
- Donderdag 29 april 
 
Beste sporters van Fysiotherapie Dukenburg, 
 
Het zonnetje begint weer te schijnen en langzaam maar zeker is er steeds 
meer mogelijk. Dat stilzitten heeft lang genoeg geduurd… Daarom willen 
wij graag weer mogelijkheden aanbieden om te bewegen! Natuurlijk 
wordt hierbij gelet op afstand/hygiëne en worden de adviezen van de 
overheid gewaarborgd. Een overzicht van tijden/mogelijkheden wordt 
onderaan beschreven. 
Vanaf maandag 10 mei beginnen wij weer met aanbieden van 
verschillende sport/beweegmogelijkheden:  
 
- Fitness (buiten): 
Met maximaal 4 personen kunt u buiten met de materialen van de fitness, 
in uw eigen vakje, een uur aan de slag (zie foto). Het is niet mogelijk om 
alle vaste apparaten naar buiten te verplaatsen, maar met losse gewichten 
zijn talloze oefeningen te bedenken! Er zal een instructeur aanwezig zijn 
die u persoonlijk zal begeleiden. Ieder ontvangt zijn eigen bakje met 
desinfectansspray waarbij alle materialen aan het eind van training 
gereinigd kunnen worden. Nogmaals, mocht u geen idee hebben wat voor 
oefeningen u moet doen; kunt u terecht bij de trainer, die rekening houdt 
met uw belastbaarheid en u graag helpt! 
 
- Groepstraining: 
In groepen van maximaal 4 personen worden groepslessen gegeven, 
afhankelijk van uw niveau worden verschillende oefeningen/trainingen 
aangeboden. Deze zullen plaatsvinden op het grasveld gelegen naast de 
locatie van de Weezenhof en zullen ongeveer 50-55 minuten duren. 
 
 
 

- Stoelgym: 
In groepen van maximaal 4 personen wordt ‘stoelgym’ van ongeveer 45 
minuten aangeboden. Voordat de sportscholen weer dichtgingen is 
dezelfde gym aangeboden, hier werden kracht en mobiliteit oefeningen 
gegeven door een instructeur op en achter de stoel. Een ideaal 
instapniveau voor wanneer u wat minder heeft bewogen de afgelopen 
tijd.  
 
- Wandelgroep: 
Samen met een instructeur loopt u in kleine groepen (max 4) in een ronde 
in Dukenburg waar u tussendoor wat oefeningen zal doen. Er mag 
tussendoor ook gekletst worden (op afstand)! 
 
BELANGRIJK: 
 
- Reserveren:  
Om u in te schrijven voor een sportactiviteit kunt u bellen naar 024 343 05 
05, mailen naar info@fysiotherapiedukenburg.nl of u loopt even binnen 
bij de praktijk (locatie Weezenhof).  
 
- Kosten abonnement:  
Heeft u nog een lopend abonnement bij de fitness? Dan kunt u uiteraard 
eerst gebruik maken van het huidige abonnement voordat u iets nieuws 
afsluit. Wilt u liever nog even wachten totdat de fitness weer binnen open 
is? Geen probleem, uw huidige abonnement blijft ‘bevroren’ en wij zien u 
graag weer wanneer het mogelijk is.  
 
Kosten abonnementen: €25,- per maand voor sporten 1 keer in de week. 
€50 per maand voor 2 keer in de week sporten.  
 
- Locatie waarop activiteiten plaatsvinden (met uitzondering van 
wandelen): Weezenhof 55-16, 6536 EE Nijmegen 



 
PLANNING: 
Maandag: 9:00-10:00  fitness   
Maandag: 10:00-11:00  fitness 
Maandag 11:00-12:00 stoelgym 
 
Maandag: 18:00-19:00  fitness  
Maandag 19:00-20:00 fitness   
Maandag: 20:00-21:00  groepstraining  
 
Dinsdag: 9:00-10:00  fitness  
Dinsdag: 10:00-11:00  fitness   
Dinsdag: 11:00-12:00  fitness   
 
Dinsdag: 18:00-19:00  fitness 
Dinsdag: 19:00-20:00  fitness 
Dinsdag: 20:00-21:00  groepstraining   
 
Woensdag: 9:00-10:00 fitness   
Woensdag: 10:00-11:00  fitness 
Woensdag: 11:00-12:00 stoelgym   
   
Woensdag: 18:00-19:00 fitness   
Woensdag: 19:00-20:00 fitness    
Woensdag: 20:00-21:00 groepstraining  
 
Donderdag: 9:00-10:00 fitness     
Donderdag: 10:00-11:00  fitness   
   

 
Donderdag 18:00-19:00 fitness  
Donderdag: 19:00-20:00 fitness   
Donderdag: 20:00-21:00 groepstraining  
 
Vrijdag: 9:00-10:00   wandelen   
Vrijdag: 10:15-11:15   wandelen   
 
 
  
 

 
Bij vragen/opmerkingen kunt u ons altijd mailen/bellen. Hopelijk tot 
snel! Met sportieve groeten Rick, Britt, Juul en Jari 


