
Betreft: meer mogelijkheden en start groepslessen 

 

Vlagtwedde, 2 juni 2021  

 

Beste leden,  

We zijn erg verheugd dat we met ingang van 7 juni naast de toegang tot vrij trainen en fitness ook weer de 

groepslessen in de sportschool mogen starten. We het erg gemist en hebben er weer zin in! 

Het aantal deelnemers van onze groepslessen in 1 ruimte is helaas nog wel gebonden aan een maximum 

van 12 personen tegelijk. We moeten daarom blijven werken met het Supersaas reserveringssysteem, zoals 

we dat ook vóór de lock down gebruikten en inmiddels ook voor de buitenlessen en fitness doen.  

Lesrooster  

We waren al begonnen met groepslessen buiten op het parkeerterrein, maar de lessen zullen nu ook  

verder uitgebreid worden met onze reguliere binnen lessen. Het nieuwe lesrooster voor onze groepslessen 

(zowel binnen als buiten) kunt u vinden als bijlage bij deze brief. 

 

Openingstijden 

Omdat er weer meer mogelijk is hebben we onze openingstijden vanaf 7 juni aangepast: 

Maandag      08.30 - 11.30 uur - 17.00 - 22.00 uur 

Dinsdag          09.00 - 12.00 uur - 17.00 - 22.00 uur 

Woensdag      08.30 - 11.30 uur - 17.00 - 22.00 uur 

Donderdag     09.00 - 12.00 uur - 17.00 - 22.00 uur 

Vrijdag             09.00 - 12.00 uur - 17.00 - 22.00 uur 

Zaterdag         09.00 - 12.00 uur  

 

Gebruik kleedruimtes en douches 

Met ingang van 7 juni is het ook weer toegestaan om gebruik te maken van onze kleedruimtes en douches. 

 

Reserveren gebruik Sauna en zonnebank 

Ook het gebruik van onze sauna en zonnebank is weer mogelijk vanaf 7 juni aanstaande. 

In onze sauna mogen vanwege de huidige maatregelen maximaal 2 personen tegelijk. Wil je graag gebruik 

maken van de sauna of zonnebank? Dan kun je hiervoor een reservering plaatsen bij onze balie of telefo-

nisch, want ook hier geldt voor ons een registratieplicht.  



 

Aanmelden deelname groepsles via Supersaas: 

Reserveren voor deelname aan een groepsles kan via onderstaande link:  

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

 

Heeft u nog geen account? Deze kan als volgt aangemaakt worden in het reserveringssysteem:  

onder de blauwe button “Log in” staat: “Nieuwe gebruiker aanmaken”. Hierbij is alleen het invullen  

van naam en e-mailadres vereist. Na het registreren kunt u direct een sportsessie reserveren.  

Voor vragen of bij problemen met het inloggen in het reserveringssysteem zijn we tijdens openingstijden  

telefonisch bereikbaar via 0599 313 417 of info@sportentrainingscentrum.nl.  

 

We hebben nog wel het vriendelijk/dringend verzoek om je eerst bij de balie te melden als je  

weer “herstart” met het sporten! 

 

Stay Safe &Fit!  

 

Team Sport en Trainingscentrum Vlagtwedde  

 

 



 

  

 

 


