
 
Groepslesrooster PhysioFit Corona maatregelen 2020 

 
Vanaf 1 juli 2020 

 
 
 
Maandag    
11.45 uur Seniorenfit (Ellen/Marieke)   verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
13.00 uur Fitplan (Harmen)     normale binnenkomst naar fitnesszaal 
14.15 uur Fitplan (Harmen)    normale binnenkomst naar fitnesszaal 
16.15 uur Buispierkwartier    normale binnenkomst naar fitnesszaal 
16.45 uur Ouder Kind Fitness    normale binnenkomst naar fitnesszaal 
18.00 uur Pilates (Ellen)    verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
18.00 uur Outdoor (Anneke)    verzamelen op de parkeerplaats bij PhysioFit 
19.00 uur Aerobics (Anneke)    verzamelen op het veld achter bij PhysioFit 
20.00 uur Aerobics (Anneke)    verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
21.00 uur Yoga (Ellen)      verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
 
Dinsdag  
13.00 uur Physiotraining (Marieke)   normale binnenkomst naar fitnesszaal 
14.15 uur Physiotraining (Marieke)   normale binnenkomst naar fitnesszaal  
14.00 uur Actief Fit (Anneke)    verzamelen op de parkeerplaats bij PhysioFit 
16.45 uur Ouder Kind Fitness    normale binnenkomst naar fitnesszaal 
19.00 uur Spinning (Johan)    verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
20.00 uur Spinning (Johan)    verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
 
Woensdag  
11.00 uur Pilates (Ellen)    verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
16.30 uur KidsFit en Jeugdfitness 8 t/m 15 jaar (Ewoud) verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
19.00 uur Outdoor (Ewoud)    verzamelen op de parkeerplaats bij PhysioFit 
19.00 uur Spinning (Krista)    verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
20.00 uur Pilates (Dorine)    verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
 
Donderdag  
09.15 uur Fitplan (Ewoud)     normale binnenkomst naar fitnesszaal 
13.00 uur Physiotraining (Dorine)   normale binnenkomst naar fitnesszaal 
14.15 uur Physiotraining (Dorine)   normale binnenkomst naar fitnesszaal 
15.30 uur Physiotraining (Niels)    normale binnenkomst naar fitnesszaal 
16.45 uur Ouder Kind Fitness    normale binnenkomst naar fitnesszaal 
19.00 uur Spinning (Jeroen)    verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
19.15 uur Actief Fit (Anneke)    verzamelen op de parkeerplaats bij PhysioFit 
20.00 uur Spinning (Jeroen)    verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
21.15 uur Buikspierkwartier (Ewoud)    normale binnenkomst naar fitnesszaal 
 
Vrijdag  
08.30 uur Pilates (Ellen)    verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
09.30 uur Pilates (Ellen)    verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
10.30 uur Shape (Anneke)    verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
14.00 uur Buikspierkwartier (Niels)    normale binnenkomst naar fitnesszaal 
16.30 uur KidsFit en Jeugdfitness 8 t/m 15 jaar (Niels) verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
 
Zaterdag  
08.00 uur Ouder Kind Fitness    normale binnenkomst naar fitnesszaal 
08.30 uur Spinning     verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
 
 
 
 
 



 
 
 
Voorwaarden 

• Voor elke activiteit is inschrijven verplicht via onze website, behalve voor de Outdoor Training, 
Actief Fit en Jeugdfitness. 

• Er is een maximum van 10 deelnemers per groepsles in de groepsleszaal en een maximum 
van 12 deelnemers in de fitnesszaal, voor de lessen die buiten worden gegeven is er een 
maximum van 25 deelnemers.  

• Annuleer tijdig als u niet kan komen, reservering verwijderen kan via het reserveringssysteem. 
Als dit niet lukt neem dan contact met ons op. 

• Kom niet eerder dan 5 minuten voor de gereserveerde activiteit.  

• De lessen Pilates en Shape worden indien mogelijk buiten gegeven. Outdoor en Actief Fit zijn 
standaard buiten.  

• Gebruik van kleedkamers, douches en toiletten alleen bij noodzaak. 

• Gebruik een eigen bidon, plastic bekers worden niet meer verstrekt. 

• Groepslessen in de groepsleszaal worden ingekort naar 45 minuten. 

• Handdoek is verplicht. 

• Maak de apparaten en attributen na gebruik schoon met de daarvoor bedoelde spray en 
papier. Het papier direct in de prullenbak deponeren.  

 
 
 
 
LET OP: HOUD ONZE WEBSITE IN DE GATEN VOOR EVENTUELE AFGELASTINGEN 
VANWEGE HET WEER. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Physio•Fit 
 


