
 

        Rozenburg, 4 november 2020 

 

Betreft: Tijdelijke stop op groepslessen vanaf 18 jaar en ouder, en ouder- en kind gym 
               Corona maatregelen 
 

Geachte leden, 

Het bestuur en de leiding heeft natuurlijk ook weer met spanning afgewacht wat de nieuwe extra 
maatregelen zouden zijn in de aanpak om Corona te bestrijden. Voor de vereniging werd al snel heel 
duidelijk dat wij de komende 2 weken in elk geval moeten stoppen met het geven van groepslessen 
in de leeftijd vanaf 18 jaar en ouder, maar ook voor onze ouder- en kind gym groep.  
 
Wij hebben ons steeds gehouden aan de regels vanuit de KNGU bond, en de lokale regels van de 
sporthallen in Rozenburg, en de locatie Lekstraat. Nu conformeren wij ons ook aan de nieuwe 
tijdelijke maatregelen, en houden voor de sportlessen die wel doorgang kunnen vinden voor de 
kinderen, nog steeds alles goed in acht. 
 
De lessen die opgeschort worden voor de komende 2 weken vanaf 04-11-2020 22:00 uur: 

- Steps en Aerobics 
- Bodyshape en Senior Vitaal 
- Stoelgym 
- Urban/Jazz vanaf 18 jaar 
- Hiphop vanaf 18 jaar 
- Senioren sport gemengd 

 
Wij hopen samen met de regering dat de 2e golf snel over zijn piek is, en als we allemaal mee helpen 
aan de 1,5 meter maatschappij, de hygiëne regels volgen, en waar nodig mondkapjes dragen, dan 
zorgen we goed voor onszelf en elkaar! 
 
Ook wij merken dat steeds meer mensen in Rozenburg Corona positief zijn getest, vaak door externe 
factoren, nog niet vanuit het sporten gemeld. Wij wensen iedereen die ziek is van harte beterschap 
en een heel spoedig herstel.  
 
Weten jullie dat ook Excelsior een lief en leed potje heeft? Wilt u iemand een hart onder de riem 
steken, of samen eenzaamheid tegen gaan? Laat het ons weten via: 
secretariaatexcelsiorrzb@gmail.com voor al uw ideeën en vragen. 
 
Met vriendelijke groeten, 

 

Namens bestuur & leiding 
Excelsior Rozenburg 
secretariaatexcelsiorrzb@gmail.com 
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