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Lestijden gelijkgeschakeld
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Femke neemt het over van Linda
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Olga 50!
Kampioenschap ‘planken’
Weten jullie dat?

LESTIJDEN GELIJKGESCHAKELD
Vanaf 6 januari 2020 worden de ochtend lestijden
gelijkgeschakeld. Alle eerste uur lessen beginnen
dan om 9.00 uur en alle tweede uur lessen
beginnen om 10.15 uur.
De overige lestijden blijven ongewijzigd. Reden van de verandering: het is
voor mij lastig om op dinsdag en donderdag in een paar minuten van les te
wisselen. Daarnaast heeft Andreas van FFM op donderdag ook te weinig tijd
om de les voor te bereiden. Als mijn tweede uur om 11.15 uur eindigt is dat
probleem ook opgelost.

KAMPIOENSCHAP
‘PLANKEN’

KERSTLUNCH FEEL FIT

Fons Hennekens van Feel
Fit Man is in training om het
Guinness World Record ‘planken’
te verbeteren. Dit record staat
op 8 uur en 1 minuut. De
FFMannen steunen hem daarbij.
Zie ook de link onderaan de
Nieuwsbrief.

De kosten zijn 10€ per persoon. Je kunt je opgeven
via de mail of je naam op de lijst in het halletje
zetten. Feel Fit zorgt voor een wijntje bij het eten.

De jaarlijkse Feel Fit Kerstlunch wordt gehouden op
maandag 16 december van 13.00 uur tot…….?

FEMKE NEEMT HET OVER VAN LINDA
In januari gaat Femke op donderdag de BBB+les
van Linda (9.00-10.00) overnemen. Linda gaat op
donderdag stage lopen voor haar coaching opleiding.
Gelukkig blijft zij wel aan Feel Fit verbonden als vaste
vervangster.
Linda, bedankt; je lessen zijn supergoed!

WETEN JULLIE DAT?
Onderzoekers van het
Amsterdamse UMC melden dat
voor het eerst is aangetoond dat
zout bij mensen ontstekingen
kan bevorderen.
Niet alleen zorgt zout voor een
verhoogde bloeddruk, maar
het blijkt ook de groei van witte
bloedlichaampjes te bevorderen,
die zich hechten aan ontstoken
plekken. Op die manier kan een
slagaderverkalking verergeren,
wat weer kan leiden tot een
hersen- of hartinfarct.

PROGRAMMA

WINTER/LENTE PROGRAMMA
In de bijlage vind je het winter/lente programma
van Feel Fit, dat op 6 januari 2020 van start gaat.
Het huidige seizoen loopt tot en met 20 december
2019. Omdat de omzetbelasting het afgelopen
jaar verhoogd is van 6 naar 9 % zie ik mij helaas
genoodzaakt na 5 jaar de prijs van de
abonnementen te verhogen met 0,50 € per les.
De tienrittenkaarten blijven 85€.

OLGA 50!
Op 25 november vierde Olga haar
50e verjaardag. Reden voor een
feestje met haar woensdaggroep!
Olga, hoe speel je het klaar om er
uit te zien als een twintiger...?
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