
 

Nieuwsbrief COVID-19 februari 2022 
Update maatregelen Bewegingscentrum Leeuwarden 

Beste leden, 

 

Na 2 jaar Corona is het einde van alle beperkende maatregelen eindelijk in zicht. Wij zijn enorm blij 

dat wij binnenkort iedereen, zonder restricties weer kunnen laten sporten. Via deze weg willen we 

jullie enorm bedanken voor jullie steun en begrip voor alle beperkingen van de laatste 2 jaar. 

 

Wanneer welke versoepelingen ingaan lees je in deze nieuwsbrief. Hierin informeren we je ook over 

welke huisregels uit de afgelopen periode behouden blijven. 

 

Versoepelingen per vrijdag 19 februari a.s. 

- Je hoeft geen 1,5 afstand meer te houden in ons pand 

Versoepelingen per vrijdag 25 februari a.s. 

- Je hebt geen coronatoegangsbewijs meer nodig om bij ons te kunnen sporten 

- Je hoeft geen mondkapje meer te dragen in ons pand 

Met deze versoepelingen keren wij weer terug naar de situatie van voor maart 2020. Dit betekent 

onder andere dat wij de fitnesszaal weer opnieuw gaan indelen en de nu ontbrekende toestellen 

terugplaatsen. Daarnaast gaat de maximale groepsgrootte in de groepslessen omhoog. Om het 

sporten voor iedereen zo prettig mogelijk te houden, blijven de volgende huisregels wél van kracht: 

 

Schoonmaken gebruikte apparatuur en materialen 

Uit hygiëne oogpunt blijven wij werken met het systeem met schoonmaakflesjes en doekjes. Iedere 

sporter wordt verzocht gebruikte materialen direct na afloop schoon te maken. 

 

Reserveren fitness 

Ook het reserveringssysteem voor de fitness blijft gehandhaafd. Op deze manier spreiden we de 

drukte in de zaal en is iedereen die komt sporten verzekerd van voldoende trainingsmogelijkheden. 

Daarnaast komen we hiermee tegemoet aan de groep sporters die het prettig vindt om op rustige 

tijden te kunnen sporten. 

 

We begrijpen dat meer flexibiliteit met betrekking tot het reserveren van de fitness gewenst is. 

Daarom hanteren wij vanaf maandag 21 februari a.s. de volgende regels: 

- Reserveer je fitnesstraining via de Mywellness app 

- Je kunt ieder half uur starten (07:30 / 08:00 / 08:30 / 09:00 enz.) 

- Je reserveert dus je starttijd, de eindtijd van de training bepaal je zelf 

- Per starttijd kunnen max. 12 personen met hun training beginnen 

Uiteraard blijven wij bovenstaande continu evalueren. Het belangrijkste voor ons is dat jullie op een 

prettige manier bij ons kunnen sporten. Mocht blijken dat hierin aanpassingen nodig zijn, dan zullen 

we dat doen. Meedenken wordt gewaardeerd; heb je suggesties of feedback, laat het ons weten! 

 

Tot snel allemaal! 

 

Team BCL 



 

Newsletter COVID-19 februari 2022 
Update measures Bewegingscentrum Leeuwarden 

Dear members, 

 

Finally, after 2 years of COVID, the end of all restrictive measures is in sight. We are very happy that 

we will very soon be able welcome you without restrictions. We would like to thank you all very 

much for your support and understanding for all the limitations of the last 2 years. 

 

In this newsletter you can read when which measures will be removed. In this we also inform you 

about which house rules from the past period will be retained. 

 

Removed measures as of Friday 19 february 

- You no longer have to keep 1,5 distance in our building 

Removed measures as of Friday 25 february 

- You no longer need a QR code to get access 

- You no longer have to wear a facemask in our building 

With the removal of these measures we are returning to the situation before March 2020. This 

means, among other things, that we will re-arrange the fitness area and replace the now missing 

equipment. In addition, the maximum group size in the group classes will increase. In order to keep 

sports as pleasant as possible for everyone, the following house rules remain: 

 

Cleaning used equipment and materials 

From a hygiene point of view, we continue to work with the system with cleaning bottles and wipes. 

Everyone is requested to clean materials immediately after use. 

 

Booking fitness 

The fitness booking system will also be maintained. In this way we spread the crowds in the fitness 

area so everyone has sufficient training space. In addition, we cater to the group of people who like 

to exercise at quiet times. 

 

We understand that more flexibility with regard to booking the fitness is desired. That is why we will 

apply the following rules from Monday 21 February: 

- Book your fitness training time via the Mywellness app 

- You can start every half hour (07:30 / 08:00 / 08:30 / 09:00 etc.) 

- You book your starting time, there is no limit on the duration of your workout 

- Max. 12 people can start their workout per starting time 

 

We will of course continuously evaluate the above. The most important thing for us is that you can 

exercise in a pleasant way. If it turns out that adjustments are necessary, we will do so. Thinking 

along is appreciated; If you have any suggestions or feedback, please let us know! 

 

See you all soon! 

 

Team BCL 


