"KEN JE DAT VERHAAL VAN DIE TENT" PART II
TENTEN
De Veiligheidsregio Utrecht heeft inmiddels de
noodverordening aangepast en ons toestemming
gegeven voor het plaatsen van tenten. Dit zal
aanstaande maandag gebeuren. We zullen de
tenten uiteraard direct inrichten en in gebruik
nemen.
Tent 1 zal worden ingericht met krachtapparatuur,
tent 2 wordt gebruikt voor groepslessen.
Om de veiligheid te waarborgen en de looproutes
vrij te laten willen we je verzoeken de
fietsenrekken voor DeMIX vrij te laten en je fiets in
de fietsenrekken voor Merwestein te plaatsen (zie
afbeelding).

BUI(TEN)
De regen is hier helaas eerder dan de tenten. De
groepslessen worden tot maandag gegeven
onder de luifel bij Merwestein en we zullen waar
mogelijk de krachtstations ook droog zetten. We
annuleren je reservering dus niet, maar we
kunnen niet garanderen dat alle materialen droog
blijven. Maak dus zelf de afweging of je wil komen
trainen bij slecht weer.

Verandert de situatie en moeten we onverhoopt
toch reserveringen annuleren, dan zullen we je
hiervan persoonlijk op de hoogte stellen per e-mail
en/of telefoon.
BUIENRADAR

DeMIX THUISCHALLENGE
De coronakilo’s gedag zeggen voordat je zomervakantie start? DeMIX
Thuischallenge start 22 juni. Samen met je coach ga je 6 weken aan de slag
met bewegen en gezond koken voor het hele gezin. We hebben beperkt aantal
plaatsen beschikbaar, dus reserveer jouw plek in de startgroep van 22 juni via
marcha@demix.nl.
MEER INFO

TAG REMINDER
Om de bezoeken te registreren en de
reserveringen te controleren is het per 1 juni weer
noodzakelijk om je tag of DeMIX armbandje mee te
nemen naar je training of groepsles. Check in bij
de outdoor receptie balie.
DeMIX Fitness & Leefstijl
Merweplein 3
030-6021471 (ma-vr 9-16)
demix.nl/nieuwegein
receptie@demix.nl
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