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Terugblik over het afgelopen jaar 
10 jarig bestaan van  Sportpraktijk Brielle met 
verschillende activiteiten. 
* Sponsormarathon voor Sara 
* Team-uitje Bonte Wever met groot cadeau en veel 
kaartjes met mooie en lieve woorden 
* Gezonde snack maand met fruit en snoeptomaatjes 
* Sporten op Koningsdag met oranje tompoucen na  
* Presentatie “tot op het merg” door Richard en Erik 
* Hoelahoepworkshop 
* CuliAir luchtballonvaart voor Erik en Aryanna 
* Historische Stadswandeling door Fré  
* Bernisse Bootcamp 
* 2e Hoelahoepworkshop wegens groot succes 
 
Het was ontzettend leuk om dit alles te organiseren. 
Iedereen bedankt voor zijn inzet en enthousiasme. 
 
Feestdagen 
Kerst en Oud & Nieuw komen er weer aan. Wij zijn 
daarom een aantal dagen gesloten. Er is GEEN les op: 
 
Dinsdagavond 24 december vanaf 17:00. 
Woensdag 25 december de hele dag. 
Donderdag 26 december de hele dag. 
Dinsdagavond 31 december vanaf 17:00. 
Woensdag 1 januari de hele dag. 
 
De rest van de dagen draaien we volgens het reguliere 
rooster. 
 
Het team van Sportpraktijk Brielle wenst iedereen 
fijne feestdagen, een mooie jaarwisseling en alle 
goeds voor 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zegel en punten voor de Voedselbank 
Er staat een glazen pot op de witte kast in de grote 
hal. Hierin kun je je DE punten en Plus zegels kwijt 
voor de voedselbank. 
De glazenpot staat er t/m 10 januari. 
Namens Marjo de Koning alvast bedankt voor je 
bijdrage. 
 
 
 
 

Tarief verhoging vanaf januari 2020 
Vanaf 1 januari gaan de tarieven bij de Sportpraktijk 
omhoog. 
De meest belangrijke is de 10-strippenkaart, omdat 
deze het meest gebruikt wordt. Deze gaat met €1,00 
omhoog naar €84,00 
Daarnaast gaan ook de massage tarieven omhoog. 
Een deel massage wordt nu €33,00 voor 40-50 min. 
Voor de rest van de tarieven kun je kijken op de 
website of op de prijslijst in de grote hal. 
 
Automatisch incasso 
Afgelopen februari zijn wij overgegaan op het 
automatisch incasso. Voor ons was dat een grote stap, 
maar we zijn heel blij met het resultaat. Het 
automatisch afschrijven verloopt erg goed. Mocht je 
bij jezelf denken: “Hé, maar ik krijg nog steeds 
gewoon een factuur?” Dan heb je ons waarschijnlijk 
geen doorlopende machtiging gegeven. Mocht je 
alsnog willen deelnemen aan het automatisch incasso, 
dan kun je bij ons een formulier ophalen om in te 
vullen. 
 
 Nieuwbouw Nicolaas Pieckstraat 
Zoals het er nu naar uit ziet zal er komend jaar 
gebouwd gaan worden aan de Nicolaas Pieckstraat. 
21 eengezinswoningen (koop en huur)op de 
groenstrook voor de praktijk en 2x 21 appartementen 
(koop en huur) op de groenstrook naast het Bahûrim. 
De meeste van jullie zullen de inkijkexemplaren al 
hebben zien liggen. Maar voor wie nog nieuwsgierig 
is, de inkijkexemplaren liggen in de koffieruimte. 
Wanneer er met de bouw begonnen wordt, dat weten 
we niet precies. De gemeente heeft afgelopen dinsdag 
de vergunning nog niet goedgekeurd. Wat we wel 
weten is dat we overlast zullen gaan ervaren door alle 
bouwperikelen. Daarvan proberen we jullie zo goed 
mogelijk op de hoogte te brengen. 
 
Start 6-weekse cursus Cognitieve Fitness 
Op 17 februari gaat Margien starten met een 6-
weekse cursus Cognitieve Fitness in Spijkenisse. Voor 
wie nog interesse heeft, kan informatie opvragen bij 
Margien of kijken op info@cognitievefitness.nl  
 
 
 
 
 
 
 
Start cursus Balans training incl veilig leren vallen 
Op 9 januari start op de Sportpraktijk de cursus Balans 
training. Deze cursus wordt gegeven door Pia de 
Kramer en Astrid Severens van Sportstichting Je Eigen 
Pad. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, dus geef je nog 
gauw op voor het nieuwe jaar. De kosten voor deze 
cursus zijn €50,00. 
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