Update Sportpraktijk Brielle 2-4-2020
Lieve Sporters,
Het gaat nog langer duren, helaas. Zoals iedereen gehoord zal hebben heeft de
regering besloten alle bestaande maatregelen door te zetten tot en met 28
april. Ook wij zijn dus tot die tijd gesloten. Het is erg lastig en we missen jullie
enorm. We willen jullie heel erg bedanken voor alle lieve e-mails en hart-onderde-riem berichtjes. Bedankt voor jullie steun, voor het doneren van strippen en
het volgen van de online lessen. Veel van jullie hebben aangegeven dit door te
willen zetten naar 28 april of zelfs al tot 1 juni. Heel erg bedankt daarvoor. Die
laatste datum, daar hopen we niet dat we daar echt op uitdraaien, maar we
weten het niet.
Wij gaan verder met het maken van online filmpjes en lessen. Er staan al heel
wat filmpjes op onze website. Aryanna geeft de online lessen, deze zijn alleen
met een toegestuurde link te zien, omdat je als sporter ervoor betaald.
Margien is verslaafd geraakt aan het opnemen van filmpjes, hahaha, dus haar
zie je heel vaak. Carla heeft een dans-tabata opgenomen en Erik heeft voor
jullie een korte les gemaakt met materiaal. Heb je dit materiaal niet in huis en
wil je dit van ons lenen, dan kan dat. Wij vragen dan van jou of we een strip van
de strippenkaart mogen halen voor het gebruik van het materiaal. Laat ons
weten of je hier gebruik van wilt maken, dan regelen we dat voor jou. Ook gaat
er vanavond een HIT-cycling les online. Mis je het fietsen, en wil je een
spinningfiets lenen, we hebben er 9 die we kunnen uitlenen. Ook hier zullen we
een kleine bijdrage voor vragen. Op deze manier proberen we nog wat
inkomsten te genereren. En nu hoor ik jullie denken, waar zijn Susan en
Suzanne nu in dit verhaal. Susan heeft een behoorlijk zware verkoudheid te
pakken gehad en omdat we geen risico’s mogen nemen, mag zij dus helaas niet
op de Sportpraktijk komen. Suzanne heeft naast haar pilatesles die ze bij ons
geeft nog een baan en haar werk gaat gewoon door, weliswaar thuis en
daarnaast geeft zij ook nog thuisles aan haar zoontje.
Nou lieve mensen, we hopen dat jullie allemaal nog gezond zijn. Blijf fit met
onze filmpjes en je eigen sport / beweegmomenten en zorg goed voor jezelf en
voor elkaar.
Groetjes Team Sportpraktijk Brielle

