Prijswinnaars
De trekking van de prijsvraag vanwege het 25 jarig bestaan van Unique is
gehouden op vrijdag 29 juni om 15.00 uur. Om beurten hebben leden die aan het
middagcircuit hadden meegedaan een ‘lot’ uit de bus getrokken. Samen hebben
we gecontroleerd of de vragen correct waren beantwoord. Tevoren was
vastgesteld dat minimaal 8 van de 10 vragen volledig goed moest zijn ingevuld.
De juiste antwoorden op de vragen waren:
1. wat is de exacte datum van het 25 jarig bestaan van Fitnesscentrum Unique? 12 juni
2. hoeveel docenten kent Fitnesscentrum Unique? 7 docenten
3. wat is de relatie tussen Piet en Inez? Vennoten, Gehuwd stel
4. hoe heette de laatste hond van Piet en Inez? Bruce
5. hoeveel lessen worden er momenteel gegeven bij Fitnesscentrum Unique? 38 lessen.
Vanwege verwarring op rooster werden ook 39 en 40 lessen goedgekeurd
6. wat is de sport/medische achtergrond van Piet? Sportmasseur met applicatie
blessure preventie, Fit!Vak trainer, Medisch Fitnessinstructeur, Diabetes & Fit
instructeur, Intermittent Living Guide 
7. wat is de sport/medische achtergrond van Inez? ALO (docent lichamelijke
opvoeding), Sportmasseur met applicatie blessure preventie, Fit!Vak trainer,
Medisch Fitnessinstructeur, Diabetes & Fit instructeur, Intermittent Living Guide ,
Orthomoleculair therapeut volgens kPNI, Klinisch Psychoneuroimmunoloog (io),
Fysiotherapeut met verschillende applicaties.
8. welke ‘aerobic’ docent is naast Piet en Inez het langst verbonden met Fitnesscentrum
Unique? Saskia
9. welke ‘spinning’ docent is naast Piet en Inez het langst verbonden met
Fitnesscentrum Unique? Bianca
10. Welk software programma gebruikt Fitnesscentrum Unique voor haar ledenbestand?

(staat in Privacy Verklaring) FitMan

Prijswinnaars
Hieronder de prijswinnaars.
Allen van harte gefeliciteerd met uw prijs.
Geniet er van!

Hoofdprijs 1 jaar GRATIS trainen

Bianca Schalk
2e Prijs

½ jaar GRATIS trainen

Bertie de Gier
3e Prijs

¼ jaar GRATIS trainen

Gerrit de Gier
4e Prijs

Gezondheidspakket (ter waarde van € 115,85)
- Boek: Oersterk van Richard de Leth
- Multivitamine van YOR
- Krill omega 3

Klaas Starreveld
5e t/m 8e Prijs

Supergreens van YOR (ter waarde van € 49,50)

Janny Kuijper
Els van Welie
Jan Kuijper
Karin Beijer

