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Kwartaalpost # 4

                                               Twee keer per  maand kunt u op
                        maandagavond   een     afspraak 
                        maken met     onze    huisdietist!
              Heb je vragen over voeding, verantwoord afvallen
              of andere vragen? Deze kosten  worden  vergoed
              door de ziektenkostenverzekeraar (gaat af van je 
                            eigen risico). Elke laatste dinsdag van de  maand
              kun je gratis een klein consult volgen. Geef je op!

              Klachten! Helaas zijn er klachten  bij de 
              gemeente ingediend. Eén ging  over ge-
              luidshinder, een  ander  over de buiten-
trainingen en één over het parkeren. Wij zijn dus 
op het  matje geroepen! Het  parkeren is  bedoelt 
voor minder validen. De rest wordt gedoogd. Zes
plekken kunnen worden  gebruikt. Vol = vol.  Ditplekken kunnen worden  gebruikt. Vol = vol.  Dit
betekent dan  parkeren  aan de andere zijde  van 
het park of in  de wijk. Willen  we  deze  privilege 
behouden,  dan moeten we ons hieraan  houden!
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                           Airco, ventilatie: Een probleem waar wij
           inmiddels ruim 9 maanden mee bezig
                           zijn op te lossen. Wij zijn op zoek naar
     een intelligente en duurzame oplossing, waarbij
     verschillende  systemen, ruimtes  en  gebruikers 
     op elkaar moeten worden afgestemd met diverse 
          mitsen en   maren (‘if this, then that’). Dit    alles     
     moet ook   nog eens automatisch gaan.  Bijv.: ‘if’
     de airco is aan  en de schuifpui gaat open, ‘then’
     zet de airco uit. Zo nog meer. Een lastige puzzel!

               Wacht je op de aanvang van je groepsles?
               Dan graag in de  lounge!  De  voorgaande
               training kan dan rustig worden afgesloten
   Iedereen doet hun best de  les tijdig af te  sluiten, 
   opdat de  volgende op tijd kan beginnen!

                     Fysio nodig? Maak gerust een  af-
                     spraak met onze huisfysio Remco
                     de Lange! Doorgaans   wordt   dit
         vergoed    door de
ziektenkostenverzekeraar.
Wacht dus  niet!  Remco is
gespecialiseerd in ondergespecialiseerd in onder
andere Dry Needling!
               

              Graag  zien    wij  dat 
              onze    klanten  geen 
vieze buitenschoenen  dragen.
Verder ook geen buitenschoen
met   een   zwarte zool.    Bvd!

                  Gelieve niet de sandbags en  Bulgarian
                  bags op  de  grond   gooien. Deze zijn 
                  niet bestand tegen de   grote krachten 
                  die dan ontstaan. Het  gevolg is dat de
  binnenzakken scheuren en dat de naden loslaten.
  Zie het neerleggen van deze attributen ook maar
  als training ;).   Dit geldt natuurlijk  ook  voor  de   als training ;).   Dit geldt natuurlijk  ook  voor  de 
  dumbells, halterstangen en lossen grepen. Dank!

        Diegene die hun eigen pad volgen
 zullen nooit worden ingehaald.

              De laatste  kwartaalpost van dit jaar al-
       weer!   Tijdens het schrijven van   deze 
              brief    regent en   waait het stevig.   De 
herfst is echt begonnen en de zomer   is   in één 
klap voorbij!     De keuze    om tijdens de zomer-
maanden zo goed als volledig   open   te  zijn  is 
goed uitgepakt. Wat staat  er de   komende   tijd goed uitgepakt. Wat staat  er de   komende   tijd 
nog op ons programma?   We zijn bezig  met het
opstarten van YinYoga,  het opstarten  van    ons
paramedisch team, voor mensen  die uitgerevali-
deerd zijn en vaak  tussen   wal   en schip vallen.
Verder zal dit  kwartaal  wellicht de gordijnen  in
de bar geleverd worden en hopelijk de  airco die
naadloos samenwerkt met ons ventilatiesysteem.naadloos samenwerkt met ons ventilatiesysteem.
Zo zullen de kleedkamers ook  worden verbeterd. 

        Zoals je inmiddels gezien  hebt is de  vloer
        in de dumbellhoek  gelegd. Het resultaat is 
wat ons betreft mooi geworden. Verder   hebben
wij de achterzijde van  BodyFit afgesloten, waar-
door hier een buitenplaats is gecreeerd, bedoelt
voor o.a. opslag.    Hopelijk  raken wij   nu niets 
meer kwijt en zijn we geen slachtoffer  meer van meer kwijt en zijn we geen slachtoffer  meer van 
vandalisme.  Eind   september,  begin    oktober
zullen de nieuwe Technogym apparaten  komen.
Hierdoor  zal de  gehele  ElementLine vervangen
worden. Een aantal  komt  niet meer terug,  een
aantal komt als een ander  toestel terug.   Deze
keuze hebben   wij gemaakt doordat   bepaalde 
toestellen   weinig   werden gebruikt. Helaas zaltoestellen   weinig   werden gebruikt. Helaas zal
een aantal mensen net deze  toestellen  missen.

                 .....

 B           Inscannen: Gelieve in
              te    scannen  vooraf-
gaand aan de training!  Alleen
dan zijn wij   verzekerd   voor 
onze leden! Bij voorbaat dank!     
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              Na de training 
        een lekkere kop 
        koffie meenemen? Dat 
  kan nu bij BodyFitHaren! Zoals je weet gebruiken
  wij   een  heerlijke  bonenmelange  van    Mike’s
  Coffee! Onze   professionele  Italiaanse machine
  zorgt voor de nodige druk en temperatuur.  zorgt voor de nodige druk en temperatuur.
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