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IN DEZE 
NIEUWSBRIEF: 

1. Herfstvakantielessen 
2. Kleding inzamelen
3. Feel Fit Mannen (bijna) aan  
 de koffie
4. Handige ‘gezondheidsapp’

HANDIGE 
‘GEZONDHEIDSAPP’: 
LAGE RUGPIJN APP
Dit is een oefenprogramma 
tegen rugpijn. Het programma 
duurt 10 weken. De oefeningen 
zijn opgebouwd van 
mobiliserend naar stabiliserend 
naar spierversterkend.
De app kost 0,99 euro.

KLEDING INZAMELEN VOOR ‘FAIRWAY TO FASHON’

Feel Fit  |  Tennispark WW Van Hogenhoucklaan 35  |  2596 TA Den Haag  | 06-53685547 |   www.feel� tdenhaag.nl

Het zijn niet alleen 
Feel Fit Vrouwen 
die gezellig blijven 
koffiedrinken…

FEEL FIT MANNEN (BIJNA) AAN DE KOFFIE

Onze Pilates instructrice Valerie zamelt oude stof en kleding in om er trendy, 
nieuwe fashion items van te maken. Met haar project ‘Fair Way to Fashion’ wil ze 
bijdragen aan eerlijke lonen, veilige werkomstandigheden en het verminderen 
van de alsmaar groeiende berg kledingafval. 
 
Feel Fit, de Judoschool en Park WW helpen haar bij het inzamelen. Heb je thuis 
overtollige kleding of stof liggen, lever ze dan op 3,4,5,6 oktober in bij Park WW, 
de judoschool of Feel Fit. De zakken worden dagelijks opgehaald. 
 
Wil je op de hoogte blijven van de voortgang van haar project en kans maken op 
één van de leuke loterij-prijzen, zorg er dan voor dat jouw e-mail adres duidelijk 
leesbaar is op een briefje in de zak of een stuk tape op de zak. Donderdag 6 
oktober verloot Valerie een paar leuke prijzen tijdens een borrel, waarbij Danny 
een welkomstdrankje aanbiedt. Meer informatie vind je vanaf maandag 19 
september op de website: www.fairwaytofashion.org

HERFSTVAKANTIELESSEN 
Je zou het niet zeggen, maar de herfst staat weer voor de deur. De herfstvakantie 
duurt van 17 t/m 21 oktober.
Er zijn in die periode de volgende vakantielessen:
Maandag 17 oktober:  09.30-10.30 uur Bodyshape (Magda)
Dinsdag 18 oktober:  09.30-10.30 uur Stretch & Shape (Magda)
Woensdag 19 oktober:  09.30-10.30 uur Bodyshape(Inger)
Woensdag 19 oktober:  19.15-20.15 uur Bodyshape (Inger)

Inschrijven kan via de mail of door je naam op de lijsten in het halletje te zetten.
Mailadres Magda: magdaoord@kpnmail.nl
Mailadres Inger :  kkbool@ziggo.nl

Feel Fit mannen, let op: jullie les gaat gewoon door in de vakantie!


