
 

 

 

NIEUWSBRIEF                             December 2017 / januari 2018 

De winter is begonnen, de eerste flinke 
sneeuwbuien zijn al gevallen en bedekken ons land 
met een mooie witte deken, wat soms prachtige 
plaatjes levert. 
Wij maken het weer gezellig met warme koffie of 
chocolademelk voor iedereen die het weer 
trotseert om de weg naar Balanz te vinden. 
 
OPENINGSTIJDEN FEESTDAGEN 
Balanz is gesloten op de volgende dagen: 
Op 1e kerstdag maandag 25 december 
Op 2e kerstdag dinsdag 26 december 
Op zondag 31 december 
Op maandag 1 januari 
 
VALPREVENTIE 
Vanwege het grote succes van de afgelopen cursussen starten we op maandag 8 januari 2018 weer 
met een nieuwe valpreventie cursus. 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. Er zijn nog 
plaatsen vrij. De valpreventie wordt door veel verzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. 
 
DRECHTMAX 
We proberen weer subsidie te verkrijgen voor het 
Drechtmax programma voor 2018. We vinden het 
belangrijk dat ouderen zo lang als mogelijk fit blijven 
zodat men langer zelfstandig en gezond kan blijven. De gemeenteraad beslist op 19 december 2017 
over onze aanvraag.  
 
VERZEKERING VOOR FYSIOTHERAPIE OF GEWICHTSCONSULTEN 
Heeft u voldoende aanvullende verzekering in uw pakket ? Als u de juiste aanvulling heeft kost 
fysiotherapie u niets. Dit geldt ook voor de gewichtsconsulten. U kunt uw verzekeringspakket nog 
voor 1 januari wijzigen. 
 
AFVALLEN IN 2018 
U wilt het extra gewicht na de feestdagen weer kwijt ?  
Onze gewichtsconsulente helpt u op een gezonde en verantwoorde manier af te vallen, ze begeleidt 
u met goede onderbouwde tips  gebaseerd op wetenschappelijk bewezen gezondheidsadviezen. 
En er is goed nieuws! er zijn in 2018 weer meer zorgverzekeraars, die gewichtsconsulten vanuit het 
aanvullend pakket vergoeden!  
Uw bezoek aan de BGN-gewichtsconsulent is niet van invloed op uw eigen risico. 
 
We wensen u alvast fijne feestdagen en een sportief en gezond 2018! 
 


