
Invullen enquête formulier 

Wow wat een belangstelling hebben jullie getoond bij het invullen van de enquêteformulieren. En deze 

stromen nog steeds binnen. 

 

Heel fijn om te horen dat u tevreden bent over de kwaliteit van onze docenten. Maar ook fijn dat u 

kenbaar heeft gemaakt wat uw wensen zijn zowel qua lessen als qua docent. 

We zijn hier al aardig mee aan de slag gegaan. 

 

We hebben veel reacties gehad op: 

- Step interval combinatie les nieuw 

o Deze is inmiddels ingeroosterd op donderdagavond en vrijdagochtend om de week. Inez 

heeft deze les afgelopen donderdag en vrijdag al gegeven en hier werd zeer enthousiast 

op gereageerd. Hopelijk blijft dat zo  

- Tabata circuit nieuw 

o Vorige week hebben we veel lessen gegeven volgens dit systeem en ook hier werd zeer 

enthousiast op gereageerd 

o Gister stond deze les voor het eerst echt op het rooster op zowel woensdagmiddag als – 

avond. De middagles was VOL ! 

o We kunnen om deze les goed te geven MAXIMAAL 12 deelnemers hebben, dus echt 

NOODZAKELIJK om je IN TE SCHRIJVEN !  

 Want hier geld echt VOL = VOL ! 

 

Verder zijn er veel ideeën aangedragen.  Heel hartelijk dank voor het meedenken. Echt geweldig om te 

zien hoe begaan iedereen is met zijn fitnesscentrum. 

Velen van u missen stretching en/of yogalessen.  

We hebben daarom gekeken naar een mogelijkheid. Inez gaat in ieder geval met stretching starten op: 

- Stretching nieuw VANAF FEBRUARI 

o Dinsdagavond 19.30 uur (in de spinningzaal) 

o Vrijdagochtend 8.30 uur (in de spinningzaal) 

 

Bovenstaande lessen zijn dus nu opgenomen in ons lesrooster. Hier gaan we in ieder geval mee van 

start om te kijken hoe dit op de lange termijn gaat lopen. 

Hieronder vindt u het nieuwe lesrooster wat vanaf heden van start gaat (stretching vanaf februari) 

 

Nogmaals heel hartelijk dank voor uw medewerking, inleving om uw fitnesscentrum nog leuker te 

maken 

  



Nieuwe lesrooster 

 
De paars cursief gedrukte lessen zijn de nieuwe lessen 

 
Aerobiczaal  vanaf 1 januari 2018 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

9.15 Body Sh. P.Pilates Rugfit DPW Step ** Funxtion ½   

9.30        

10.00      P.Pilates  

10.15 Funxtion ½  W.U. circ Funxtion ½  P.Pilates Circuit   

10.30  Relaxercise     Zumba 

18.30  Circuit       

18.45 Rugfit       

19.00   Body Sh. Step & Breath DPW   

19.30 Body Sh. Step      

19.45        

20.00   Pump+     

20.30 Funxtion+   Relaxercise    
DPW: Dumbell Power Workout Step**: even weken Step / oneven weken Step & Breath 

Step & Breath: combinatie van Step Interval (20 min), Grondoef. (20 min), ademhalingsoef./mindfulness (20 min) 

 

 

Fitnesszaal  vanaf 1 januari 2018 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

9.15 Fysio Fitness  Kracht circuit  Fysio Fitness 

10.15  Circuit    

13.00   Fysio Fitness   

13.30 Ouderen Circ.     

14.00   Tabata Circuit  Ouderen circ. 

18.30  Circuit    

20.00   Tabata Circuit  Kracht circuit 

 

Spinningzaal (VIRTUAL spinning kunt u altijd komen doen! ) 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zondag 

8.30     Stretching (45’)  

10.15 Spinning   Spinning   

19.30 Spinning Stretching (45’)  Spinning   

 

 


