
SGZ Sport & Wellness  

Update 1-6-2021 
Beste,  
 

Ben jij ook zo blij met het goede nieuws? Vanaf zaterdag 5 juni mogen wij jullie ook weer 
trakteren op een groepsles in de groepsleszalen, een lekkere smoothie aan de bar of een 
heerlijk relax moment in de wellness. Wij hebben er super veel zin in om met jullie weer een 
gezonde eiwitshake of een lekker bakje koffie te drinken aan de bar! Ook mogen jullie weer 
gebruik maken van de douches en de kleedkamers.  

 

Hoe bezoek ik veilig de club? 
Met elkaar zorgen we ervoor dat iedereen veilig en verantwoord de club kan bezoeken. Dat 
is wel zo prettig. Wij vragen dan ook vriendelijk rekening te houden met de volgende punten:   
- Bij klachten blijf je thuis 
- Reserveer een training eenvoudig in onze Sportivity app  
- Neem een handdoek en schone sportschoenen mee 
- Desinfecteer je handen bij binnenkomst 
- Houd 1.5 meter afstand 
- Volg de overige instructies in de club 
 
Indoor groepslessen 
Vanaf aankomende zaterdag verplaatsen ook de groepslessen van buiten weer naar de 
groepsleszalen. Wij zullen dus alle groepslessen weer hervatten! Onze groepslesinstructeurs 
hebben er super veel zin in om jou weer te ontvangen in de les. Heb jij al weleens een 
groepsles meegedaan? Wist je dat je met de BRN® bijvoorbeeld 33% meer calorieën 



verbrand dan met andere shape workouts? Doe een keer mee en meld je aan via de 
Sportivity App! 

 

 

Opening van de wellness 
Yes! De wellness mag weer geopend worden. Wist je dat de wellness heel goed is voor je 
spierherstel? De hitte in de sauna zorgt ervoor dat pijn in spieren en gewrichten verminderd 
wordt, je toxische stoffen beter kan afstoten en de sauna verbetert je bloedsomloop wat zorgt 
voor een sneller spierherstel. Je kunt binnen je tijdsvak met je pasje toegang krijgen tot de 
wellness!  

Zwembad 
Wij kunnen niet wachten om jullie weer te ontvangen in ons zwembad. De aquasportlessen 
en het instructiezwemmen mag weer van start! Met zwemmen bouw je je spiermassa op 
door de weerstand van het water te gebruiken. Ook heeft zwemmen weinig impact op je 
gewrichten, waardoor de aquasportlessen voor iedereen toegankelijk is. Kom je een van 
onze aquasportlessen volgen? 

Het instructiezwemmen mag ook weer hervat worden. Tijdens het instructiezwemmen kan 1 
ouder met hun kindje komen oefenen voor de zwemles. De ouder betaald een los kaartje 
voor het zwembad en voor het kind is het gratis. Het instructiezwemmen zal plaatsvinden op 
zaterdag van 13.00-14.00 uur en op zondag van 12.00-13.00 uur en 13.00-14.00 uur. 
Aanmelden voor het instructiezwemmen kan telefonisch via 0168 – 330 888 of door een 
mailtje te sturen naar receptie@sgz7bergen.nl 

 

 

 



 

 

HelloFresh Actie  
Na alles wat er gebeurd is het afgelopen jaar willen wij jullie ontzettend bedanken voor jullie 
steun en loyaliteit. Wij zijn hier natuurlijk heel erg dankbaar voor en daarom willen we jullie 
iets extra’s geven. Wij hebben samen met House of Workouts en HelloFresh een speciale en 
super leuke actie voor jou!  

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

Wil jij altijd al kennis maken met het voordeel van een gezonde en verse maaltijdbox? Dit is 
het moment! 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! 

 

Wij hebben er zin in om jou verder te helpen met het behalen van jouw sportdoel!  

Voor vragen of opmerkingen zijn we telefonisch te bereiken op 0168-330888 of per mail  
info@sgz7bergen.nl. 
 
Stay fit & stay strong.  
 



Met sportieve groet, 
Team SGZ Zevenbergen 
 

 

 

 


