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Nieuwsbrief: 
Met veel plezier kijken we 
terug op de jubileumweek. 
De gebakjes werden zeer op 
prijs gesteld en ook de 10% 
korting op het abonnement 
werd erg gewaardeerd. De 
klanten met een 10-rittenkaart 
die deze korting nog niet 
gehad hebben krijgen deze 
nog bij verlenging van het 
abonnement. Daarnaast wil ik 
iedereen nog bedanken voor 
de leuke kaarten, attenties en  
hartelijke felicitaties. Maar…. 
we feesten nog even door. In 
november mogen alle klanten 
die nog niet famen, maar wel 
interesse hebben, een keer 
gratis famen voor of na het 
Slenderen. Nu het toch wel 
kouder gaat worden voor 
buiten activiteiten is famen 
een goed alternatief om extra 
aan je conditie te werken. Ik 
wens jullie veel Slender en 
Fame plezier. Els 
 

FAME:  
De Fame Toestellen zijn 
gemotoriseerd en bieden 
versterkende oefeningen voor 
wervelkolom, bekken, 
gewrichtsverbindingen en alle 
belangrijke spieren in het 
lichaam. Een groot voordeel is 
dat de toestellen zijn 
gemotoriseerd waardoor de 
spieren niet extreem zullen 
worden belast. Als je het een 
keer wilt uitproberen (gratis)  

Maak dan een afspraak. Tijdens 
het famen zal er nog extra uitleg 
gegeven worden. Als je daarna 
een (combinatie) abonnement 
neemt krijg je 10% korting. 
 

Het beste idee 
Er is met veel enthousiasme 
gereageerd op de ‘ideeënbus’. 
We hebben veel leuke ideeën 
ontvangen. Een aantal hebben 
we direct in praktijk gebracht, 
zoals gewone thee en naam-
kaartjes voor de medewerkers. 
Een aantal ideeën waren 
bijzonder origineel maar erg 
kostbaar. Daarnaast waren er 
een aantal ideeën waar we zeker 
nog naar zullen gaan kijken of 
deze in de toekomst uitvoerbaar 
zijn, zoals massage en schoon-
heidsspecialiste. Binnen het team 
zijn alle ideeën besproken en is 
als beste idee gekozen voor het 
idee van Esther Both. Haar idee 
was het plaatsen van banken in 
de kleedkamer ter vervanging 
van de krukken. De banken 
worden in week 45 geleverd en 
zijn uitgerust met een extra 
schoenenrek. We hebben Esther 
afgelopen vrijdag in het zonnetje 
gezet haar verrast met een 
bloemetje en de  bijbehorende 
prijs. Zij heeft gekozen voor een 
tas uit de nieuwe collectie ipv 
een gratis maandabonnement en 
was hier erg blij mee. Een ander 
interessant idee is het introdu-
ceren van een 2 keer per week 
abonnement. 

 
Diverse klanten hebben 
aangegeven dat zij ipv één keer 
per week, graag twee keer per 
week willen komen. De 
onbeperkt kaart (gem. 3 x per 
week) vinden zij soms net te 
veel qua tijd. We overwegen 
om in januari deze abonne-
mentsvorm in te voeren als hier 
voldoende animo voor is. Als je 
interesse hebt om van één keer 
per week, twee keer per week te 
komen Slenderen en/of famen, 
laat dit ons dan weten. 
 

Aktie snelbruiners: 
Omdat de zon de komende 
maanden minder zal schijnen 
en we deze energie goed 
kunnen gebruiken geven we in 
de maanden november en 
december 50% korting op de 
abonnementen voor de 
snelbruiner (max. 2 kaarten per 
persoon). Voor een goed 
resultaat geven wij het advies 
om een verantwoorde  
bruiningslotion (10% korting!) 
te gebruiken. 

 


