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Nieuwsbrief – buiten trainen! 

 
Beste sporter, 

Het heeft even geduurd, maar vandaag hebben we goed nieuws! Na de lange, stille wintermaanden kunnen wij vanaf 
12 april ook naar buiten om te trainen in kleine groepjes.  

De afgelopen periode zijn de meesten van jullie lid gebleven of hebben ons op andere wijze gesteund. Wij zijn daarvoor 
enorm dankbaar en dus proberen we om binnen de corona-regels en onze eigen mogelijkheden, ons aanbod zo snel 
mogelijk weer uit te breiden. Zo hebben we onder meer online lessen, gratis materialen uitleen, gratis persoonlijke 
begeleiding en video’s op onze sociale media. Vanaf volgende week kunnen we daaraan een buitenrooster toevoegen!  

Tent 

Onze oude tent was vernield en dus hebben we een nieuwe tent moeten 
aanschaffen (nu met camerabeveiliging). Deze is groter dan de vorige: er 
kunnen per uur zeker 2 groepjes van 4 personen tegelijk trainen met 
voldoende afstand van elkaar. Het is daarbij belangrijk dat de groepjes 
onderling niet mengen. Volg dus altijd de instructies van de instructeur.  

Lessen 

Voorlopig starten we met onze bekende groepslessen maar dan dus in 
kleine groepjes, denk aan spinning, pump, latin moves, circuit, fatkiller, 
keepfit, walking, etc. De online zoomlessen vervallen en worden weer 
fysieke lessen.  Indien mogelijk breiden we snel verder uit. 

Materialen 

Voor de lessen hebben we natuurlijk wel materialen nodig. Wanneer je 
gebruik gaat maken van ons buitenrooster, zou je dan onze uitgeleende 
materialen weer kunnen inleveren?  

Aanmelden  

Aanmelden kan vanaf nu via supersaas:  

https://www.supersaas.nl/schedule/sportentrainingPH/Sporten_Vlagtwedde  

Om iedereen een kans te geven, willen we je vragen om maximaal 1 week vooruit te plannen. 

Overige informatie: 

De sportschool zelf blijft gesloten. Er kan dus geen gebruik worden gemaakt van de kleedkamers of toiletten. Dus thuis 
omkleden en direct na de training weer naar huis. Daarnaast blijven uiteraard alle corona- en hygiëneregels van kracht. 
Blijf thuis bij klachten. 

 
We hebben er zin in!  Hopelijk zien we elkaar snel. 
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