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Vakantiekaart 

Seizoen 2022 – 2023  

 

Deze vakantiekaart geldt vanaf maandag 22 augustus 2022. Alle data tot en 

met 20 augustus 2023 zijn weergegeven.  

 

Tijdens schoolvakanties zijn er geen lessen voor de jeugd. Voor alle 

volwassenen is er tijdens een aantal van de schoolvakantieweken een 

combirooster. Dit houdt in dat een deel van onze lessen met elkaar worden 

samengevoegd en dat een deel van de lessen komen te vervallen. Op deze 

kaart is het combirooster voor 2022-2023 weergegeven. Op feestdagen is de 

sportschool gesloten. Hou de website in de gaten voor eventuele 

aanpassingen. 

 

Najaar feesten:  za 10 t/m za 17 sep ‘22     

   kermis: zaterdag 17 sep ‘22  gesloten 

Herfstvakantie: ma 24 t/m za 29 okt ’22   combirooster 

Sinterklaasavond: maandag 5 december ’22  gesloten 

Kerstvakantie:  za 24 dec ‘22 t/m za 7 jan ’23  gesloten 

Voorjaarsvakantie:  ma 27 feb t/m za 4 mrt ‘23   combirooster 

Pasen:   vr 7 apr t/m ma 10 apr ‘23  gesloten 

Meivakantie:  ma 24 apr t/m za 29 apr ’23  combirooster 

ma 1 mei t/m za 6 mei ‘23  gesloten 

Hemelvaart:  do 18 mei ’23    combirooster  

   vr 27 mei: geen jeugdlessen 

2de pinksterdag: ma 29 mei ’23    gesloten 

Zomervakantie: ma 10 jul t/m za 15 jul ‘23  combirooster 

ma 17 jul t/m za 19 aug ‘23  gesloten 

Combirooster  
 

Seizoen 2022 – 2023 

 

Tijdens het combirooster vervallen alle jeugdlessen en een aantal 

seniorenlessen.  Hieronder zijn de lessen weergegeven die in het 

combirooster worden gegeven:  

 

Maandag 

 

Be in Balance 

FitBoksen 
 

 

18.00 – 19.00 uur 

20.00 – 21.00 uur 

 

 

Dinsdag 

 

Lekker-fit 

Steps 

Do-In 

 

 

10.15 – 11.15 uur 

19.30 – 20.30 uur 

20.30 – 21.30 uur 

 

Woensdag 

 

StrongFit 

Aikido senioren 

Judo senioren 

 

 

06.30 – 07.30 uur 

19.00 – 20.15 uur 

20.15 – 22.00 uur 

 

 

Donderdag 

 

Steps 

Dames conditietraining 

Heren conditietraining 

Circuit training 

StrongFit 

 

 

09.15 – 10.15 uur 

13.30 – 14.30 uur 

14.30 – 15.30 uur 

20.30 – 21.30 uur 

21.30 – 22.30 uur 
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