
P             Prijstijgingen.  Zoals  boven  al     vermeld
             zullen de prijzen stijgen.  Niet alleen door
inflatie maar ook door de BTW-verhoging.  Helaas
ontkomen wij hier  niet aan. Zo  zullen de  prijzen
van de middagabonnementen  het  meeste stijgen.
Deze abonnementen zijn  ooit in het  leven geroe-
pen als tegengeluid op de  lowbudget  ketens.  Napen als tegengeluid op de  lowbudget  ketens.  Na
jaren van ontwikkelingen zijn wij van  mening  dat
deze  prijzen  dichterbij   de   onbeperkte   prijzen 
moeten liggen gezien wat wij bieden.

Prettige kerstdagen en alvast
   een gelukkig nieuwjaar!

             Els Wijnmaalen van Eet en Leef Haren. Ge- 
             diplomeerd gewichtsconsulent. Richt zich
             op natuurlijke   voedingsmiddelen, waarbij
zij met geringe aanpassingen een groot -en lang-
durig resultaat wil nastreven. Meer  info op ons
tv scherm en natuurlijk op www.eetenleefharen.nl

Kwartaalpost # 1
            Einde van een mooi jaar. Ook 2018  stond
             in teken van investeringen,  verbeteringen
 en ontwikkelingen. Wij zijn blij dat wij  dit  mogen
 en kunnen waarmaken en hopen dit ook  in  2019
 te kunnen doorzetten. Er liggen in ieder  geval di-
 verse plannen op tafel! Dit jaar is tevens het einde
 van de papieren kwartaalpost.    Wij  merkten  dat van de papieren kwartaalpost.    Wij  merkten  dat
 deze niet  veel meer werden  meegenomen.     De
 kwartaalpost moest concurreren  tegen  de  social 
 media en heeft helaas verloren. Via de mail zullen
 wij gaan communiceren. Hiervan is eind  septem-
 ber  een test  geweest.   Wij zullen   hooguit   één
 mail per maand sturen. Vind je dit vervelend? Dan
 kun je altijd unsubscriben onderaan  de mail. Een kun je altijd unsubscriben onderaan  de mail. Een
 hele mooie kerst toegewenst  namens  het     hele 
 team en natuurlijk een goed jaarwisseling!   

       Veranderingen, veranderingen. Het blijft maar
        doorgaan! Goed teken. We  gaan 2019 in met
mooie nieuwe cardio  apparatuur van  Technogym.
Nieuwste  van  het  nieuwste  met    supermoderne 
computers met internet! Vanaf januari  nemen  we
tevens YinYoga op in ons vaste  rooster. Een heer-
lijke  rustige, ontspannende  yoga sessie. Zoals  allijke  rustige, ontspannende  yoga sessie. Zoals  al
zichtbaar was  hebben  wij de  hanglampen  in  de 
groepszaal voorzien van Led RGB. Alle kleuren van 
de  regenboog zijn  mogelijk  met  mooie effecten!
Verder is de fitnesszaal opnieuw  ingedeeld, waar-
door een grotere ruimte in  het midden is ontstaan
waar getraind  kan  worden. Qua  hygiéne  hebben
wij een desinfectiezuil geplaatst. Gebruik dit voorwij een desinfectiezuil geplaatst. Gebruik dit voor
de training! Gebruik daarnaast natuurlijk een hand
doek en maak het apparaat indien  nodig  schoon! 
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          Zoals inmiddels bekend heeft de overheid be-
          sloten het   lage btw tarief te  verhogen   naar
9 %. Dit heeft direct gevolg  voor de  prijzen  binnen
BodyFitHaren. Daarnaast  was  in-
gepland om de prijzen vanuit
ons te verhogen. Dit hebben
we moeten inperken en zul-we moeten inperken en zul-
len dit gaan spreiden  over
meerdere jaren.

            HighEnd FitnessClub. Wij  doen  ons  ui-
            terste best om verbeterslagen te maken op
 elk vlak. Oog voor  detail  is  wat  wij   vaak horen.
 Eerder al  opgevallen door  xComfort  waarbij  een
 artikel in een  landelijk  vakblad is  gebpubliceerd.
 Onlangs erkenning  door Technogym  waarbij  wij
 betiteld  zijn als één van  de  mooiste   clubs     in  betiteld  zijn als één van  de  mooiste   clubs     in 
 Noord Nederland. We zijn op de goede weg.
  

Even stilstaan is een hele vooruitgang!

            Fysiotherapeut!
            Zoals bekend huis-
vest fysiotherapeut Remco de 
Lange zich inmiddels 2 jaar in Body-                     Fit.
Een ideale combinatie die beide kanten opwerkt. Elke
maandag tussen 14.00 - 15.00 houdt hij een inloop-
spreekuur! Zijn specialisatie is dry needling. Blijf nietspreekuur! Zijn specialisatie is dry needling. Blijf niet
rondlopen met klachten! Maak een afspraak!  
            

            Technogym. Half december zullen wij de
            cardiotoestellen   vervangen   door       de 
nieuwste lijn van Technogym. In deze serie zijn er 
tevens andere apparaten bijgekomen. Zoals      de 
Climber,  de Vario en de SkillMill! Heerlijke  train-
ingstoelstellen waarmee op andere manieren  ge-
traind kan  worden. Elk toestel  is  voorzien    vantraind kan  worden. Elk toestel  is  voorzien    van
internet en heeft talloze mogelijkheden.

BodyFitHaren
Fitnesscentrum

             YinYoga! Deze zachte yogavariant is een
             genot om mee te maken.  Het is niet   je
             kracht die je gebruikt maar de  zwaarte-
kracht. Door langer in een bepaalde   houding te
verblijven  wordt er  gerekt  en gestretcht.     Met 
name gunstig voor het bindweefsel!  De heerlijke
rustgevende muziek zorgt  voor  de  nodige ont-rustgevende muziek zorgt  voor  de  nodige ont-
spanning. Doe mee en laat jezelf onderdompelen
in de zachte Yin energie. Elke dinsdag om 18.00.
Liever YangYoga? Elke maandag om 18.00.
  

          Laatste kwartaalpost!
          in 2019 zullen  wij voor-
taan   communiceren   middels
online kanalen,   screens (tv’s),
onze app en per mail.

            Eerste- en       tweede
            kerstdag & nieuwjaars
  dag zijn wij  gesloten! Kerst- 
  avond en    nieuwjaarsavond 
  geopend tot 17.00u! 
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