Beste leden,
Wij vinden het echt superfijn dat ook in deze lockdown veel leden ons gelukkig blijven
steunen en lid blijven. Het is een uitzonderlijke situatie waarin wij ons met z`n allen
bevinden. Wij vragen ook nu weer jullie begrip en loyaliteit.
Wij gaan inmiddels bijna de 2de maand van het jaar in. Normaal gesproken onze drukste
periode. Helaas ziet dat er momenteel heel anders uit.
Ons doel is om jullie zoveel mogelijk aan het bewegen / sporten te krijgen.
Denk hierbij o.a. aan onze aangepaste outdoor lessen, de home workouts, de verschillende
online challenges en de online streetdance lessen, via onze site .
Gelukkig heeft de jongere jeugd iedere week outdoor les.
Nieuw in deze lockdown is het gratis online platform: “fitblijvendoenwesamen.nl”
Een platvorm waar verschillende workouts worden aangeboden voor diverse doelgroepen.
Ga gewoon eens kijken en je staat versteld hoeveel mogelijkheden er zijn om thuis fit te
blijven!!
Als dank voor jullie vertrouwen en loyaliteit willen wij jullie een compensatie bieden . In
een gezamenlijk overleg met ‘Shapers ‘ wordt deze compensatie door beide sportscholen
geboden in de vorm van een “ SPORTTEGOED BON” .
Dit houdt in dat je deze bon kunt inleveren (ieder bij z`n eigen sportschool) in ruil voor
“sporttegoed”, voor jou, je gezin of misschien iemand die je graag mee wilt nemen naar de
sportschool. Voor de voorwaarden van deze compensatie kun je contact met ons opnemen.
Natuurlijk hopen wij jullie zo snel mogelijk weer terug te zien in Keep Fit!
Tot slot: blijf bewegen op welke manier dan ook; zo blijf je gezond, fit en sterk!
Zorg voor voldoende weerstand en stimuleer mensen in je omgeving om dit ook te doen!
Blijf ons volgen op onze site, facebook , apps en insta en doe eens mee met onze online
workouts of met onze outdoor lessen!
Heel graag tot ziens zodat we straks weer met elkaar, gezellig binnen kunnen sporten!
Met hartelijke en sportieve groet,
Sportcentrum KeepFit Urk

Mochten er nog vragen zijn, dan kun je ons altijd bereiken via de mail info@keepfiturk.nl of per telefoon,
Herma mobiel: 0613486974.

