
Lieve ladiez! 
 
April doet wat ie wil! Dat mag zeker gezegd worden met de wisselende weersomstandigheden van de 
afgelopen weken! Wat in april wél vast staat, zijn de komende feestdagen. We zetten ze hieronder 
even op een rijtje: 
 
- Feestdagen - 
- Goede Vrijdag vrijdag 15 april open 
- Eerste Paasdag zondag 17 april gesloten 
- Tweede Paasdag maandag 18 april open (Zumba Basic ipv Zumba, maar wel 1 uur lang!) 
- Koningsdag woensdag 27 april gesloten 
- Bevrijdingsdag donderdag 5 mei open (lessen gaan door) 
 
Deze MOOVZ Update is ook te lezen op onze website www.moovz.eu/updates/ 
 
- MOOVZ Walk! - 
In het kader van de Stronger Together activiteiten staat er nog een gezellige wandeling op de 
planning. Aukje werd in 2021 onze Wandelkampioen van Deventer en ook de nieuwe wandeling zal 
een creatief spelelement hebben! Deze loop je niet alleen, want we zijn Stronger Together! De 
wandeling zal zondagmiddag 1 mei plaatsvinden. Meer info hierover ontvang je aankomende week in 
een apart nieuwsbericht! 
 
- In the Spotlight! - 
Over Aukje gesproken: Check haar Spotlight op onze website www.moovz.eu/itsaukje en vergeet 
niet haar een Like te geven op onze 
Socials: https://www.instagram.com/p/CcU76XXNr8A/?igshid=YmMyMTA2M2Y= en https://www.
facebook.com/403988826350591/posts/4993915150691246/?d=n 
 
- Sassy MOOVZ! - 
We hadden het in een voorgaand bericht al over een dansante les en eindelijk is het dan zover: Vanaf 
zaterdag 14 mei op het rooster als pop-up les: Sassy MOOVZ! Sassy MOOVZ is veel meer dan alleen 
DANCE en totaal anders dan ZUMBA. Sassy MOOVZ is een choreoles met stoere, vrouwelijke, 
gedurfde, speelse en krachtige MOOVZ mét een sexy knipoog... 
 
Deze les heeft gemiddelde en complexe choreografieën waar we wekelijks in stappen aan werken; 
daarom staat Sassy MOOVZ als pop-up les voor de duur van 10 weken op het rooster. Dit wil je niet 
missen! Stap uit je comfort zone en laat die Sassy MOOVZ van je zien vanaf 14 mei! 
 
- Try-Out Kidscorner - 
Wij streven ernaar je zo goed mogelijk te ondersteunen bij het behalen van jouw persoonlijke 
fitheidsdoelen. Als mama van jonge kids kan dit best een uitdaging zijn! Daarom zouden wij graag iets 
nieuws willen proberen. Binnenkort kunnen kids onder enthousiaste en professionele begeleiding van 
Loreen heerlijk spelen in onze MOOVZ Kidscorner. Zij is pedagogisch medewerker en heeft zich 
gespecialiseerd in kids tussen 0-4 jaar. 
 
De Try-Out zal in 1e instantie 1 maand draaien. Je kunt je kind vanaf woensdag 4 mei 2022 op de 
woensdagochtend tussen 09.30 uur en 11.30 uur bij haar onderbrengen. Zo kan je rustig en met een 
gerust hart je workout doen. Dit geldt natuurlijk ook voor de oppasomas! Gedurende de Try-Out is de 
Kidscorner kosteloos. Max. 4 kids kunnen er terecht en een plekje is minimaal 48 uur van tevoren te 
reserveren in de agenda. 
 
Heb jij toevallig nog leuk kinderspeelgoed of andere handige spullen om de kleine ruimte voor de 
Kidscorner nog meer sfeer te geven? Laat het ons weten via info@moovzdeventer.nl of Whatsapp 
0570597862 met eventuele fotos erbij 
 
- AnnieTime! - 
Annemarie komt weer heerlijke (sport-)massages verzorgen bij MOOVZ! Boek snel je plekje voor 
donderdagavond 28 april tussen 18.00-21.00 uur! De intekenlijst hangt op de deur naar de 
groepsleszaal. 
 
- Kleedkamer/Garderobe - 
De bankjes die tijdelijk in de hal stonden gaan vanaf 18 april weer naar hun oorspronkelijke plaats in 
de kleedkamer. 
 
Tot zover! 


