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- alle shakes € 1,75
-2x verloting high tea voor 

twee personen

Beste Greeners,

Het is leuk om te zien dat steeds meer van onze klanten onze 
nieuwe trainingszone weten te vinden en er gebruik van 
maken. Mocht jij dit nog niet hebben gedaan en ben je 
nieuwsgierig wat er allemaal mogelijk is, vraag het ons, wij 
helpen je graag. Ook als je wat wil aanpassen in je 
trainingsschema, of wanneer misschien een heel nieuw 
trainingsschema wilt,  maak dan meteen een afspraak. Bij ons is 
het maken van een trainingsschema gratis, dus maak er gebruik 
van! ;-) Meer informatie vind je in de magazine, veel leesplezier!
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Misschien hebben jullie haar inmiddels al ontmoet maar wij hebben 
een nieuwe Greenteam collega. Mirella Rietveld geeft vanaf oktober 
elke donderdagavond groepslessen bij ons. Om 19.00 Abs30 (30 min 
coretraining), 19.30 Hiit Circuit (30 min high intensity training) en 20.00 
Bodypump. Welkom Mirella!
Vanaf december zal er nog een nieuw gezicht te zien zijn; 
Chakira Barkey. Zij gaat groepslessen geven op dinsdagavond. Wel 
betekent dit een kleine roosterwijziging. De ClubBattle start vanaf 
december om 18.30, de Cxworx om 19.30 en de Hiit (voorheen TMI) is 
van 20.00 -20.30. Ook alvast van harte 
welkom Chakira.

Wist je dat....wij aangesloten zijn bij de overkoepelende 
organisatie voor exclusieve fitnesscentra waarbij de 112 beste 
sportcentra van Nederland en Vlaanderen zijn aangesloten. Dit 
geeft je de zekerheid van Kwaliteit, Professionaliteit en 
Persoonlijke aandacht.

Greenteam en rooster

VES



INGREDIËNTEN (tien repen)
50 gr gedroogde abrikozen
50 gr gedroogde cranberries
50 gr gedroogde dadels
50 gr amandelen

Bereiding
Verwarm de oven voor op 170 graden.
Snijd de abrikozen, cranberries, dadels en amandelen fijn. Zorg dat het 
nog wel enige structuur heeft.
Klop het ei los in een ruime kom.
Laat de boter op laag vuur smelten.
Voeg de boter en alle overige ingrediënten voor dit recept toe aan het 
losgeklopte ei en roer alles goed door.
Vet een cakevorm in en doe er eventueel een stukje bakpapier in.
Doe het mengsel in de cakevorm, verdeel het zo egaal mogelijk en druk 
het goed aan.
Bak de grote energiereep in 20 minuten af en laat hem vervolgens 
helemaal afkoelen in de cakevorm.
Haal de reep uit de vorm en snijd er tien kleine repen van.

Tips en tricks
De boter hoeft echt alleen maar te smelten. Het is niet de bedoeling dat 
het heel heet wordt. Begin dus op laag vuur en draai het meteen uit als 
de boter gesmolten is.
De abrikozen en cranberries kun je gerust vervangen door ander 
gedroogd fruit als je dat lekkerder vindt.

Probeer nu voor maar € 1,75

vanille - kaneel

SHAKE VAN DE MAAND

november

Eerlijke energierepen

Vergeten jullie niet de sticker met de groene appel links op je 
achterruit te plakken of op de achterkant van je blauwe kaart te 
doen en deze onder de voorruit te schuiven als je op ons 
parkeerterrein staat? Ze controleren streng, dus maak de 
groene appel zichtbaar en voorkom een onnodige boete. De 
stickers liggen op de balie naast de pepermuntjes. Bedankt 
voor de medewerking. 

Parkeren

Ik geef de green appel door

Even voorstellen:
Hoi mijn naam is Annemieke van der Bleek, ik ben 48 jaar en 
geboren en getogen in Bodegraven. Ik werk al bijna 25 jaar bij 
Steenbergen Transport en ik sport al vanaf het begin bij GHC. 
Verder mag ik graag verre rondreizen maken en hierbij is een 
goede conditie en een flexibele instelling geen overbodige 
luxe.

Hoe ben je bij GHC terecht gekomen?
Toen GHC voor het eerst de deuren opende ben ik dezelfde 
dag samen met een collega een kijkje gaan nemen. Ik werk 
vlakbij het sportcentrum dus dat is handig. Ik heb mij dezelfde 
dag nog ingeschreven en ben niet meer weg gegaan. Sinds de 
overname door Christa en Kim is er veel, ten goede, veranderd 
en dit gebeurt met veel passie en kennis van het vak.

Wat heeft het sporten mij opgeleverd? 
Behalve dat ik een stuk fitter ben geworden heb ik ook leuke 
sociale contacten gekregen. Wegens privé omstandigheden 
was 2018 een pittig jaar voor mij en toen heb ik vanuit GHC 
en van sportvriendinnen veel steun gekregen waarvoor ik erg 
dankbaar ben. Fanatiek sporten en gezelligheid gaan bij GHC 
heel goed samen.

Wat kan je iedereen aanraden?
Door het brede aanbod heb je de mogelijkheid om 
verschillende lessen te proberen en te kunnen afwisselen. Ik 
heb zelf zo’n beetje alle lessen weleens gedaan, maar probeer 
een keer een personal training zou ik zeggen. Wat de reden ook 
is met personal training kom je altijd verder dan je denkt. Niet 
alleen lichamelijk, maar ook mentaal is het goed voor je. En 
juist als je met een blessure kampt is het aan te raden. Zelf heb 
ik last van artrose, maar de trainingen die ik van Kim krijg zijn 
precies op mij afgestemd. En achteraf voel ik mij altijd op een 
heerlijke manier ‘gesloopt’.

Ik geef de Green Appel door aan Lia Regtvoort van den End

50 gr sesamzaad
25 gr havermout
20 gr roomboter
1 ei
snufje zout


