
 

            Nieuwsbrief november 2018   
 
Het is herfst  
De bladeren kleuren rood, geel en  bruin, de verwarming gaat thuis weer aan en de klok is weer terug 
op wintertijd. 
Bij Balanz wordt het weer gezellig druk, iedereen komt weer lekker binnen sporten. 
 
Ski-fit 
Vanaf 7 november 2018 biedt Balanz weer de mogelijkheid om je optimaal voor te bereiden op de 
skivakantie. Door mee te doen met het SKI-CIRCUIT kun je veel voordeel halen uit gerichte conditie-, 
spierkracht- en coördinatietraining voordat u op skivakantie gaat.  De training is elke woensdag- en  
vrijdagavond van 20:00 tot 21:00 uur in de bovenzaal. Aanmelden is niet nodig. 
 
Nieuwe valpreventie /  nu inschrijven ! 
Ook dit jaar hebben we  weer succesvolle valpreventie trainingen  gegeven. Denkt u dat dit voor u 
ook geschikt is of voor iemand in uw familie of kennissenkring, dan biedt Balanz u de gelegenheid om 
alvast in te schrijven voor de cursus die begin 2019 van start gaat. 
 
Gesprek in Beweging 
Per 2019 gaat ons programma Gesprek in Beweging weer van start. Dit programma biedt mensen 
met angst- en depressieklachten de mogelijkheid een beweegprogramma te volgen. Dit wordt 
begeleid door onze fysiotherapeut Patrick van Vugt en een Yulius medewerker. Inschrijven kan nu al. 
Een  verwijzing via huisarts naar Yulius is noodzakelijk. 
 
Veiligheid en reanimatie 
Balanz moet zoals vele andere bedrijven aan veiligheidseisen voldoen zoals deze bestaan voor 
brandveiligheid, BHV en reanimatietraining. Op 3 november 2018  hebben  alle personeelsleden 
weer de jaarlijkse  herhaling van de reanimatie en AED training gehad.  Het nut van deze training is 
gebleken, want we hebben recentelijk een succesvolle reanimatie uitgevoerd bij een cliënt.  
Binnenkort start er ook voor cliënten van Balanz een reanimatie- en AED cursus, voor 25 euro kunt u 
deelnemen aan deze cursus, u kunt zich inschrijven bij de balie. 
De data zijn: 26 januari, 16 februari en 9 maart 2019. 
 
Spinning introductieles 
Zou u wel eens een Spinningles willen proberen, maar u wilt wel op een heel rustig niveau beginnen? 
We bieden u de mogelijkheid om deel te nemen aan de introductie les op 12 januari 2019 om 12:00 
uur. Tijdens deze les leert u alles over de juiste instelling van de fiets, de apparatuur en de 
trainingszones. 
 
Motivatie-boost 
Heeft u soms het gevoel dat er nodig iets moet veranderen, maar u kunt  de kracht en de motivatie 
maar niet vinden om die veranderstap te gaan zetten? Balanz biedt u nu de gelegenheid een 
motivatieconsult te volgen wat u kan helpen met het eerste zetje in de goede richting.  
 
Sluiting rond de feestdagen 
24 december, vanaf 17:00 uur.                                      1e en 2e Kerstdag, de beide gehele dagen.  
31 december  oudejaarsdag,  de gehele dag.              1 januari 2019, de gehele dag. 


