UPDATE 15 APRIL 2021
BCD OPEN!
Het doet ons goed dat het kabinet de opening van de sportscholen (binnensport), plaatst bij de
verspoeling in de tweede stap op 11 mei. Wij kunnen onze leden vanaf dat moment onder
voorwaarden binnen laten sporten. Hoe deze voorwaarden er exact uit gaan zien, wordt op een
later moment vastgesteld. Wij hebben samen met jullie (onze leden) in het afgelopen jaar al laten
zien dat Bewegingscentrum Drachten een veilige plek is om te kunnen bewegen.
Dat onze leden het bewegen, maar ook de sportieve sociale contacten op dit moment erg missen is
ons wel duidelijk. Zelf vinden wij open op 11 mei natuurlijk veel te laat. We denken ook dat er tot
de zomer wel eens sprake kan zijn van een hybride model van binnen- en buitensporten in en om
Bewegingscentrum Drachten. Bijvoorbeeld fitness binnen en groepslessen buiten.
Wij hebben alle mogelijke scenario’s uitgewerkt en staan direct klaar om te starten.

DE KOMENDE PERIODE
We gaan nog een onzekere tijd tegemoet. Een tijd waarin we de cijfers in de gaten blijven houden
en natuurlijk de vaccinatiestrategie.
Op dit moment kunnen wij een goed programma aanbieden voor de jeugd en jong volwassenen tot
27 jaar. De opkomst is groot en dat vinden wij prachtig. Ook de PT trainingen voor de 27 plussers
worden in weer en wind goed bezocht. Natuurlijk heeft het weer ons nog niet echt mee gezeten tot
nu toe, maar de komende tijd wordt ook dat beter.
Natuurlijk gaan wij hier mee door en breiden we, zodra het mag, ook het programma voor de 27
plussers uit (groepslessen). Op dit moment staat 11 mei dik omcirkeld in onze agenda. Het betekent
dat wij ons klaar gaan maken voor de (echte) heropening van Bewegingscentrum Drachten. Wij
kunnen niet wachten om de deuren weer open te gooien voor jullie!!!

WAT KUNNEN WE TOCH DOEN?







Streetdance / Hip-Hop / Modern voor de jeugd van 2 t/m
15 jaar buiten rondom BCD
Body Power / Step / Dance Attack 15 t/m 26 jaar buiten
rondom BCD
PT – Duotrainingen buiten rondom BCD
BCD Wandelroutes
TEAMS lessen
#BCD@Home lessen

ACTIVITEITEN KOMEND WEEKEND
Volgend weekend hebben we weer een leuke BCD Wandelroute. Maar om
jullie wel een leuke uitdaging te geven, hebben we zaterdag 17 april van
09:00 tot 11:00 uur PT-Trainingen en kun je tussen 09:00 en 10:00 uur
starten met een leuke en uitdagende Bootcamproute.
Zien we jou ook zaterdag? Wil je meedoen?
Geef je dan wel even op via onze app

KONINGSDAG 27 APRIL
In verband met Koningsdag hanteren wij op deze dag een aangepast
programma. Kijk in de app voor de planning.
Wij wensen iedereen een fijne Koningsdag!

Met vriendelijke groet namens ons hele team,
Natasja

