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Beste Greeners,
We kijken terug op leuke maand met veel zon en een geslaagd 
Healthy Fest waar velen van jullie bij aanwezig waren. Ook deze 
maand organiseren we weer een iets leuks; een gezellige barbecue 
waarbij jullie allemaal van harte welkom zijn. Meer details vind je in 
dit magazine, veel leesplezier!
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Green Healthcenter VoF hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en 
transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 
persoons gegevens. 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom 
zorgvuldig om met persoonsgegevens. Green Health Center VoF houdt 
zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regel geving, waaronder 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich 
mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens 
zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens 
welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben 
voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben 
genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd 
is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit 
nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u 
hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Green Healthcenter VoF zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking 
van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy 
policy welke ter inzage ligt in ons centrum of u altijd aan de balie op 
kunt vragen, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met 
ons wenst op te nemen kan dit via de u bekende contactgegevens of bij 
Christa of Kim.



Het is vol op zomer! Met dit lekkere weer steekt half Nederland 
de barbecue aan en eten we massaal vlees, vis en salade. Daar 
hoort uiteraard een lekker sausje bij. 

Ingrediënten 
5 eetlepels gezeefde tomaten
1 kleine rode ui of sjalot
1 augurk
½ rode peper
1 theelepel honing
1 theelepel paprikapoeder
Sap van ½ limoen
Peper en zout

Snij de ui zo fijn mogelijk, doe hetzelfde met de peper. 
Snij de augurk in kleine blokjes en meng deze met de gezeefde
tomaten. 
Breng de saus op smaak met peper, zout, paprikapoeder, 
honing en eventueel wat limoen sap.

Voordelen Silver & Gold card
maand mei & juni:

Gratis op massagestoel
4x verloting bioscoopbon 

voor 2 personen

ik geef de green appel door

Hoe ben je bij GHC terecht gekomen?
Door mijn sportmaatje Marco Fioole , hij was dolenthousiast wat de 
begeleiding betreft.

Wat heeft het sporten mij opgeleverd? 
Het sporten heeft mij een zekere basisconditie opgeleverd , dit is 
overigens niet te zien maar toch. Ik sport tussen de middag dit geeft mij 
een positieve break in mijn drukke dagelijkse werkzaamheden. Na het 
sporten voel ik me gewoon fitter.

Wat kan je iedereen aanraden?
Ga lekker sporten dat is goed voor je geest en gezondheid , immers rust 
roest !

Ik geef de Green Appel door aan 
Ardy Jansen alias de Esto Sinterklaas.

Op vrijdag 22 juni organiseren wij een BBQ vanaf 18.00 uur.
Opgeven kan bij de balie.
Kosten 7,50 euro per persoon

SAVE THE DATE!

In de maanden juli en augustus hebben wij een zomerrooster. Kijk 
in deze maanden goed of jouw groepsles wel of niet doorgaat. 
Het rooster kan per week verschillen in verband met de 
beschikbaarheid van onze instructeurs en invallers. 
We hopen op jullie begrip.

Vooraankondiging zomerrooster

Verantwoord barbecueën:
Gezonde tomaten saus


