
 
 
 
 
 
NIEUWSBRIEF  VAN  HAREN  SPORT & WELLNESS   27 NOVEMBER 2021 
 
Helaas hebben wij te horen gekregen dat ook de binnen- en buitensportlocaties vanaf zondag 
28 november vanaf 17.00 uur dicht moeten voor de aankomende 3 weken. 
Dat hadden wij niet verwacht en vinden het vreselijk jammer dat het sporten weer beperkt 
wordt. Dat terwijl sporten de gezondheid alleen maar ten goede komt en je immuunsysteem 
juist versterkt. Gelukkig mogen wij wel tot 17.00 uur blijven sporten. 
 
Vanaf maandag 29 november zijn wij dus verplicht om 17.00 uur te sluiten. 
Om bezoek te spreiden gaan we daarom de openingstijden aanpassen. 
 
Maandag tot en met vrijdag is de school daarom geopend van 07.00-17.00 uur. 
Zaterdag en zondag van 08.30-17.00 uur. 
 
De groepslessen worden zoveel mogelijk in de grote zaal aangeboden en zullen we proberen 
uit te breiden voor zover mogelijk binnen de sluitingstijd van 17.00 uur. Zie het voorlopige 
rooster op de website en onder aan deze brief. 
 
Alle avondlessen komen voor nu te vervallen. 
De lessen worden verplaatst naar een ander tijdstip en naar het weekend. 
De jeugdlessen worden samengevoegd.  
Ook worden er weer lessen via Zoom aangeboden. 
 
Hou dus onze website in de gaten voor het nu aangeboden en aangepaste groepslesrooster. 
www.vanharensport.nl   
 
Wat houden de regels in: 

1. Je moet je houden aan de basisregels zoals handenwassen, en bij klachten thuisblijven 
enz. 

2. Je moet een QR code kunnen tonen dat je gevaccineerd, genezen of negatief getest 
bent bij de entree/balie als je 18 jaar of ouder bent. 

3. Je meld je aan via ons reserverings systeem voor een trainingstijd of groeples, sauna 
of stoomcabinebezoek i.v.m. de maximale capaciteit. 

4. Je houd je aan de 1,5 meter maatregel in de fitnesszaal, groepsleszaal, kleedkamers, 
douches, sauna en stoomcabines en in de horeca/bar ruimte. 

5. Je houd je aan de hygiëne regels, flesje en doekje meenemen en schoonmaken van de 
toestellen. 

 
Ondanks alle beperkingen hopen wij jullie regelmatig te kunnen begroeten, 
Sportieve groet, 
 
Bert en Inge en alle medewerkers van Van Haren Sport. 



 
 
 
GROEPSLES ROOSTER VANAF MAANDAG 29 NOVEMBER: 
Lessen gaan door met minimaal 5 deelnemers: 
 
Ma; 10.00 Hatha Yoga(max 8)   Do; 09.00 Pump 
 10.00 Fast-fit      10.00 Pilates + Zoom 
 10.00 Judo 60+     11.00 Energy-zone 
 11.00 Energy-zone 
 15.30 Pilates (max 8) !!    16.00-16.50 judo tot 14 j. samen. 
 16.00-16.50 Steps (max 8) !!    Kickboksen=verplaatst naar Zat. 
 16.00-16.50 Judo 4+ en 7+ samen.   Judo 16+ = verplaatst naar za.+ zo. 
 19.00 Pilates via Zoom!! 
 Zak en boks training is verplaatst naar zondag 
 Zumba = verplaatst naar zondag 
Di; 10.00 Pilates + Zoom   Vr: 09.00 Totalbody w.o. 
 11.00 Energy-zone     10.00 Judo 60+ 
 Spinning vervalt.     14.30-15.15 JiuJitsu 6+ 
 Jiu Jitsu is verplaatst naar zaterdag en zondag 15.15-16.00 JiuJitsu  10+ 
        16.00-16.50 JiuJitsu 14+ 
                   JiuJitsu 18+ =verplaatst naar za+zo. 
Wo: 10.00 B.B.B. 45min. 
 11.00 Judo 60+ 
 11.00 Energy-zone    Za; 09.00 Pilates + Zoom 
 20.00 Pilates via Zoom!    09.00-10.00 Kickboksen 
        10.00 Pump (max 8) 
        10.00 Judo+JiuJitsu tot 12j. 
        11.00 Judo+JiuJitsu 12+ 
                    12.00 Judo+JiuJitsu volwassenen 
  
 
Zondag ;  DIVERSE LESSEN ZIJN DUS VERZET NAAR DE ZONDAG !! 
 09.30-10.30 Zumba 
 11.00-12.00 Zak+boks training 
 11.00-12.00 Hatha Yoga (max 8) 
 12.00-13.00 Judo + JiuJitsu volwassenen. 
  
   
   


