
 

 

 

 

 

Beste leden,  

 

Hoe gaat het met je? Met ons team gaat het goed. Wij zijn druk bezig met het 

uitbreiden van de outdoor trainingsfaciliteiten, om clubleden te helpen met de 30 

Dagen Challenge en met SGZ’s Zevenbergse Ronde. Wegens succes hebben 

we ook een nieuwe Zevenbergse ronde gepland! En wel op 10 april.  

  

Uitbreiding Outdoor trainingen 

De laatste weken zijn we druk bezig geweest met het uitbreiden van onze 

outdoor trainingen. We zijn ook blij om te zien dat veel clubleden actief gebruik 

maken van de outdoor trainingen. Naast outdoor fitness trainingen, vind je ook 

Clubjoy Cycle®, Xcore®, BRN®, Clubjoy Fit & Shape® en Fiësta op ons 

outdoor rooster. De weersverwachtingen zien er gelukkig steeds beter uit. 



Mocht je nog geen gebruik gemaakt hebben van de outdoor trainingen, 

reserveer dan snel jouw workout via onze Sportivity app!   

Goed nieuws! Je mag een vriend of vriendin uitnodigen voor een proeftraining 

tijdens onze outdoor training! Ken jij iemand die jij ook een gezonde leefstijl 

gunt? Wil jij een vriend of vriendin met ons en de outdoor training kennis laten 

maken? Dat kan en mag! Aanmelden kan via receptie@sgz7bergen.nl of 

telefonisch via 0168-330888. 

 

Persconferentie 23 maart 

Helaas heeft de overheid besloten dat alle fitnessclubs in Nederland binnen 

langer gesloten moeten blijven door het Covid-19 virus. Dat vinden wij 

ontzettend balen! Vooral voor jou!  

Wij zijn er namelijk meer dan klaar voor om je ook binnen te verwelkomen en 

hopelijk mag dat snel weer. Tot die tijd zullen wij er alles aan doen om je te 

helpen jouw doelstelling te behalen!  

Wij begrijpen dat de verlenging van de lockdown vragen oproept betreffende je 

lidmaatschap. Wij vragen jullie telefonisch contact op te nemen met ons 

wanneer je gebruik wilt maken van een passende compensatie. 

 

Personal Training  

Ook kun je nog steeds gebruik maken van onze andere mogelijkheden zoals 

Personal Training. Hierbij train je nog gerichter en krijg je persoonlijke 

aandacht.  

Wist je dat ons Personal Trainers team is uitgebreid met maar liefst 5 Personal 

Trainers. Naast Sam, kun je nu ook terecht bij Imelda, Ramon, Victor, Meike en 

Roan. Zij zullen alles in werking stellen om met jou aan de slag te gaan om jouw 

doelen te behalen.  

Interesse? Neem dan contact op met receptie@sgz7bergen.nl  

 

BenFit 

Wil jij aan de slag met je voeding? Afslanken of misschien gezonder eten? Denk 

dan aan BenFit. 

Bij het BenFit-programma begin je met een intake, waarna je een wekelijks 

consult krijgt met voedingsadvies van onze BGN-gewichtsconsulent Anita. Dit is 

inclusief een weegmoment en boodschappenlijst die persoonlijk op jou wordt 

afgestemd. Dat houdt in dat er wordt gekeken naar de energiebehoefte van 

jouw lichaam, naar de intensiteit van jouw werk én het aantal uren dat je 



 

sport/beweegt. Een uniek gezond voedingsadvies voor jou op maat gemaakt!  

 

De BGN-gewichtsconsulent wordt vaak gedeeltelijk vergoed door een groot 

aantal zorgverzekeraars. Je kunt de voorwaarden terugvinden in jouw eigen 

verzekeringspolis. 

Meer informatie? Neem dan contact op met anita@sgz7bergen.nl 

 

Online yoga en Ramon’s Friday morning workout via Zoom 

Naast de outdoor lessen zullen wij op een aantal momenten in de week nog 

steeds live lessen aanbieden via Zoom. Op onze social media kanalen kun je 

het Zoom rooster terug vinden.  

Via www.zoom.us kun je de lessen bijwonen met Meeting ID: 839 612 2135 en 

inlogcode: 839 612 2135. 

 

!!FIT WORDEN IN 30 DAGEN‼  

Doe mee met de 30 Dagen Challenge en ontvang een leuke beloning na 30 

dagen. 

Wat is de 30 Dagen Challenge? 

✅ Dagelijks doe je een opdracht die jou helpt om gezond en fit te blijven 

✅ De opdrachten hebben te maken met bewegen, gezonde voeding en 

ontspanning 

✅ Je kunt ook meedoen als je geen lid bent 

✅ De Challenge kun je tijdens onze outdoor trainingen en thuis volbrengen 

✅ Na 30 Dagen ontvang jij een leuke beloning 

Meedoen? Ja natuurlijk! We starten in april dus be ready!   

  



  

 

Wij hopen je snel weer in onze club te mogen begroeten of tijdens een van onze 

SGZ outdoor trainingen.  

 

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 
 

 


