
 
 

Roosterwijziging 
 
Wederom een roosterwijziging 
De nieuwe lessen ‘tabata circuit’ en ‘step & breath’ vallen in zeer goede aarde 
Hierom kwam het verzoek om ook op andere dagen deze lessen te gaan verzorgen 

- Vrijdagochtend 9.15 uur tabata circuit 
- Vrijdagochtend 9.15 uur step & breath 

We gaan dit weer een periode uitproberen 
Ook op de vrijdagochtend zijn er meer mensen die de step & breath willen volgen dan de gewone 
steples. Daarom willen we dit even een tijdje gaan aankijken. Meer mensen in de les is wel zo leuk! 
 

LET OP! 
Aankomende vrijdag 26 januari is Inez er niet om les te geven (weer op pad voor opleiding KPNI) 
Ook Saskia en Miriam (die ook steplessen zouden kunnen geven) zijn helaas verhinderd 
Hierom zal er om 9.15 uur ALLEEN het TABATA CIRCUIT gegeven worden. Deze waarschijnlijk ook in 
een aangepaste vorm, want we verwachten dan nu meer mensen in dit circuit. 
Het is een ‘hard werken’ circuit , dus maak je borst maar nat. 
 

BRUCE  
Helaas hebben we zondag 14 januari onze allerliefste vriend Bruce in moeten laten slapen. De laatste 
maanden is hij snel achteruit gegaan en zaterdag gaf hij zelf te kennen niet verder meer te kunnen. 
We hebben hele fijne herinneringen aan Bruce. Ook veel leden zijn van dit lieve beest gaan houden. 
Hij is vredig ingeslapen en in ons hart zal hij altijd een plekje innemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Donderdag de 11e leek ons wel een goed idee om weer een XL Spinningles te geven. Het bleek een 
uitstekend idee te zijn!! 
Zaal was gevuld met leuke, lieve en enthousiaste spinners, de playlist gevuld met eigen en 
ingebrachte nummers en over het lesgevende duo niets meer dan lof ;-). 
 
Na de les hebben we, met een bekertje prosecco in de hand, het voornemen uitgesproken om een 
zeer sportief, gelukkig en gezond 2018 te gaan beleven. 
 
Over het afsluitend borreltje in de toog worden geen mededelingen gedaan... daar had je bij moeten 
zijn.. ;-) 
 
Wij hebben genoten en iedereen onwijs bedankt!  
 
Liefs, 
Bianca en Rolf 
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