
 

                

 

 

              NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017 

 
 
Het is weer (bijna)voorbij die mooie zomer…. 
Iedereen is weer terug van weggeweest, lekker uitgerust en zongebruind. 
Er is nieuwe energie opgedaan en we hebben weer zin  om er tegenaan te gaan.  
Dat geldt ook voor u waarschijnlijk, dus bij Balanz staan de deuren weer open volgens het reguliere 
rooster. 
De nieuwe beweegnorm van de Nederlandse Gezondheidsraad is bekend gemaakt en deze geeft het 
advies 2 keer per week aan sport/intensieve beweging  en vooral spierkrachttraining te doen. 
Het is bewezen dat het risico op ouderdomsziektes en blessures hiermee aanzienlijk verkleind kan 
worden.  
 
Nieuwe spinningfietsen en trainingsfietsen 
Balanz heeft 16 nieuwe spinningfietsen laten plaatsen van het merk Keiser, deze spinningfietsen 
hebben meerdere mogelijkheden. Het is nu mogelijk zelf de hartslag, weerstand en snelheid tijdens 
de les te volgen. Ook is er een app beschikbaar waarop u uw trainingsgegevens kunt bijhouden. 
 
In de bovenzaal staan ook nieuwe trainingsfietsen van het merk Matrix, waarvan er één speciaal 
geschikt is om te revalideren na een knie- of heupoperatie. 
Als u vragen heeft over het instellen of het gebruik van de nieuwe fietsen, stelt u deze dan gerust aan 
uw begeleider. 
 
Prijswijziging per 1 oktober 2017 
Vanaf 1 oktober zal Balanz een kleine prijsverhoging door voeren op de abonnementen. 
 
Afvallen na uw vakantie ? 
U heeft lekker genoten van de vakantie en misschien ook wel van allerlei lekkernijen, maar nu wilt u 
toch wel weer graag de extra kilo’s weer afvallen? Onze gewichtsconsulente begeleidt u in een 
verstandige en vooral gezonde manier van afvallen. U leert ook hoe u op gezond gewicht kunt komen 
en blijven. Als u aanvullend verzekerd bent zijn de consulten bij de meeste zorgverzekeraars te 
declareren, het kost u ook geen eigen risico.  
 
Nieuw  valpreventie programma vanaf 2 oktober 
Wegens het enorme succes van het eerste valpreventie programma wat dit voorjaar in Dordrecht 
gedraaid heeft, starten we in oktober een nieuwe groep. Vanaf heden kunt u zich weer inschrijven, 
vele zorgverzekeraars vergoeden de valpreventie programma’s. Hierover kunt u meer informatie 
krijgen bij de balie. 
 
Stagiaires 
Vanaf 1 september  hebben we 2 nieuwe  stagiaires bij Balanz, namelijk: 
Melissa Oosting (stagiair fysiotherapie) en  Joost van Westen  (stagiair marketing en communicatie). 
 
 


