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Beste Greeners,
Het worden bijzondere feestdagen dit jaar, maar gelukkig kunnen jullie 
gewoon bij ons blijven sporten. Je vindt de openingstijden in dit 
magazine. Vanaf 1 december a.s. maak je ook nog eens kans op het
winnen van prachtige prijzen door simpelweg te komen sporten en bij 
iedere beurt een stempel te verdienen op je stempelkaart. Dit jaar doen 
we het, in verband met Corona, net even anders dan normaal. Meer 
weten? Meer informatie vind je in dit magazine, veel leesplezier!

December 2020

Voordelen Silver & Gold card
maand november & december

-2x verloting GHC t-shirt

Alle shakes to go € 2,75

Banaan 

Aardbei

Kokos

Vanille

Vanille kaneel

Chocolade caramel

Perzik mango

Cappuccino

Wil jij op een verantwoorde manier afvallen zonder
 gezondheidsrisico’s, dan helpen wij je graag!     

Combi-deal:

10 weken Personal Training & Diplan  
(1 uur per week)

 
voor €495,-*

*Voor klanten van Zorg en Zekerheid wordt een deelbedrag van 
de kosten voor Diplan (€249,95) vergoed. 

Active Winteractie

De Active Winteractie start weer op 01 december. Vanaf dan 
maak je kans op het winnen van prachtige prijzen door 
simpelweg te komen sporten en bij iedere beurt een stempel te 
verdienen op je stempelkaart. Dit jaar doen we het, in verband 
met Corona, net even anders dan normaal.
*Vul je gegevens in op een lege stempelkaart en lever deze 
kaart in bij de balie.
*Wij houden je beurten bij en voeren je volle kaart in. Na zes 
beurten in je kaart vol.
*Ben je al zes keer geweest? Lever dan gewoon een nieuwe 
kaart in. Mocht je dit zijn vergeten regelen wij dit voor je.

Gewijzigde openingstijden rondom de feestdagen
*Donderdag 24 december, Kerstavond, zijn wij geopend tot 16.00 met 
het normale lesrooster in de ochtend.
*Vrijddag 25 december, Eerste kerstdag, zijn wij gesloten.
*Zaterdag 26 december, Tweede Kerstdag, zijn wij open van 09.30-12.30 
en hebben wij 10.00 Total Body Workout, 10.00 Freestyle Cycle, 
11.00 Cxworx (30 min) en 11.30 ClubBattle (30 min).
*Donderdag 31 december, oudjaarsdag, zijn wij geopend tot 18.00 met 
het normale lesrooster in de ochtend.
*Vrijdag 01 januari, nieuwjaarsdag, zijn wij gesloten.

Gewijzigde openingstijden



Ik geef de green appel door

Ik ben Kees van Zoeren getrouwd met Astrid en heb twee kin-
deren, Timo en Robin.

Hoe ben je bij GHC terecht gekomen?
Na jaren sporten was ik op zoek naar een sportschool met een 
andere sfeer/ uitstraling ,die heb ik bij GHC gevonden.

Wat heeft het sporten mij opgeleverd?
Behalve dat ik het belangrijk vind om mezelf fit te voelen , vind 
ik het sociale aspect heel belangrijk.

Wat kan je iedereen aanraden?
Ik raad GHC bij iedereen aan omdat er aandacht is voor zowel 
jong als oud.

De green appel geef ik door aan Jos van Leeuwen omdat ik 
hem vele jaren  geleden heb leren kennen bij GHC en we nog 
steeds samen sporten.

Preisoep met zoete aardappel 
Ingrediënten 
1 groentebouillonblokje
2 preien
3 zoete aardappels zo’n 750 g
40 g pancetta
3 sprieten verse bieslook
Bereiding:
Breng 800 milliliter water aan de kook in een soeppan en voeg hier het 
bouillonblokje aan toe.
Maak de preien schoon en snijd in dunne ringen. 
Schil de zoete aardappels en snijd in blokjes.
Doe de zoete aardappels en de prei in de bouillon en kook 15 minuten.
Bak ondertussen de plakjes pancetta in een droge koekenpan krokant.
Pureer de soep met een staafmixer en breng op smaak met peper en 
zout.
Snijd of knip de bieslook fijn en verkruimel de pancetta.
Roer de helft van de bieslook door de soep en verdeel de soep over twee 
kommen.
Maak af met de rest van de bieslook en de pancetta.

Corona protocol Green Health Center
1.Zorg dat je je altijd inschrijft voor zowel de fitness als voor de groepslessen. Inschrijven gaat via de website of via de app ‘mylogifit’.  
Je kunt binnen openingstijden ook bellen op 0172-652006 of een e-mail sturen naar info@greenhealthcenter.nl

2.Als je komt voor de fitness of een groepsles binnen, check je altijd in bij het poortje en desinfecteer je je handen.. Als je komt voor een 
groepsles buiten, dan wacht je buiten en betreed je het pand niet. Bij binnenkomst en vertrek is vanaf 01 december een mondkapje 
verplicht. Dit geldt niet voor de buitenlessen en je hoeft het mondkapje niet te dragen tijdens het sporten.

3.We verlaten het centrum via de uitgang achterin bij de fysio. Op deze manier houden we een goede doorstroom en voorkomen we drukte 
rondom de balie/ingang.

4. Zorg dat je op tijd, maar niet te vroeg bent voor je groepsles of fitnessuurtje omdat we drukte willen voorkomen.

5.Kom zoveel mogelijk op de fiets of lopend. We hebben minder parkeerruimte dan gebruikelijk.

6.Blijf thuis als je klachten hebt: koorts, verkoudheid, benauwdheid of hoesten. Blijf ook thuis als iemand binnen jouw huishouden last heeft 
van deze klachten. Uiteraard geldt dit ook als je in afwachting bent op een testresultaat, bij een positieve coronatest of iemand met een 
positieve test binnen jouw huishouden.

7.Ga thuis naar de wc en kleed je ook thuis vast om. Er is geen toegang tot de kleedkamer en douches. Zorg voor schoon schoeisel. Voor 
nood is er een wc in gebruik onder de trap achterin het centrum bij de fysio.

8.Was en/of desinfecteer je handen voor en na elk sportmoment.

9.Neem bij binnenkomst een eigen schoonmaakflesje mee en maak materialen na gebruik schoon. Voor groepslessen geldt dat je kunt 
schoonmaken met de flessen desinfect die al buiten staan.

10. In de fitness mag je max 55 minuten bezig zijn, daarna verlaat je het centrum via de achteruitgang bij de fysio. Blijf dus niet hangen na 
je training. 

11. Het gebruik van airco’s en ventilatoren is vooralsnog verboden. We ventileren zoveel mogelijk via deuren en ramen met buitenlucht. 

12.Zolang we te maken hebben met Corona schenken wij geen koffie en thee in onze koffiehoek en is het ook niet de bedoeling dat je in 
de koffiehoek plaatsneemt. Flesjes water, sportdrank en eiwitshakes zijn wel verkrijgbaar bij de balie. Aub zoveel mogelijk per incasso (zet 
een depot op je naam) of contactloos per pin betalen.

13. Houd je te allen tijden aan 1,5 meter afstand van medesporters en medewerkers van het Greenteam en volg te allen tijdens de 
instructies op van de (fitness-)instructeurs.

14.Het is mogelijk om zelfstandig, buiten de reguliere lessen om, te spinnen in onze spinningruimte. Reserveer hiervoor een plekje in de 
Fitness en meld bij het personeel dat je in de Spinningzaal aan de slag gaat zodat wij weten dat daar bent.


