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Overig nieuws 

• Het zal je niet ontgaan zijn, de laatste jaren hebben we veel last gehad 

van lekkage, maar dat is straks voorbij! CS Daktechniek is op dit 

moment bezig met het vernieuwen van het dak.  

• Nieuwe dumbbells. Ver voor de lockdown hebben we een nieuw 

dumbbellrack kunnen bestellen. Deze staat inmiddels klaar in de 

trainingszaal en te wachten tot we straks weer samen mogen trainen.  

Tot snel in goede gezondheid!  

Het team van Sport en Trainingscentrum Vlagtwedde 

Nieuwsbrief –verlengde lockdown 

Beste sporter, 

Vorige week werd de lockdown met nog eens 3 extra weken verlengd. Begrijpelijk, maar wat missen we de 

beweging en activiteit! En dat terwijl het nog nooit zo belangrijk is geweest om te zorgen voor goede conditie en 

gezondheid. Daarom willen we voor jou als lid de volgende mogelijkheden bieden: 

1. Materialen uitleen. Het gratis lenen van (klein) materiaal is nog steeds mogelijk voor onze leden. Stuur ons 

een mail of privébericht op facebook en we maken een ophaalafspraak en overleggen over de borg. 

 

2. Volg ons op facebook! Daar vind je diverse trainingen, zowel in schema als in video. Deze zijn openbaar en 

kan iedereen bekijken, dus ook als je zelf geen facebook account hebt. Klik op deze links voor 3 

voorbeeldlessen:  https://fb.watch/33_fbRmKkb/ , https://fb.watch/33_idv3MxG/ , https://fb.watch/38-

V4cB3wN/ en op de pagina gewoon in je browser. Ook op onze website vind je een link naar onze 

facebookpagina en de laatste berichten. 

 

3. Persoonlijk trainingsschema. Wil jij thuis doelgericht aan de slag, dan helpen we je graag met een persoonlijk 

trainingsplan speciaal voor thuis. Stuur een mail met daarin je naam, je trainingsdoel en geef ook aan over 

welke materialen jij kunt beschikken. Wij mailen je zo snel mogelijk terug. 

info@sportentrainingscentrumvlagtwedde.nl  

 

4. Live lessen. De komende weken willen we gaan testen met live-online lessen via zoom. Deze zijn alleen 

toegankelijk voor leden. Geïnteresseerden kunnen zich t.z.t. aanmelden via de supersaas software, net zoals 

je gewend was voor een fysieke les of training. Binnenkort zal de eerste les in supersaas gepland worden. 

Aanmelden gaat net als met onze fysieke trainingen: vul je naam in en een actueel emailadres. Bij voldoende 

animo ontvang je in je mail een uitnodiging/link naar de les. We zullen moeten testen hoe het gaat en het 

lesrooster zal onder meer afhankelijk zijn van een eventuele avondklok. Dus houdt de supersaas, onze 

website en facebook goed in de gaten voor het laatste nieuws en planning.  

 

5. Abonnement. Zoals gezegd zijn wij blij met iedere vorm van steun. Indien je ons niet kunt of wilt steunen de 

komende periode, hebben wij natuurlijk alle begrip hiervoor. Laat het ons dan even weten via een mailtje, 

want er zijn allerlei mogelijkheden, bijvoorbeeld tijdelijk stopzetten of halveer je maandbedrag.  

Sport- en Trainingscentrum Vlagtwedde 
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