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Beste Greeners,
Zoals jullie wellicht hebben gemerkt wordt er hard gewerkt bij 
GHC. Er komt een mooie trainingsruimte bij met nieuwe 
trainingsmogelijkheden. Nieuwsgierig? Kom langs of, wanneer 
je met vakantie bent, houd de ontwikkelingen bij via onze Social 
Media, zo ben je altijd op de hoogte!  Meer nieuws vind je in dit 
magazine. 
Veel leesplezier!

Augustus 2019

De Active Summer Actie gaat van start! Vanaf maandag 1 juli 
sparen jullie voor mooie prijzen!
In juli en augustus krijg jij na elke training een 
stempel op de stempelkaart. Met 10 stempels heb jij een volle 
spaarkaart en daarmee gelijk al prijs
Bij inlevering van een volle spaarkaart ontvang jij een unieke 
code voor een ontspannen dag wellness bij 1 van de 3 Blue 
Wellnessresorts of een paintball- / airsoftarrangement! 
Daarbij maak jij met een volle spaarkaart kans op één van de 
andere vele prijzen uit het prijzenpakket. De hoofdprijs is een 
prachtige vakantie naar het paradijselijke Mauritius.

In juli en augustus, in verband met de zomervakantie, vervalt 
er hier en daar een groepsles. We hebben dit zoveel mogelijk 
proberen te beperken maar hebben toch te maken met een 
rustigere periode en de inzetbaarheid van onze instructeurs en 
invallers. Houd de app mylogifit goed in de gaten voor het 
actuele rooster per dag.

Start Active Summer Actie

Zomervakantie



INGREDIËNTEN
250 g haricots verts (sperziebonen kan ook)
150 g wittekool, fijngesneden
150 g wortel, julienne gesneden
1 rood pepertje, zaadlijst verwijderd en in ringen
125 g taugé
15 g geraspte kokos
Dressing
20 g gebrande, ongezouten cashewnoten
50 ml ketjap manis
50 ml zoete chilisaus
1 limoen, alleen het sap

Bereiding
Maak de haricots verts schoon en verwijder de uiteinden. Blancheer de 
haricots verts 1 à 2 minuten in een ruime pan met kokend water en spoel 
ze daarna direct af met koud water. Laat ze goed uitlekken.
Doe de cashewnoten, ketjap, chilisaus en limoensap in de 
keukenmachine en maal fijn tot een dressing. Er mogen nog best wat 
kleine stukjes cashewnoten zichtbaar blijven. Als de dressing te dik is kun 
je wat water toevoegen.
Doe de haricots verts, wittekool, wortel, rode peper, taugé en kokos in 
een kom en hussel om met wat dressing.

Voordelen Silver & Gold card
maand juli & augustus

- alle shakes € 1,75
-2x verloting GHC t-shirt

Probeer nu voor maar € 1,75

perzik / mango

SHAKE VAN DE MAAND

augustus

Balinese salade

ik geef de green appel door

Ik ben Cristina Fernandez, ik woon in Bodegraven samen met 
Achille en onze dochter Isis.

Hoe ben je bij GHC terecht gekomen?
Ik was op zoek naar een nieuwe sportschool en ben toen met 
mijn vriendin een keertje mee geweest. Dit beviel mij toen heel 
erg en ben sindsdien lid van GHC.

Wat heeft het sporten mij opgeleverd? 
Door het sporten voel ik me veel fitter en is mijn conditie 
vooruit gegaan.

Wat kan je iedereen aanraden?
Door te sporten samen met een maatje is het veel leuker en 
gezelliger. Ook kun je elkaar goed aanmoedigen als de één 
geen zin heeft. 

Ik geef de Green Appel door aan 
Lilian de Klijne


