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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. 
 
 
Fitkids opendagen 
Balanz heeft in de herfstvakantie opendagen voor kinderen gehouden. De kinderen hebben met  ons 
sportaanbod kennis kunnen maken. Zij raakten allemaal erg enthousiast en schreven direct in voor 
een intake. Heeft u deze open dagen gemist, dan biedt Balanz kinderen altijd de mogelijkheid om een 
gratis en vrijblijvende proefles te komen volgen. 
Vanaf nu is er ook een cardio-boxing les voor kinderen  op maandag  van 17:00 tot 18:00 uur. 
 
 
Veiligheid 
Balanz moet zoals vele andere bedrijven aan veiligheidseisen voldoen zoals deze bestaan voor 
brandveiligheid, de aanwezigheid van BHV-ers, een ontruimingsplan, oefenmomenten en een 
legionellakeuring van de waterleidingen. 
We hebben voor de keuring weer alles up-to-date en ook de verplichte ontruimingsoefening weer 
uitgevoerd. Deze verliep erg goed en we willen iedereen nog bedanken voor de medewerking. 
Gelukkig werd alles door het keuringsbedrijf goedgekeurd, we kregen zelfs  complimenten. 
 
 
Ski-fit 
Vanaf 1 november 2017 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 gericht conditie-, 
spierkracht- en coördinatietraining voordat u op skivakantie gaat.  
De training is elke woensdagavond van 20:00 tot 21:00 uur en elke vrijdagavond van 19:00 tot 20:00 
uur in de bovenzaal. 
 
 
Spinning testweek januari 2018 
Sinds de eerste week van oktober 2017 hebben alle spinning deelnemers de FPT-test kunnen doen 
op onze nieuwe Keiser spinningfietsen. Deze test geeft u inzicht in uw trainings- en 
belastbaarheidsniveau tijdens het spinnen. Iedereen die de Keiser trainingsapp (nu gratis) download 
op zijn smartphone is nu beter in staat in zijn of haar eigen trainingszones te trainen. Op deze manier 
is de training doelgerichter. 
 
 
Nieuwe valpreventie nu inschrijven 
Op dit moment is er weer een grote, succesvolle groep deelnemers met de valpreventie training 
bezig. 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 start in week 2 van 2018. 
  


