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We mogen al onze leden weer in onze club 

verwelkomen! De versoepelingen van aankomende 

zaterdag komen eerder dan verwacht en dat houdt in 

dat wij nu meer mensen mogen gaan ontvangen, weer 

groepslessen binnen mogen geven en er weer gezellig 

kan worden nagepraat in de barruimte! We zijn weer 

helemaal terug, jullie toch ook allemaal? 

 

 

 

 

 

 

De versoepelingen 
Per 5 juni gaan de landelijke versoepelingen in, wat dat inhoudt voor jou en onze club lees je hier.  

Vanaf 5 juni zijn de kleedkamers weer geopend (houdt hier wel rekening met de afstand en de capaciteit) en kan 

er weer worden uitgepuft en na gekletst in de barruimte. 

Vanaf maandag 7 juni zullen we ook weer meer leden tegelijkertijd in de fitness ontvangen. Dit wordt opgehoogd 

naar 35 personen tegelijkertijd. Deze maximum capaciteit hebben we bepaald op basis van de beschikbare ruimte 

in de fitness. Met het ventilatie systeem wordt de lucht veelvuldig ververst, waardoor een goed en veilig klimaat 

ontstaat voor een goede workout. Reserveren blijft nog wel nodig, met bloktijden van 1,5 uur. Zorg dus dat je op 

tijd aanwezig bent. 

Grootste versoepeling is dat we ook weer groepslessen binnen mogen gaan geven. 

De zalen zijn vanaf maandag 7 juni weer geopend voor de meeste van onze groepslessen, met uitzondering van 

Xco en Bodycombat, in verband met grote groepen blijven we deze lessen voorlopig nog buiten aanbieden, Bekijk 

onze app voor alle lessen en reserveer daar je plekje om vanaf 7 juni weer lekker binnen aan de slag te gaan.  

Laten we samen nu echt alle coronakilo's eraf trainen!!

HelloFresh! 
Voor het beste resultaat geldt niet alleen dat het goed is om te sporten, ook goede en gezonde voeding is van 
groot belang om van de coronakilo's af te komen. Daarom hebben wij in samenwerking met House of Workouts 
een speciale HelloFresh actie voor jou: 

Je ontvangt als lid van ons €55,- korting op 4 HelloFresh maaltijdboxen! 

Jij kunt dus met exclusieve korting kennismaken met de 
maaltijdboxen van HelloFresh, zo kan jij jouw gezonde 
levensstijl voortzetten als jij de sportschool uitkomt en hoef je 
niet meer na te denken over wat je ‘s avonds gaat eten. Mocht 
je denken: dit wil ik weleens proberen, de actie werkt als volgt: 

1. Ga naar: hellofresh.nl/how 
2. Stel jouw HelloFresh maaltijdbox samen 
3. Vul de kortingscode: HELLOWORKOUT in 
4. Geniet van de recepten! 

Wat is HelloFresh? 

Kies elke week uit meer dan 25 verschillende recepten en krijg wanneer het jou uitkomt een box vol verse 
ingrediënten in precies de juiste hoeveelheden thuisbezorgd. Met de receptkaarten zet je vervolgens in 4 tot 6 
eenvoudige stappen een lekkere maaltijd op tafel. Zo kook je super vers en gevarieerd én verspil je niks. 
 
Op naar de beste en gezondste versie van jezelf! 

 

http://hellofresh.nl/how


Coronaherstel training 
Hebben jullie Lise en Marvin in EdeStad gezien met het artikel over coronahersteltrainingen? Via deze link is het 

artikel te lezen: Artikel WINNR & FysioMe in EdeStad. 

 

Lise, Joyce en Marvin helpen mensen die zwaar te lijden 

hebben gehad onder het coronavirus met het herstellen van 

conditie en kracht. Aan de hand van een intake wordt bepaald 

wat het startpunt is, vervolgens wordt er een trainingsschema 

op maat gemaakt om daarmee een zo goed mogelijk resultaat 

te behalen in 12 weken.  

Dus ben je iemand of ken je iemand met een sterk 

verslechterde conditie of kracht als gevolg van een 

coronabesmetting, meld je dan bij Marvin, Joyce en/of Lise, 

zodat zij kunnen helpen en begeleiden bij het herstel.  

 

Het gehele traject wordt door de zorgverzekeraar bekostigd.  

 

 

 

  
 

WINNR Healthclub B.V. 

Vening Meineszstraat 7 

6718AJ Ede Gld 

 

0318 - 635 144 

info@winnrhealhclub.nl 
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