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Eindelijk een beetje  positief nieuws vanavond 

bij de pers conferentie. 

Als de ziekenhuis cijfers blijven dalen mogen 

we vanaf woensdag 19 mei weer binnen 

trainen 

Dus tot en met 26 jaar trainen we op maandag 

, woensdag en vrijdag van 1730uur tot 

1830uur binnen. 

En de volwassenen op maandag woensdag en 

vrijdag van 1845uur tot 1945uur. 

Woensdag  26 mei starten we weer met de 

ochtend les. 

Ook de zondag les van 11uur tot 12 uur blijft. 

Voor de volwassenen geldt ook dat we binnen 

mogen trainen MAAR helaas nog steeds op 1,5 

meter afstand…….maar we kunnen wel weer 

lekker op de bokszakken trainen in combinatie 

met weer {door de trainers verzonnen}leuke 

grond oefeningen. 

Let op ben je tussen 16jaar en 27jaar  en komt 

de tijd van de jeugdles niet uit dan mag je ook 

bij de volwassen les komen trainen, als je dan 

met een leeftijdsgenootje komt..  Dan hoef je 

de 1,5 meter regel niet te hanteren . 

We zijn super blij om weer binnen te mogen 

trainen, niet meer het onzekere met het weer: 

kunnen we wel of kunnen we geen doorgang 

geven ……dit is straks gelukkig verleden tijd en 

we gaan er weer heel wat moois van maken. 

 

Eerste pinksterdag 23mei zal er een volwassen 

training zijn, maar omdat we 2 zalen hebben is 

de jeugd ook welkom van 11uur tot 12 uur 

2de pinksterdag gesloten 

 

 

Kleedkamers en douches zullen nog gesloten 

blijven 

 

We zullen met veel leden zijn, dus heb respect 

voor elkaar en de trainers en let goed op wat 

er gezegd wordt. 

 

 

 

 

 

 

LET OP: 

 Op zijn vroegst 10 min voor de les aanwezig 
zijn                        
 
Als je deze nieuwsbrief niet ontvangt  meld je 
dan aan via nieuwsbrief@chuckysgymzeist.nl  
 
Heb je vragen of opmerkingen 0621525439 
 
                             Train je lichaam en geest  

Ouders mogen niet blijven kijken! 

 
                              m.v.g. 
                              team chucky’s gym 
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