
Fit, Fun & Healthy
Winkelcentrum De Koperwiek & Stadsplein
            Zaterdag 28 juni 2014

Op zaterdag 28 juni 2014 organiseert Sportief  
Capelle i.s.m. Winkeliersvereniging De Koperwiek het 
evenement waar gezondheid en  beweging centraal 
staan: Fit, Fun & Healthy. 

In de Koperwiek zijn op diverse locaties leuke activi-
teiten voor jong en oud.  Deelname aan de activitei-
ten zijn gratis en vrijblijvend. 

Gevonden woord: 

Verdien geld voor uw vereniging
Niet alleen u kunt leuke prijzen verdienen, maar met 
elke ingeleverde kaart kan ook uw vereniging geld 
verdienen. Onderaan deze kaart kunt u stemmen op 
alle deelnemende verenigingen. Voor elke stem 
ontvangt uw vereniging namelijk een deel van de 
‘sponsorbijdrage’. Hoe meer stemmen, hoe groter het 
deel. Dit kan voor uw vereniging oplopen tot ruim 
500 euro!

Persoonsgegevens 
Voor- en achternaam

E-mailadres

Ik wil me graag aanmelden voor de volgende nieuwsbrieven om op de hoogte te blijvan van alle lokale 
acties, evenementen en sport in Capelle  
         Nieuwsbrief De Koperwiek
         Nieuwsbrief Sportief Capelle

Ik wil onderstaande vereniging steunen (kruis één vereniging aan): 

Bridgeclub Schollevaar KCC Korfbal   Ohdokwan   Tamashii Dojo 

BV Schollevaar  Kurodaiya   Sparta Cricket   

HCC    Nami Kai   Sparta Rugby

Kans maken op leuke prijzen?
Tijdens deze dag kunt u kans maken op leuke 
prijzen. Bij diverse activiteiten hangt een letter. 
Verzamel de letters en maak het woord compleet 
en vul deze hieronder in. Deze kaart kunt u, voor-
zien van naam en e-mailadres, in de daarvoor 
bestemde box bij de stand van Sportief Capelle op 
het Stadsplein. Onder de ingeleverde kaarten 
worden onderstaande prijzen verloot:
- 2x een gezond boodschappenpakket bij Jumbo
- 2x een lekkere sportmassage van een half uur bij 
Nederlandse Vakshool Voor Sportmassage
- 1x een EkoPlaza fietskrat voor de boodschappen
- 1x een Balance Board bij Vegro
- 1x een Palaroid zonnebril bij Pearle
- 2x een Hannah Meet & Greet treatment


