
 

Outdoor groepslessen Fortius  

 

 

 

Wij zijn heel blij dat we vanaf 19-5 weer outdoor les kunnen geven. We mogen nog 

niet binnen maar buiten wel ! 

Check onderstaand rooster hier gaan we mee starten. Lessen kun je reserveren via 

SPORTKLOK.NL, registreer je en schrijf je in voor de lessen. 

 

Tijd Maandag Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  

09.15u  Yoga   Yoga   TBWO Zumba 

10.15u   Shape senior   Pilates  
 

Powerpump 

              

18.00u Powerpump   Zumba       

18.30u   Bodyshape   Pilates     

19.00u Bodyshape   Powerpump       

19.30u   Flowyoga   Flowyoga     

20.00u Zumba   Corepower       

 

 

Ben je nog geen lid? kom gezellig een les meedoen! Meld 

je voor de les bij de instructeur. 

 

 



 

Outdoor groepslessen Fortius  

 

Onderstaand nog enkele aandachtspunten:  

Let goed op de tijden in het rooster, hier en daar zijn wat aanpassingen i.v.m andere 

trainingen. 

De groepslessen worden op de oranje halve maan (net als bij de vorige lockdown) 

gegeven. Neem zelf een handdoek en wat te drinken mee. De douches en 

kleedkamers zijn nog gesloten dus neem niet teveel spullen mee. 

We hebben iedere ochtend een les neergezet zodat we alles goed kunnen 

verspreiden.  

Nieuw op dit rooster; Maandag- en woensdag ochtend YOGA! Woensdagavond 

COREPOWER (een pittige les voor alle core spieren) 

Bij zware regenval en of onweer gaat de les niet door. De lessen worden gegeven op 

minimaal 1½ meter afstand van elkaar.  Deelnemers worden verzocht 5 minuten van 

te voren aanwezig te zijn en na afloop direct weer het terrein te verlaten 

Schrijf je in via het registratie systeem sportklok.nl zo kunnen we tevens in gaten 

houden welke lessen populair zijn en kunnen we het rooster daarop aanpassen. 

Als je onverwachts toch niet naar een les kan komen schrijf je dan op tijd uit via 

sportklok.nl. 

Als er materialen gebruikt worden in je les dien je die zelf schoon te maken en weer 

op te ruimen, schoonmaakmiddel en doekjes zijn aanwezig. 

Houd je aan de corona regels, 1,5 meter afstand, en bij klachten blijf je thuis. 

 

Wij hebben er zin in en kijken er naar uit jullie weer te zien in de lessen !  

 

Team Groepslessen Fortius 

 

 


