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Beste Greeners,

Voor de meesten zit de vakantie er weer op en  we merken dat 
jullie allemaal erg veel zin hebben om weer te (beginnen met) 
sporten. Misschien is dit een goed moment om je 
trainingsschema aan te passen en/of je voeding eens onder 
de loep te nemen. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden, 
we helpen je  graag! In dit magazine vind je al wat tips, veel 
leesplezier!

Maandag 07.00 - 22.00
Dinsdag t/m donderdag 08.00 - 22.00

Vrijdag 08.00 - 20.00
Zaterdag & zondag 08:30 - 13:30

Het is heerlijk druk in onze groepslessen. Dit vinden wij heel leuk 
maar het is ook wel eens jammer als je daardoor niet deel kunt 
nemen aan je favoriete les. Soms gebeurt het helaas nog wel eens 
dat mensen aangemeld staan maar niet aanwezig zijn. Natuurlijk 
kan dit een keer gebeuren maar we willen jullie toch vragen om 
hier goed op te letten. Meld je dus tijdig aan maar ook tijdig af voor 
onze lessen als het een keer niet lukt. Op deze manier voorkomen 
we onnodige teleurstellingen. Bedankt voor de medewerking!
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In verband met een personeelsbijeenkomst sluiten wij vrijdag 8 
oktober eenmalig om 18.00 (ipv 20.00). 
Hou hier rekening mee in je (sport)planning.

Wist je al dat?
* Wij 20 splinternieuwe fietsen hebben staan in onze spinningzaal?
*Wij 6 vaste instructeurs hebben; Jennifer, Natascha, Najib, Kim, 
Joyce en Jean-Paul.
*Wij 9 fietslessen per week aanbieden? Maandag 09.30 en 19.00, 
dinsdag 20.00, woensdag 19.30, donderdag 09.00, 19.00 en 20.00, 
zaterdag 09.00 en zondag 10.00.
*Je gemiddeld tussen de 400 en 600 calorieën per les verbruikt?
*Een spinningles vele voordelen kent? Je werkt aan je 
uithoudingsvermogen en je creëert sterkere en strakkere spieren!
*Je zowel als beginner als gevorderde kunt deelnemen aan 
dezelfde les? Je draait namelijk zelf aan je weerstandknop en 
bepaalt daarmee zelf de intensiteit. 
*de instructeur er iedere les voor zorgt dat je techniek goed is en 
goed blijft? Al onze instructeurs zijn opgeleid en delen graag hun 
kennis en ervaring met jou!

Wijziging openingstijd vrijdag 8 oktober

RPM/Spinning

Openingstijden

Aan- en afmelden voor groepslessen



Geroerbakte boerenkool
Benodigheden: 
2 handenvol boerenkool, in stukken gescheurd
sap van 1 citroen
1 el plantaardige boter (zonder zuivel)
5 cremini-champignons, in stukjes
1½ tl rode pepervlokken
snufje zeezout

Doe de boerenkool en het citroensap in een kom en kneed ze 
voorzichtig tot het wat slinkt.
Smelt de plantaardige boter in een gietijzeren koekenpan op 
middelhoog vuur.
Voeg de boerenkool en de paddenstoelen toe.
Roerbak 5 minuten.
Doe het mengsel over in kommen en maak af met de rode pepervlokken 
en zeezout.

Ik geef de green appel door

Ria Peerdeman getrouwd met Kees Peerdeman. We hebben twee kinderen en vier 
kleinkinderen. Ik ben journalist en schrijf voor diverse tijdschriften. Daarnaast ben ik 
trouwambtenaar hier in de gemeente. Op vrijdagmiddag zing ik bij De Boreftse Zangers, 
een keer per twee weken ga ik naar de Vrijmetselaars in Gouda en een keer in de week dans 
ik met Kees bij Cools in Alphen.
Hoe ben je bij GHC terecht gekomen?
Ik weet niet meer waarom en wanneer, maar ik denk dat het toch wel tien jaar geleden is dat 
ik begon met sporten bij GHC.
Wat heeft het sporten mij opgeleverd?
Heel veel. Tijdens de coronatijd durfde ik niet naar de sportschool, maar toen heb ik wel veel 
gewandeld. Toch kreeg ik op een gegeven moment heel veel last van mijn rug. Oefenin-
gen van een fysiotherapeut hielpen niet. Toen ik weer aan krachttraining ging doen bij GHC 
merkte ik dat de rugpijn overging.
Wat kan je iedereen aanraden?
Helemaal niets. Mensen zijn zo verschillend, wat voor de een goed is,  is niet goed voor de 
ander. Ik kan wel zeggen dat ik zelf welvaar als ik wat balans in mijn leven probeer te krijgen, 
dus zowel sporten, werken, geestelijke arbeid, gezelligheid, reizen, thuis-zijn etc.

Ik geef de Green Appel door aan Kees Peerdeman


