
 
 
 
Dordrecht, 9 juli 2020 
 
Beste Balanz klant,  
 
Gelukkig zijn we weer open! We draaien sinds een week weer min of meer een normaal programma 
en zijn blij om zo veel bekende gezichten terug te zien. Natuurlijk gaat er soms iets mis, maar bij de 
talloze veranderingen die we de afgelopen maanden hebben moeten doorvoeren, kan dit ook niet 
anders. Desalniettemin zijn excuses op hun plaats. We doen er alles aan om het in goede banen te 
leiden en vragen jullie begrip voor de momenten dat het toch mis gaat. 
 
Boven op de regelgeving omtrend het Corona virus kampen we met uitval van Clyde en Arina. Deze 
zijn ziek thuis. We wensen hen een voorspoedig herstel. Gelukkig hebben we in Sam en Menco goede 
invallers gevonden, die ons helpen de boel op de rit te houden zodat we jullie kunnen bieden wat 
jullie gewend zijn. 
Met de zomervakantie voor de deur, krijgen we te maken met collega’s die hun vakantie willen gaan 
genieten en de daarmee samenhangende verschuivingen in ons rooster. 
 

- Crisitiane is vrij vanaf 18 juli tot 10 augustus. Haar lessen vallen gedurende deze periode uit 
- De spinningles van donderdagavond wordt verzorgd door Martijn, alleen op 23 juli valt deze 

uit 
- De ruggroep van 3 augustus en de Outdoor Fitness van 6 augustus vallen uit i.v.m. vakantie 

van Bart 
- De zaal boven is tot 21.00 uur geopend op maandag t/m donderdag en sluit op vrijdag om 

19.00 uur 
Dit geldt tot eind september 2020. 

- De kleedruimte is weer beschikbaar en er mag ook weer gedouched worden. Wel geldt ook 
hier de 1,5 m regel. 

- De woensdagavondlessen van Arno zullen vanaf 22 juli weer om 19.00 uur starten, met een 
gecombineerde ruggroep/pilates les, aansluitend start de spinningles om 20.00 uur 

 
De reeds bestaande regels blijven van kracht:  
 
- maximaal 20 personen voor de fitnesszaal boven.   Om dit te reguleren meldt u zich eerst beneden         
aan de balie waar u een trainingspasje meekrijgt. Dit moet u zien als “winkelwagen”, ook als u geen 
gebruik maakt van het pasje moet u er eentje halen 
 
- maximaal 14 personen voor de groepslessen 
- op vaste tijden, met een begin- en eindtijd 
- kom niet meer dan 5 minuten voor aanvang 
- altijd 1,5 m afstand houden 
- volg de instructies van de instructeur nauwgezet op 
- tijdsduur: 45 minuten, i.v.m. georganiseerd wisselen en schoonmaken 
- bij slecht weer kunnen we naar binnen! 
 
Leuke uitzondering is het koffiedrinken. Dit is weer mogelijk, maar mijdt drukte en houdt onderling  
voldoende afstand.  
 



Wanneer u zich niet helemaal goed voelt en er sprake is van benauwdheidsklachten, hoesten of 
koorts blijft u uiteraard gewoon thuis. 
 
Het rooster staat op ook onze website www.fysiobalanz.nl  onder de buttton outdoor fitness 

 
Voor nu: blijf gezond en in beweging! 
Met vriendelijke groet, 
Team Balanz 

http://www.fysiobalanz.nl/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsbrief+4+juni+2020&utm_medium=email

