SENIOREN

volwassenen

Om goed te functioneren is krachttraining op
latere leeftijd van belang. Dat is ondertussen
voldoende wetenschappelijk ondersteund. Met
heel eenvoudige en leuke oefeningen wordt er
aan de spieren gewerkt.
WANNEER? Dinsdag van 15u00 tot 16u00

WINTER
TRAINING
basis voor een vlotte,
sportieve zomer!

Een goede wintertraining vormt de fundamenten en
zorgt voor succes van een goede zomerconditie!
In een lessenreeks van 14 lessen leg je een stevige
basis om in de lente en de zomer maximaal plezier en
resultaat te hebben van jouw sport(en). Je traint de
stabiliteit van de romp, knieën en enkels, versterkt de
rug, buik- en beenspieren en werkt aan de soepelheid
van al je spieren en gewrichten.
WANNEER?

Maandag 19u00 tot 20u00
Woensdag 20u00 tot 21u00

PRIJS?

60 euro

PRIJS?

50 euro (10 beurtenkart)

SPIERKRACHT

voor
senioren

Inschrijven
Inschrijven voor de activiteiten kan
•
•
•

Online via www.sportiefbrecht.be
Bij het onthaal van de dienst vrije tijd (Gemeenteplaats 1)
Telefonisch: 03 660 28 30

Prijzen en betaling
Alle prijzen die vermeld zijn in deze brochure zijn inclusief
ongevallenverzekering (niet voor materiële schade), gebruik
materiaal, accommodatie en diensten van een
gediplomeerd en ervaren sportleraar.
Enkele afspraken
•
•
•

Na betaling is de inschrijving definitief en is geen
terugbetaling mogelijk.
Annuleren kan enkel bij ziekte of ongeval en onder
voorwaarden. Je aanvraag tot terugbetaling moet
vergezeld zijn van een geldig doktersattest.
Bij het niet halen van een minimum aantal deelnemers (5),
kan de lessenreeks geannuleerd worden. Je
inschrijvingsgeld wordt dan volledig terugbetaald.
Lees het reglement op de website
(www.sportiefbrecht.be) goed na. Bij inschrijving
ga je automatisch akkoord met dat reglement.

80%
korting
wie heeft hier recht op?
•

Gerechtigden op een verhoogde
tegemoetkoming van de ziekteen invaliditeitsuitkering

•

Gezinnen met een laag inkomen

•

Personen met een schuldenlast

•

Kinderen tot 18 jaar hebben recht op een
terugbetaling van max. 200 euro per jaar

•

Opgelet: enkel voor inwoners van Brecht
Meer informatie bij
Welzijnscampus Sociaal Huis
Kris Van Dijck
03 330 11 20
kris.vandijck@brecht.be

SPORTIEF
Brecht
NAJAAR

2020

Stretch

Zowel lenigheid als spieruithouding komen aan bod.
De gym-stretch is afgeleid van pilates.
WANNEER?

Donderdag van 11u00 tot 12u00

PRIJS?

50 euro (10 beurtenkaart)

Zet jij graag je lichaam in
beweging op muziek? Dan is
zumba helemaal iets voor jou.
Je krijgt de meest uiteenlopende
ritmische bewegingen
voorgeschoteld, perfect op maat
van elke unieke deelnemer. Dat
allemaal onder begeleiding van
een ervaren zumba-lesgeefster.
WANNEER? Maandag van 13u00 tot 14u00
PRIJS?

50 euro (10 beurtenkaart)

volwassenen

light

Nieuw!

TAIKO
Word uitgedaagd om je fysieke grenzen te
verleggen, aangemoedigd door het ritme dat je
zelf produceert tijdens de workout.
De juistheid van het ritme en elegantie van de
bewegingen zijn van ondergeschikt belang.
De funfactor primeert tijdens de lessen.
WANNEER?
PRIJS?

START 2
RUN0-5 km

Klaar voor een nieuwe uitdaging? In 10 lessen word
je door een ervaren lesgever begeleid om jouw
conditie langzaam en gecontroleerd op te bouwen.

Dinsdag 19u30 tot 20u30
€ 100 (10 beurtenkaart + 11e beurt gratis)
© Ecco La Luna

GYM

ZUMBA

volwassenen

volwassenen

Jammer genoeg heeft het coronavirus ons
land nog steeds in zijn greep en blijft het
moeilijk te voorspellen wat de toekomst
brengt. We hebben in de brochure bewust
geen startdata of locatie van de lessenreeksen
opgenomen, omdat er nog aanpassingen
kunnen gebeuren om de lessenreeks
conform de geldende corona-maatregelen
te kunnen organiseren. Houd dus zeker
onze communicatiekanalen (sociale media,
website…) in de gaten om op de hoogte te
blijven van de juiste en actuele informatie.

volwassenen

CORONA

WANNEER?

Dinsdag 20u00 tot 21u00

PRIJS?

32 euro

