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Kwartaalpost # 4

                                              Helaas  heeft  Prinsjesdag  voor  de
                                                       fitnesscentra  een  minder goed be-
                                                       beleid  uitgestippeld.  Ondanks   de 
                                  bezwaren die vanuit NL Actief zijn aangevoerd en
                                  een onderzoek naar de effecten van de verhoging
                                  is desondanks besloten deze btw verhoging  door
                                  te zetten. Dit heeft helaas  tot  gevolg, los van  de                                   te zetten. Dit heeft helaas  tot  gevolg, los van  de 
                                  inflatie, dat  het tarief  per 1  januari  zal   stijgen.
                                  
                                  
                                   

BodyFitHaren
Fitnesscentrum

               Wacht je op de aanvang van je groepsles?
               Dan graag in de  lounge!  De  voorgaande
               training kan dan rustig, middels een  cool
   down met indien nodig rustgevende muziek, wor-
   den afgesloten.  Bedankt  voor  de  medewerking! 

                     Fysio nodig? Maak gerust een  af-
                     spraak met onze huisfysio Remco
                     de Lange! Doorgaans   wordt   dit
         vergoed    door de
ziektenkostenverzekeraar.
Wacht dus  niet!  Remco is
gespecialiseerd in ondergespecialiseerd in onder
andere Dry Needling!
               

              Graag  zien    wij  dat 
              onze    klanten  geen 
vieze buitenschoenen  dragen.
Verder ook geen buitenschoen
met   een   zwarte zool.    Bvd!

        Soms win je en soms leer je!

         Derde woensdag van oktober!

                                In samenwerking  met  Eet &
                                Leef  Haren  organiseren  wij
                                op deze woensdagavond een
                                meeting  waarin  tips  & trics
  zal worden gegeven over het lezen van etiketten  
  in de  supermarkt. Waar moet  je  op letten,  wat
  betekenen allerlei E nummers, etc. woensdag 17  betekenen allerlei E nummers, etc. woensdag 17
  oktober om 20.00 ben je van harte welkom!

        Ondanks   de zomervakantie zijn er weder-
        om diverse ontwikkelingen  geweest. Zo  is
de airco volledig  geautomatiseerd  (wat  overig-
ens  nog  wat  finetuning  nodig  heeft),  zijn  de 
lampen in de groepszaal  omgebouwd  zodat ze
RGB aankunnen, zijn er diverse trainingsattribu-
ten   geleverd en  zijn de opbergpunten  voor de ten   geleverd en  zijn de opbergpunten  voor de 
fitnessballen aangepast en vernieuwd. Ook is de 
layout van de spinninglessen vernieuwd, zijn we
een samenwerking aangegaan   met   Eet &  Leef
Haren  en hebben  we  een  nieuw  personeelslid
Femke de Greef. Daarentegen  hebben we  goed
afscheid genomen van Luuk Melis. Zoals jullie al
wel hebben gemerkt hebben we  Rituals produc-wel hebben gemerkt hebben we  Rituals produc-
ten voor  jullie beschikbaar.  Daarnaast  ook een
handsanitizer voor de hygiene.  Klant  is koning!
 

 B           Inscannen: Gelieve in
              te    scannen  vooraf-
gaand aan de training!  Alleen
dan zijn wij   verzekerd   voor 
onze leden! Bij voorbaat dank!     

BodyFit

R.J.J. de Lange

                           Fysiotherapie

              Na  de  training 
        een  lekkere  kop 
        koffie meenemen? Dat 
  kan  bij BodyFitHaren!  Zoals  je  weet gebruiken
  wij   een  heerlijke  bonenmelange  van    Mike’s
  Coffee! Onze   professionele  Italiaanse machine
  zorgt voor de nodige druk en temperatuur.  zorgt voor de nodige druk en temperatuur.
 

M/V  T-Shirts Koffie2Go

Eet en Leef
    Haren

             Laatste   kwartaal  van  het jaar  alweer en
             bij  het schrijven van  deze post  heeft  de
             herfst zijn intrede gedaan en is  de eerste
herfststorm  een feit. Een snelle overgang  hebben
wij dit  jaar meegemaakt, maar  we  kunnen  terug
kijken op een mooie  zomer. Een  zomer  waar  de
airco zeker  op  z’n  plaats  was. Nu  vindt  er  een airco zeker  op  z’n  plaats  was. Nu  vindt  er  een 
overgang  plaats  die  weer lastig  is in  te  stellen.
Waar we in de zomer sportten met ca. 25   graden
in  de zaal, is nu  19 graden  te warm.  Gewenning
is  iets  wat  moeilijk  te  programeren is. Maar  na 
een paar seizoenen hebben wij de nodige inzicht-
en hier wellicht voor.Nu Prinsjesdag een feit is be-
reiden  wij de Derde Woensdag van  oktober  voor, reiden  wij de Derde Woensdag van  oktober  voor, 
waarbij Els van Eet & Leef Haren belanghebbenden  
uitleg zal geven over ‘ hoe lees ik etiketten?’.     

                           Bring A Friend!                                      Laat een  bekende  twee
                                      keer  gratis  sporten  en 
ontvang bij inschrijving  een  leuk cadeaupakket!
Hij/zij is tevens  vrijgesteld  van  inschrijfkosten!
                   
Jouw naam:.......................................................
Naam Friend:.....................................................Naam Friend:.....................................................
Paraaf training 1        Paraaf training 2
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