
Vernieuwd aanbod cursussen 

Dagprogramma’s met
verwarmende activiteiten

om de winter sportief in te zetten

Ochtendgymnastiek PILATES is op een zachte manier werken aan een 
sterke en soepele wervelkolom en sterke buik- en rugspieren. Pilates heeft 
een ontspannende uitwerking en verhoogt je energiepeil. Eigen matje mee-
brengen. 
Woensdag 11, 18, 25 januari + 1, 8, 15, 22 februari + 8, 15, 22 maart van 8.30 – 9.30 uur.
Locatie: stedelijke gevechtsportzaal, Ouderdomseweg 3, Poperinge.
Inschrijvingsgeld: 25 euro

SENIORENGYM  - door je lichaam in goede con-
ditie te houden met regelmatige lichaamsbe-
weging, kun je je gewrichten, spieren, pezen en 
gewrichtsbanden tot op hoge leeftijd goed laten 
functioneren. Onze turnlessen richten zich tot 
jonge en oudere senioren die hun fysieke con-
ditie op peil willen houden of verbeteren. Matje/
handdoek meebrengen.
Woensdag 11, 18, 25 januari + 1, 8, 15, 22 februari + 8, 15, 
22 maart van 9.45 – 10.45 uur.
Locatie: stedelijke gevechtsportzaal, Ouderdomseweg 3, 
Poperinge.
2 euro per les, ter plaatse te vereffenen (graag gepast geld).

Info: www.poperinge.be
Inschrijvingen:

sportdienst@poperinge.be
of 057/34 66 22



VIBROSWING - Gentle fitness: 
goed voor lichaam en geest. 
Armzwaaigym is een bewegings-
leer met veel gezondheidsvoor-
deel. Hier koppel je werkelijk het 
aangename aan het functionele. 
Armzwaaigym op muziek is een 
lichaamsdiscipline die eigenlijk 
al vrij lang bestaat. Het lichaam 
op een ontspannen manier zoda-
nig trainen dat lichaam en geest 
er veel baat bij hebben. Ook bij 
diverse bewegings- en vecht-
kunsten speelt het armzwaaien een belangrijke rol. Het armzwaaien dat 
in deze cursus wordt toegepast is namelijk van Oostenrijkse origine, ook 
wel vibroswing of vibrogym genoemd. Hier maakt men gebruik van speciaal 
ontwikkelde zwaairingen waarin zich vier stalen kogels bevinden en een os-
cillerend effect veroorzaken. 
Woensdag 7, 14, 21, 28 december 2016 en 4 januari 2017 van 8.30 – 9.30 u. 
Locatie: stedelijke gevechtsporthal, Ouderdomseweg 3, Poperinge.
Inschrijvingsgeld: 12,50 euro

YOGA - De vitaliteit en flexibiliteit van het lichaam verbeteren alsook de 
geestelijke kwaliteit verruimen en verbeteren op een harmonieuze manier 

door het uitvoeren van lichaams-, 
ademhalings-, concentratie- en 
ontspanningsoefeningen. Er zijn 
verschillende redenen om aan yoga 
te doen. Als anti-stress middel om 
zich te ontspannen, om soepel te 
worden/blijven maar vooral omdat 
yoga heel leuk is. Kortom: yoga 
brengt energie, rust, ontspanning 
en harmonie. Om te starten met 
yoga hoef je helemaal niet soepel 

te zijn, maar door het regelmatig toe te passen komt die soepelheid als 
vanzelf en dit zonder forceren of presteren. 
Matje/handdoek meebrengen + flesje water voorzien.
Woensdagvoormiddag 7, 14, 21, 28 december 2016 en 4 januari 2017 van 9.45 - 10.45 uur. 
Locatie: stedelijke gevechtsporthal, Ouderdomseweg 3, Poperinge.
2 euro per les, ter plaatse te vereffenen (graag gepast geld).

WANDELVOETBAL voor dames en 
heren. Wandelvoetbal is een lichtere 
variant van voetbal waarbij de regels 
aangepast zijn aan de doelgroep van 
55-plussers. De meest opvallende re-
gel is dat het verboden is om te lopen. 
Voor iedereen die graag in groep wil 
bewegen. Wandelvoetbal wordt ge-
combineerd met omnisport als opwar-
ming.

Dinsdagnamiddag 10, 17, 24, 31 januari + 14, 21 februari van 13.30 – 15.30 uur.
Locatie: stedelijke sporthal, Ouderdomseweg 3, Poperinge
Inschrijvingsgeld: 2 euro per les, ter plaatse te vereffenen (graag gepast geld). 
Gratis kennismakingsles op dinsdag 10 januari!

RUGSCHOOL -  Core stability 
training. De groepsles bestaat 
deels uit mobiliteits-, coördi-
natie-, spierversterkende en 
stretchoefeningen en deels 
uit info en tips omtrent hou-
dingscorrecties, heffen en 
tillen, zitten, staan,... en het 
dagdagelijks vermijden van 
rugbelasting.  Mede door de 
aandacht voor individuele no-
den kan ieder werken volgens 
eigen mogelijkheden.
Met diverse materialen o.a. 
fitbal, smallball, ... trainen we 
de core spieren (buik en rug) 
zodat we ze verstevigen tot 
een sterk en stabiel corset.

Rugpijn verminderen en vermijden alsook het dagdagelijks beter functione-
ren is het doel.
Een eigen matje meebrengen is aanbevolen.
Dinsdag 10, 17, 24, 31 januari + 7, 14, 21 februari. + 7, 14, 21 maart van 9 – 10 uur.
Locatie: stedelijke gevechtsporthal, Ouderdomseweg 3, Poperinge.
Inschrijvingsgeld: 25 euro 


