
Lieve mensen,

daar gaan we weer........
Word je er ook zo moe van? Denk je er bijna vanaf te zijn, moet je van alles weer opnieuw
gaan bedenken.

Steeds weer nieuwe en andere regels waar we ons aan moeten houden. Al met al legt dit
opnieuw een druk op ons allemaal.
Uiteindelijk willen wij graag voor je klaar staan om je verder te helpen waar nodig en in
begeleiding naar een goede of betere kwaliteit van het leven, in plaats van gesprekken over en
controles op toegangsbewijs en/of het dragen van mondkapjes.  

De nieuwe regels luiden:

Als je naar de fysiotherapeut wil is een coronatoegangsbewijs NIET nodig maar moet je
WEL een mondkapje dragen.

Als je naar de fitness wil is een coronatoegangsbewijs WEL nodig maar hoef je GEEN
mondkapje te dragen. Als je buiten de fitnesszaal komt, bijvoorbeeld voor toiletbezoek, dien
je WEL een mondkapje te dragen.

]
Bovenstaande geeft een extra belasting voor ons. Om het haalbaar en werkbaar te maken voor
ons, hebben we het volgende besloten:

Vanaf 6 november kun je op het Mauritsveld en Wilgenstraat alleen nog terecht voor
fitness op vertoon van het coronatoegangsbewijs. Dit betekent dat je eerst door ons team
gecontroleerd moet worden door middel van onze coronascanner. Vriendelijk verzoek is
om bij de fitnessingang te wachten tot je gecontroleerd bent.
Heb je geen vaccinatiebewijs, geldig testbewijs of een bewijs dat je corona hebt gehad,
dan mogen wij je op last van de overheid dus niet toelaten.

Het trainen op Het Mauritsveld kan dus nog steeds op basis van reservering via
Supersaas, maar de tijden hiervoor zijn aangepast.
De nieuwe openingstijden voor fitness op Het Mauritsveld zijn:
 
Maandag: 09.00  -  17.00 uur
Dinsdag: 09.00  -  15.00 uur
Woensdag: 09.00  -  11.00 uur 
Donderdag: 09.00  -  17.00 uur
Vrijdag: 09.00  -  17.00 uur

Op onderstaande tijden kun je terecht voor fitness aan de Wilgenstraat. Aanmelden
hiervoor is niet nodig:

Maandag: 09.00  -  20.00 uur
Dinsdag: 17.00  -  20.00 uur
Woensdag: 09.00  -  20.00 uur 
Donderdag: 17.00  -  20.00 uur



Vrijdag: 09.00  -  17.00 uur
Wij hopen op jullie begrip voor deze veranderingen en hopen dat we snel weer terug kunnen
naar de “oude” situatie.

Team PlusFit


