
                           NIEUWSBRIEF FEBRUARI-APRIL 2018 
 
 
Februari en maart, de maand van de Sneeuwklokjes en Narcissen. Het is nog koud, maar de zon laat 
zich gelukkig al wat meer zien en neemt al iets toe in kracht. 
Het is gezellig druk bij Balanz, steeds meer mensen weten de weg naar ons te vinden en waarderen 
de begeleiding en aandacht die wij bieden.  
 
Nieuwe cursus Valpreventie 
Op 9 april 2018 start er weer een  nieuwe cursus Valpreventie. 
Deze cursus is voor mensen met evenwichtsproblemen en/of voor mensen die zich onzeker voelen 
tijdens het lopen. Wanneer u denkt dat het voor uzelf of voor een familielid of kennis nuttig is om 
hieraan deel te nemen, dan kunt u zich voor deze cursus nog inschrijven. Er zijn nog plaatsen vrij. De 
meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel) van de cursus, afhankelijk van uw aanvullende 
verzekering. 
 
Drechtmax 
Drechtmax is een fitheidsprogramma dat is gericht op het verbeteren van conditie en kracht van  
65-plussers. Daarnaast is het programma gericht op het bevorderen van sociaal contact. 
Aan de hand van een op maat gemaakt trainingsschema voert u fitnessoefeningen uit in 
groepsverband. De gemeente Dordrecht heeft weer subsidie gegeven In totaal  doen nu 13 
fysiotherapiepraktijken in Dordrecht mee om het programma ook in 2018 voort te zetten. 
 
Voorjaarsvakantie 
Tijdens de voorjaarsvakantie is Balanz gewoon tijdens de reguliere openingstijden geopend. 
  
De volgende groepslessen komen te vervallen: 

 Pilatesles van dinsdag 27 februari 10.00 uur. 

 Spinningles van woensdag 28 februari 21.00 uur. 
 
Spinningmarathon  
Op zondag 11 maart 2018 organiseert V2C weer een spinningmarathon tussen 10.00 en 16.00 uur 
voor het goede doel ‘Ride4Kids’. Sponsort u ook? U kunt meedoen voor € 10,- per uur. Inschrijven 
kan bij de balie. 
 
Afvallen 
Bent u in januari enthousiast begonnen met afvallen en merkt u nu dat het gewicht niet meer verder 
daalt? Onze gewichtsconsulente kan u helpen de draad weer op te pakken met een gezond en 
verantwoord voedingsadvies. Vele zorgverzekeraars vergoeden de gewichtsconsulten vanuit de 
aanvullende verzekering en u betaalt hiervoor geen eigen risico. 
 
Paasdagen 
Op 1e en 2e Paasdag  (1 en 2 april) is Balanz gesloten.  
We wensen u fijne dagen. 


