
   

 

 

Ons oudste lid 90 jaar 
 
Ons oudste lid, de heer Starreveld, vierde zijn 90e verjaardag bij Fitnesscentrum Unique.  
Mooi dat dat hier kan. De versiering van de stoel en de cadeautjes werden door zijn mede-
trainingsmaatjes zelf verzorgd.  
Hij dankte alle ‘medesporters’ en begeleiders voor de hulp en aandacht die hij hier ontvangt. De één 

strikt zijn veters vast, de ander 
maakt zijn flesje drinken open 
de volgende helpt hem bij het 
op- en afstappen van de 
verschillende fitnesstoestellen. 
Hij zei hier erg dankbaar voor 
te zijn en voelt zich thuis.  

Hij gaf ook de volgende 
mededeling: 
‘jullie zijn nog lang niet 
van me af, want ik blijf 
gewoon stug doorgaan’.  
 
De woorden van een  

  echte marinier  
 
 
 

 

Boekenkast 
 
Doordat er boeken van Sarah op de tafel lagen die meegenomen mogen worden om thuis te lezen, 
waren er ook andere klanten die boeken in de kast hadden staan die ook door anderen gelezen 
mogen worden. Dit vindt menigeen een leuk idee. 
Vandaar dat er nu een boekenkast in de ontvangstruimte staat.  
Iedereen kan hieruit boeken vanuit meenemen om te lezen. Uitgelezen……… zet ze gewoon weer 
terug in de kast voor de volgende liefhebber. Heb je zelf misschien nog boeken die je in de uitleen wil 
zetten? Neem ze dan gerust mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

BEMER huren 
 
Als therapeut zijnde blijf ik me elke dag verbazen over de mogelijkheden en vooral de werking van de 

BEMER. Een apparaat wat het zelf genezend vermogen van ons lichaam aan zet. Het 

geneest dus zelf niets, maar geeft je lichaam de mogelijkheid om het herstelmechanisme in gang te 
zetten.  
Het is eigenlijk een apparaat voor thuisgebruik. Maar omdat de aanschaf iets meer is dan 2 kwartjes 
is het voor verschillende mensen (nog) niet mogelijk om er één aan te schaffen.  
Unique denkt mee. BEMER Group geeft zelf ook de mogelijkheid om de BEMER eerst 8 weken uit te 
proberen om daarna de beslissing te nemen of het de moeite waard is om er één aan te schaffen of 
niet. Ook daarvoor zijn de kosten voor menigeen aan de hoge kant.  
Daarom biedt Unique Fitnesscentrum de mogelijkheid om tegen gereduceerde prijs de BEMER van 
Unique te huren.  
Meer weten hierover? 
Neem contact op met Piet of Inez

 
 

Inez geeft op zaterdag 27 oktober een informatiebijeenkomst over de functie, 

werking en mogelijkheden van de BEMER. Inclusief de mogelijkheden tot huren bij Unique 
Inschrijven kan weer met het inschrijfformulier bij de balie 

Wel noodzakelijk om aan te geven of u interesse heeft. 
 
 

 

Best Of DPW 
 

Op verzoek gaan we in de maand oktober en november starten met een ‘BEST OF’ DPW. De beste 
nummers van de afgelopen perioden worden uitgezocht en daar maken we een nieuwe DPW van. 
Virginia had gelijk al een verzoeknummertje die er in verwerkt gaat worden  

 

 
Recept van de maand oktober 
 
We hebben al een keer eerder een poging gedaan om steeds een recept in de nieuwsbrief te 
verwerken, maar is weer wat verwaterd. We willen dat weer gaan oppakken. 
In de vorige nieuwsbrief hebben we een artikel gehad over stress. Dus dachten we even een 
recept voor anti-stress soep te geven om de stress de baas te worden.  

 



   

Anti Stress Soep 
Recept voor 4 personen 
 
Een relaxerende en verwarmende soep die door de vele nutriënten het lichaam en de geest verzorgt. 
Binnen 30 minuten heb je deze heerlijk soep bereidt. Het is even wat snijwerk, maar het resultaat is 
er echt naar  
 

Ingrediënten: 
- knolselderij geschild en in stukjes gesneden 
- 3 (rode) uien in ringen gesneden 
- 2 zoete aardappelen (bataat) in blokjes 
- Eventueel 1 prei 
- 2 teentjes knoflook  
- 3 winterwortelen in blokjes 
- 2 flinke eetlepels kokosolie 
- Keltisch zeezout  
- Wat peper en nootmuskaat 
- Eventueel wat room  

 

Bereidingswijze: 
De knol, wortelen, knoflook en bataat in kleine stukjes snijden 
Kook deze samen met Keltisch zeezout tot ze zacht zijn in een 
middelgrote pan. Alles moet net onder water staan 
Bak tegelijkertijd de uienringen in de kokosolie 
Pureer de soep met een staafmixer en voeg daarna de gebakken uien toe 
Maak deze af met peper, zout en nootmuskaat 
Naar smaak wat room toevoegen (niet bij lactose allergie of intolerantie) 
 

De knolselderij: 
Heeft een geweldige herstellende werking op het lichaam. Bewezen is dat geneeskrachtige 
eigenschappen van de knolselderij een gunstig effect hebben op de hartspier, verstevigt deze en 
regenereert de cellen. Met knolselderij kunnen complexe ziekten zoals jicht en reuma worden 
verlicht. Ook schrijft men een antidepressieve werking aan deze heerlijke geurende knol toe. Bevat 
tevens veel mineralen zoals magnesium, fosfor en vele sporenelementen, vitaminen zoals K2, welke 
bijdraagt aan een goede bloeddoorstroming en helpt de calciumhuishouding. 
 

De wortel; 
Is een krachtige groente met veel porvitamine A(Caroteen). Provitamine A wordt in het lichaam 
omgezet tot een goed opneembare vitamine A die de lever helpt in haar opruimwerkzaamheden, is 
goed voor de ogen en is een antioxidant 
 

Keltisch zeezout: 
Bevat 84 mineralen en sporenelementen die het hele lichaam steunen in de spijsvertering en 
enzymatische processen.  
 

Nootmuskaat: 
Bevat veel mangaan en magnesium en andere belangrijke mineralen die veroudering tegengaan en 
beschadigde cellen repareert. Nootmuskaat geeft een warm en gelukkig gevoel. Overdrijf niet met 
nootmuskaat. 
 

Uien en knoflook: 
Werken bloedzuiverend in het lichaam 



   

 

 

 
Virtual Spinning STOPT 
 
Helaas moeten we mededelen dat we gaan stoppen met Virtual Spinning. Momenteel zijn er slechts 
3 personen die hier gebruik van maken. De kosten per maand zijn bijna € 200.-. Deze licentiekosten 
halen we er dus niet uit.  
 
 

 
LR producten 
 
Afgelopen zaterdag een informatiebijeenkomst gehad welke werd verzorgd door Hans en Sja’ko. 
Omdat ik me nog niet goed genoeg heb kunnen ‘inlezen’ en wel deze mooie producten wil gaan 
aanbieden heb ik deze mannen gevraagd iets te vertellen over de LR producten en waarom u nou 
juist voor dit merk zou moeten kiezen. Met gemengde gevoelens werd deze presentatie ontvangen. 
Vele aanwezigen vinden (of verwachten) de producten OK, maar er werd te veel de nadruk op het 
bedrijf zelf gelegd, terwijl de meesten meer informatie wensten over de producten. Het is echter 
lastig om dat niet vanuit een bepaald perspectief te doen omdat er zo veel verschillende producten 
zijn.  
Daarom is Inez van plan om lezingen te gaan verzorgen met een bepaald thema. En hier dan de 
bijbehorende leefstijl veranderingen, qua voeding, bewegen etc en producten bij adviseren.  
U kunt dan denken aan thema’s als: 

- Gewrichtsklachten (zeer divers) 
- Darmklachten (zeer divers) 
- Vermoeidheidsklachten (zeer 

divers) 
- Etc 

We komen hier in een later stadium nog op 
terug. 
Wanneer u nu al advies wenst kunt u altijd 
bij Inez terecht.  
 
Ook voor de feestdagen heeft LR nu al 
leuke aanbiedingen. 
 
Meer hierover weten? 
Kom gerust langs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EEN GEURERVARING 
VOOR JE HUIS 
Luxury Home Light of Christmas 
Luxury Home 

Twee magische premium huisparfums 

Met de geurnoten: houtachtig, bloemig, 

kruidig of orientaals, nootachtig, 

fruitig. 



   

Reactie van Saskia bij afscheid 
 
‘Wat ben ik onwijs verwend in mijn laatste week bij Unique. Heel veel bloemen, lekkere en leuke 
cadeaus, veel kaarten met lieve woorden en cadeaubonnen met enorme bedragen hierop. Ik was 
zeer verrast en wil jullie allemaal nogmaals heel erg bedanken!’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

elk jaar
  


