
 

 

 

Beste klant, 

 

De zomer loopt ten einde. We hopen dat jullie allemaal genoten hebben van het mooie 

weer en een fijne vakantie hebben gehad. 

 

Vanaf maandag 3 oktober eindigt het zomerrooster van 2022. De lessen volgen weer het 

oude vertrouwde ritme. Dit rooster kun je terugvinden op onze website: 

www.fysiobalanz.nl.  

Op maandag t/m donderdag gaat onze sluitingstijd weer naar 21.30 uur. Op vrijdag sluit 

de bovenzaal om 19.00 uur. Wel zijn er op vrijdag nog een Axe les om 19.00 uur en een 

spinning les om 20.00 uur. Ook zijn we op zondag van 09.30 uur tot 12.00 uur weer 

geopend.  

 

Bart zal in het vervolg de hele vrijdag gaan werken. Op donderdag gaat hij namelijk een 

opleiding tot psychosomatisch fysiotherapeut volgen. Wij wensen hem veel succes met 

deze studie. 

 

Op dinsdag en donderdag loopt Martijn Broerse bij ons stage. Hij is 2e jaars student 

fysiotherapie. We wensen ook hem veel succes met het behalen van zijn leerdoelen dit 

jaar. 

 

Verder verandert er niet veel. We blijven ons inzetten om zo goed mogelijk onze 

fysiotherapie behandelingen uit te voeren en we zetten ons natuurlijk in voor zo goed 

mogelijke trainings- en revalidatieschema's.  

 

De gewichtsconsulten blijven verzorgd worden door Arina. Zij kan u helpen bij het 

behalen en behouden van een gezond voedingspatroon en een gezond gewicht.  

 

Zaterdag 8 oktober houden we open dag van voor iedereen die nieuwsgierig naar ons is 

en wat we voor hen zouden kunnen betekenen. Het programma voor deze dag volgt 

nog. Jullie zijn natuurlijk ook van harte welkom om even langs te komen. 

 

Voorafgaand aan deze open dag hebben de Balanz medewerkers hun jaarlijkse 

reanimatie en AED training, om iedereen, in geval van nood, te kunnen helpen op de 

meest adequate wijze. 

 

We hopen jullie met bovenstaand voor nu even genoeg te hebben geïnformeerd. Voor 

vragen en/of verdere informatie kun je ons altijd aanspreken, mailen of bellen. 

 

Veel sportplezier! 

Team Balanz 

http://www.fysiobalanz.nl/

