhart Motoren en voor de grap ging ik een keertje met 
haar mee naar de groepsles ‘bodypump’. 
Deze les vond ik gelijk heel erg leuk (afgezien van de spierpijn daarna). 
Bij deze groepsles werd ik erg werd gemotiveerd en voelde ik dat  alle 
spieren wel goed aangepakt werden.
Daarna heb ik me gelijk maar ingeschreven en inmiddels ben ik al sinds 1 
maart 2005 lid bij GHC ! En nog steeds is bodypump mijn meest favoriete 
groepsles!
 
Wat heeft het sporten mij opgeleverd? 
Ik merk dat het sporten heel erg goed voor mij is, dit omdat mijn conditie 
door de jaren heen behoorlijk verbeterd is (zelfs nu nog!)
Als ik bijvoorbeeld na een werkdag moe thuis kom, heb ik niet altijd zin 
om ’s avonds naar bodypump te gaan. Maar als ik dan toch geweest ben, 
voel ik me daarna fitter en is de vermoeidheid verdwenen.
In de winter doe ik elke week aan schaatstraining en ook hierbij merk ik 
dat ik sterker ben geworden en meer kracht in mijn lijf heb gekregen.

Wat kan je iedereen aanraden?
Ik zou iedereen de groepslessen en zeker bodypump aanraden. Zoals ik 
al eerder aangaf, je traint bij bodypump echt álle spieren namelijk je 
armen, borst, schouders, rug, benen en buik.
Je kan zelf bepalen hoe zwaar je het maakt door  middel van  de hoeveel-
heid gewichten en het geeft zeker een kick als je de hoeveelheid gewich-
ten langzaam opvoert. Het is best wel een pittige les, maar door de
‘instructor’ en gave muziek word je er vanzelf doorheen gesleept. Je 
wordt soort opgedweept en dat motiveert om het vol te houden. Maar 
voor de andere groepslessen geldt eigenlijk hetzelfde. 
Ik train ook wel ‘beneden’ in de fitnesszaal en train dan op een beperkt 
aantal apparaten. Sinds kort ben ik een paar keer naar Cross30 geweest, 
ook dat is me heel goed bevallen en zeker een aanrader. Het is maar een 
half uurtje, je wordt goed begeleid en traint hierbij conditie en kracht.
Al met al is GHC een leuke, gezellige maar bovenal een professionele 
sportschool, waar je goed begeleid wordt.
Wat ook nog een fijne bijkomstigheid is, dat het niet uitmaakt hoe je er 
uit ziet!  Dik of dun, groot of klein, jong of oud, mooie outfit of niet. 
Het maakt echt niet uit!
Iedereen is gewoon aardig tegen elkaar en is op zijn/haar eigen niveau 
met sport bezig.

Ik geef de Green Appel door aan 
Ik nomineer Colinda Blom, zij kan weer veel meer vertellen over de 
spinninglessen!

ik geef de green appel door

Winnaars gold & silver 

Vers fruit

De winnaars van de maand mei en juni zijn
Henny Schouten
Joke Snijder
Roel Veldman
Zij winnen allen een tegoedbon van John groente en meer 
t.w.v. 20 euro

Wist je al dat wij twee keer per week vers fruit geleverd krijgen 
van de groenteboer? Speciaal voor onze greenmembers! 
Lekker pakken als het er staat, want gezond eten is essentieel in 
een gezonde lifestyle


