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Beste sporters van Fysiotherapie Ambacht,  

Vanaf 1 juli gaan de fitnesscentra weer open met de bekende 1.5 meter afstand. Wij hebben de 

afgelopen periode gekeken naar de mogelijkheden die wij hierin kunnen bieden. Voor ons zou dit 

betekenen dat wij de trainingstijden zouden moeten verdrievoudigen waardoor er geen ruimte meer 

beschikbaar is voor persoonlijke revalidatie en fysiotherapie. Dit is binnen een fysiotherapeutische 

setting niet mogelijk en wenselijk. 

Helaas hebben wij dus moeten besluiten dat zolang de 1,5 meter samenleving nog van kracht is, het 

simpelweg niet mogelijk is om medische fitness aan te bieden. Wij maken deze keuze met pijn in ons 

hart omdat zovelen van jullie hier plezier en vriendschap combineerden met het op peil houden van 

conditie en fitheid.  

Fysiotherapie Ambacht en WorkoutCentre Be You 

Omdat deze situatie naar verwachting nog lang kan aanhouden, zijn wij 

voor jullie op zoek gegaan naar een mooi alternatief. Wij zijn als 

Fysiotherapie Ambacht met ingang van 1 april 2020 een direct 

samenwerkingsverband aangegaan met WorkoutCentre Be You. Wij 

hebben dan ook besloten om deze samenwerking verder uit te breiden.  

Dit houdt voor jullie in dat WorkoutCentre Be You vanaf 1 juli jullie graag verwelkomt als sporters. De 

club zal op de gewenste Medifit uren de lessen verzorgen en de vrije fitness ter beschikking stellen. 

Het enige wat er voor jullie nu zal veranderen is de plaats waar de sportactiviteiten plaatsvinden en de 

trainer. 

WorkoutCentre Be You doet zijn uiterste best om deze overgang zo soepel mogelijk voor jullie te laten 

verlopen. Via de volgende pagina is er meer informatie te vinden over de inrichting hiervan: 

https://www.workoutcentre.nl/centre/. Via de link kunnen jullie je middels het aanmeldformulier 

aanmelden voor de gewenste vorm van sporten, eventuele voorkeuren zijn op te geven in het 

opmerkingenveld. Wij denken jullie hiermee een mooi alternatief te bieden zodat jullie weer lekker 

aan de slag kunnen over een paar weken!  

https://www.workoutcentre.nl/centre/

