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Beste Greeners,
Terwijl het zomerweer aanhoudt en de bbq regelmatig aanstaat blijven 
onze Greeners fanatiek sporten, wat ons uiteraard erg blij maakt! 
Vooralsnog zijn de groepslessen ook nog lekker druk, maar houd er 
rekening mee dat je je op tijd inschrijft in de zomermaanden en, mocht 
je onverhoopt niet kunnen, je ook op tijd weer uitschrijft. Dit voorkomt 
teleurstellingen bij je mede-sporters. Wij gaan de hele zomer (op een 
paar kleine wijzigingen in het rooster na) gewoon door dus 
onderhoud je fitheid en kom sporten! Meer informatie in dit magazine, 
veel leesplezier.

Juli 2018

AVG

Woensdag 18 juli 2018 van 19:30 - 20:30

Locatie: 
Burgemeester Crolesbrug Bodegraven

*Verzamelen boven op de brug

Bootcamp Special

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.



ingrediënten:
4 meergranen wraps
100 gram geraspte kaas
70 gram tomatenpuree

Bereidingswijze:
Stap 1. Verwarm de oven voor op 200 graden. 
Besmeer de 4 (kleine) tortilla’s met de tomatenpuree en verdeel 
de kaas erover.

Stap 2. Beleg de wraps met ingrediënten naar keuze. Hier onze 
favoriete variaties:

Serranoham, ui
Paprika, tomaat, courgette 
Tomaat, courgette, pesto, mozzarella

Stap 3. Doe de pizza 8 tot 10 minuten in de oven.

Voordelen Silver & Gold card
maand juli & augustus:

Alle shakes 1,75 
3x verloting GHC rugzak

ik geef de green appel door

Even voorstellen:
Ik ben Ardy Jansen, ben 25 jaar oud en woon mijn hele leven al in 
Bodegraven. In het dagelijks leven werk ik bij Syncount als 
Belastingadviseur. 

Hoe ben je bij GHC terecht gekomen?
Een aantal jaar geleden ben ik gestopt met voetballen en was ik op zoek 
naar een sportschool om toch bezig te blijven. Met een aantal 
tussenposes zit ik alweer een aantal jaren bij GHC. De keuze voor het 
GHC ligt voornamelijk in het feit dat het erg dicht bij huis is, wat de 
drempel om te gaan sporten lager maakt.

Wat heeft het sporten mij opgeleverd?
Het sporten heeft ervoor gezorgd dat ik veel fitter ben en gezonder ben 
gaan leven. Dit in combinatie met het Diplan-programma wat ik heb 
gevolgd. Daarnaast zijn de groepslessen vaak erg gezellig en kan het 
weekend nog even doorgenomen worden.

Wat kan je iedereen aanraden?
Zit je er aan te denken om wat kilo’s kwijt te raken, maar twijfel je over 
Diplan dan raad ik aan om het gewoon te proberen. Ik heb goede 
ervaringen met het Diplan-programma bij Kim. Je wordt goed begeleid 
en gestimuleerd, al zorg je zelf ook al voor de stimulans omdat de kilo’s 
eraf vliegen.

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 moo-
ie prijzen. Een spaarkaart kan je vanaf 01 juli opvragen bij de 
balie. De hoofdprijs is dit jaar een vakantie naar Finland, maar 
ook de andere prijzen zijn zeker de moeite
waard. Meedoen dus!

Ves stempelactie

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.
                                 

Zomerrooster juli en augustus

Tortillawrap pizza

Wrap pizza


