
Nieuwsbrief 
Nieuwsbrief mei 2021 
Sportkleding uit de kast, sportschoenen aan, zweetband om en kom 

jezelf weer in het zweet werken... WE MOGEN WEER OPEN! 

 

Hoewel we nog niet alles kunnen aanbieden zoals jullie gewend zijn is 

het toch weer een stap in de goede richting. (mits: er niet op de 

pauzeknop wordt gedrukt) 

 

Deze nieuwsbrief gaat over de heropening, wat gaan we weer binnen 

aanbieden en wat er verder nog bij komt kijken.  

  

 

Fitness weer geopend 
 

Vanaf woensdag 19 mei is de fitness weer geopend voor maximaal 30 leden tegelijkertijd. Er kan dan weer 

gebruik gemaakt worden van alle apparatuur en faciliteiten in de fitnesszalen. Wel zal er weer vooraf een 

tijdslot gereserveerd moeten worden in de app.  

 

We hebben de fitness opgeknapt en opgefrist om jullie weer goed te kunnen ontvangen. Ook hebben we de 

routing in het pand aangepast, zodat jullie bij de hoofdingang naar binnen kunnen komen en via de zijdeur het 

pand kunnen verlaten. Hierdoor wordt het contact verminderd en de doorstroom bevorderd.  

 

Groepslessen, weer mogelijk, maar wel buiten 
 

Afgelopen periode hebben velen van jullie meegedaan aan onze online groepslessen of circuitlessen. Maar vanaf 

woensdag starten we ook weer met de live groepslessen buiten, dit zal op twee locaties zijn. Naast de locatie op 

de parkeerplaats naast ons pand heeft ook de Karwei Bouwmarkt ons buitenruimte ter beschikking gesteld. Dit 

betreft het parkeerterrein aan de Lorentzsstraat 1a in Ede.  

Wij hebben gekozen voor dit terrein aangezien dit terrein centraal gelegen is, een goede egale ondergrond kent 

(ter voorkoming van blessures) en ruim in opzet is. waardoor we meer leden kunnen ontvangen.  

De groepslessen die daar plaatsvinden zijn: XCO (op dinsdag- en woensdagavond en vrijdag- en 

zaterdagochtend Combat (op maandag- en woensdagavond) 

Zumba (op maandag- en donderdagavond). 

Naast het pand komt op dinsdagochtend de Bodyshape weer terug! 

Ook gaan er weer Spinninglessen gegeven worden op maandag- en woensdagavond. 

En op donderdagmiddag komt de 55+ les weer terug, ook naast het pand. 

De outdoor circuitttrainingen worden vanaf 19 mei ook aan zijkant van het pand gegeven. 

Natuurlijk blijven we ook doorgaan met de Zoomlessen! Voor die lessen waarbij buiten nu nog niet mogelijk is. 

Het complete rooster wordt begin vd week bekend gemaakt. 

Ook voor de groepslessen geldt uiteraard nog dat hiervoor gereserveerd dient te worden in onze app.  

 

 



Ventilatie 
 

De afgelopen periode hebben wij ons weleens verbaasd dat sporten beperkt mogelijk was in onze club, 

aangezien sporten juist een bijdrage levert aan de gezondheid. Dat is ook het doel van WINNR, namelijk een 

positieve bijdragen leveren aan de gezondheid en fitheid van onze leden.  

 

Omdat van het virus bekend is dat dit door middel van aerosolen via de lucht wordt verspreid is een goede 

ventilatie van belang, zeker bij binnensport. Afgelopen periode hebben wij dan ook geïnvesteerd in een 

gloednieuw ventilatiesysteem dat de binnenlucht continue ververst met frisse buitenlucht. Hierdoor wordt een 

veilig klimaat gecreëerd voor binnensport.  

 

Regeltjes..... 
 

Helaas ontkomen we er niet aan, er zijn namelijk ook nog wel wat regels waaraan we ons moeten houden om 

het voor ons allemaal leuk en veilig te houden, hier komen ze: 

- Reserveren verplicht; 

- Draag binnenschoenen wanneer je de sportruimten betreed; 

- Gebruik een handdoek op de toestellen; 

- Ontsmet de materialen en toestellen na gebruik, doe dit door het doekje in te sprayen en vervolgens met het 

doekje het toestel te reinigen; 

- Draag een mondkapje bij binnenkomst, tijdens het sporten mag deze af; 

- Houdt de 1,5 meter afstand onderling.  

- Mocht je verhinderd zijn, je kunt je tot 2 uur voor de reservering nog in de app afmelding. Is het korter dan 

twee uur stuur dan een mail of bel even om je af te melden, zodat iemand anders die staat te springen in jouw 

tijdslot kan komen. 

Wanneer we dit allemaal toepassen is het voor iedereen veilig en is corona hopelijk straks enkel nog de naam 

van een drankje in plaats van een virus.  

 

Wil je de regels nog eens helemaal doorlezen, zie het volledige protocol op de website. 

 

Let op: in aanloop naar de opening op woensdag 19 mei geen de lessen van 
maandag en dinsdag niet door. Ook is de buitenfitness gesloten, dit allemaal om 
alles voor te bereiden op de opening.  
 
Tot slot kijken we er allemaal met smart naar uit jullie weer te mogen begroeten.  
 
Tot snel!! 
 
Team WINNR Healthclub 
 


