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Sjàhto Volledig Inside - Out
Be Water – Bruce Lee
Bruce Lee legde uit dat je met water elke vorm kunt
aannemen en jezelf daaraan kunt aanpassen.
Sjàhto gaat als water mee in dat wat er van ons gevraagd
wordt om samen Fit & Gezond te blijven!
Nog belangrijker te beseffen dat Sjàhto onderdeel is van jouw
fitte en gezonde leefstijl. Misschien is de bewustwording
hiervan wel groter geworden.
Alles verandert altijd, echter het werken aan èn behouden van
een gezonde leefstijl vraagt discipline en een motiverende
omgeving.
Laten wij nu die motiverende omgeving bieden, zoals je van ons gewend bent. Als altijd veilig
sporten in een gemoedelijke Achterhoekse sfeer, waarin we jou vriendelijk ontvangen in een
schone buitenruimte met volop persoonlijke aandacht.
Wie had gedacht dat we dit zouden doen op deze manier?! Wij niet!
Dankbaar voor onze sporters die meebewegen in de verandering, zich ervan bewust zijn dat
bewegen belangrijk is, was en blijft. Als de omstandigheden veranderen, veranderen we mee.
De drive die we voelden mee te veranderen kwam zeker door jullie steun en lovende woorden.
Voor elkaar en met elkaar gaan we dit aan. Samen Fit & Gezond blijven.
Sjàhto inside-out!
Kracht apparatuur, Cardio apparatuur, Losse materialen. Alles is buiten beschikbaar voor jou.
De groepslessen zijn allemaal naar buiten. Core/Power, Spinning, CrossGym, Pilates & Step.
Maar liefst 20 lessen op locatie, waarvan een groot deel tevens via de stream thuis te volgen is.
Zelfs een nieuwe groeps-les, de Workout, staat op het rooster. We worden erg creatief samen.
Zonder materialen werken aan je fitheid. De Yoga blijft voorlopig enkel via de stream te volgen.
Wij begrijpen als geen ander dat nu we meer beweegruimte krijgen, dit ook weer even wennen
is.
Voorlopig blijven we dan ook, naast de locatie lessen, streamen om ieder de tijd te geven de
weg naar Sjàhto weer op te pakken. Wij zijn er, volledig volgens de richtlijnen, klaar voor.
Respect voor ieders keus in deze situatie.
Voor zowel de fitness als de groepslessen schrijf je in. Niemand komt naar Sjàhto zonder
afspraak.

Waardering
Niets is meer vanzelfsprekend. Het magische woord is
ANDERS. De invulling van de dag, het sporten bij Sjàhto en
het werken bij Sjàhto.
Grote dank voor jullie solidariteit en flexibiliteit dit samen op te
pakken. Het in zo grote getale gebruik maken en inzetten van
de veranderde invulling van onze dienstverlening en diensten
maakt ons sterk(er). Samen sterk, zo voelt dat!
Sporters, collega`s, wij zijn trots!

Fitness inplannen
Je ontvangt van ons een mail om jouw sportmoment in te plannen. Je krijgt hier de optie Fitness
1,2,3 4. Dit is allemaal hetzelfde. Het is voor ons een manier om de aantallen te sturen. Kijk dus
waar plek is en plan je afspraak.
Als je nog geen afspraak hebt gepland, ontvang je (steeds) in het weekend een reminder dit te
doen.
Na jouw afspraak, ontvang je gelijk een nieuwe link om het volgende sportmoment te plannen.

Groepslessen inplannen
Deelname aan groepslessen gaat op inschrijving. Je download de app CompedFit in de
AppStore en logt in met jouw lidnummer:{{lidnummer}} en postcode:{{postcode}}
Het kan ook zonder je telefoon via de webversie: http://sjahto.comped.nl/
Je ziet de mogelijkheid van LOCATIE en ONLINE. Kijk goed waarvoor je inschrijft. Zeker op
locatie zijn er maximale aantallen voor deelname. Meld tijdig af, bij voorkeur een uur voor de
les, zodat een ander jouw plek kan invullen.
Hulp nodig? Laat het weten op info.sjahto@gmail.com
Wij helpen je graag.

Markeloseweg
De Markeloseweg is vanaf 1 juni, gedurende 3 maanden, afgesloten. Klik hier voor alle
informatie.

Sportieve groet,
Ernst-Jan, Gerdien
SjàhTOP-team
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info.sjahto@gmail.com toe aan uw adresboek.

