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In dEzE 
nIEuwsbrIEf: 

1. Feel Fit op het wijkfeest
2. Nogmaals de zomervakantielessen 
3. Wat voor boom is dat?
4. Zomerhitte
5. Programma Feel Fit na de zomer
6. Weten jullie dat?
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Zaterdag 17 juni werd het 40jarig bestaan van de 
Wijkvereniging Benoordenhout in een uitbundig 
schijnend zonnetje gevierd.
Feel Fit was erbij met een minishow rekken, strekken 
en bewegen. Bedankt Joy, Annet, Fons, en Andreas! 

fEEL fIT OP HET wIJKfEEsT
 

zOMErVAKAnTIELEssEn
De zomer van Feel Fit duurt van 10 juli tot en met 27 augustus. Tot 10 juli is het 
gewone schema van kracht.

Vanaf 10 juli bieden wij het volgende aan:
Elke maandag:
9.30-10.30 Bodyshape (Magda)
10.30-11.30 Stretch&Shape (Magda)
11.45-13.00 Feel Fit Man (Andreas)
Elke woensdag:
9.30-10.30 Bodyshape (Inger)
19.15-20.15 Bodyshape (Inger)

Sommige lessen van Inger worden door Valerie of Magda gegeven.
De maandaglessen van 21 augustus worden door Valerie gegeven; Andreas geeft 
alle mannenlessen zelf.

Om te kijken wie welke les geeft kun je kijken in het grote vakantielessen boek, dat 
in het halletje ligt. Daar kun je je ook inschrijven.
Inschrijven kan ook via de mail: magdaoord@kpnmail.nl, kkbool@ziggo.nl, 
vketjen@gmail.com, andre.naber@nabergroep.nl.

wAT VOOr bOOM Is dAT? 
 

dEzE dAMEs En HEEr 
TrOTsEErdEn 
AfGELOPEn
MAAndAG dE 
zOMErHITTE

Wij vroegen ons af tot welke 
boomsoort die prachtige 
markante bomen op ‘ons’ 
terras behoren. Danny 
wist het natuurlijk: het zijn 
VLEUGELNOOTBOMEN.

Oorspronkelijk komt deze boom 
uit Kaukasië .

WIJ WENSEN JULLIE EEN ZONNIGE ZOMER TOE!

Het herfst/winter programma van 
Feel Fit begint weer op maandag 
28 augustus. Het programma 
vind je in deze bijlage.

PrOGrAMMA fEEL fIT 
nA dE zOMEr

 De meest voorkomende 
ongelukken bij 65plussers zijn 
de letsels ten gevolge van een 
val in de privésfeer. En kijk 
maar naar het schema: dat zijn 
bijzonder veel ongevallen!
Valpreventiecursussen  en 
evenwichtsoefeningen zijn dus 
super belangrijk!

wETEn JuLLIE dAT?


