
Nieuwe cursussen: avondprogramma’s
Strak en energiek het nieuwe jaar in!

FIT-MIX - Een creatieve mix aan bewegingstechnieken waarin kracht, le-
nigheid, uithouding, snelheid, coördinatie en evenwicht ruimschoots aan 
bod komen. Er is voldoende aandacht en afwisseling tussen statische en 
dynamische oefeningen en intervaltraining. 
We maken gebruik van hulpmiddelen zoals ballen, Flexi-Bar, korte stok/
drumsticks, lange stok, Smovey-ringen, Togu Brasils,… hulpmiddelen om 
de bewegingsdiscipline extra te accentueren. 
Woensdagavond 11, 18, 25 januari + 1, 8, 15, 22 februari + 1, 8, 15, 22, 29 maart van 19 – 20 
uur 
Locatie: stedelijke gevechtsporthal, Ouderdomseweg 3, Poperinge
Inschrijvingsgeld: 30 euro

BBB - de kern van de les be-
staat voornamelijk uit spier-
versterkende oefeningen voor 
buik, benen en billen. Op een 
gezonde manier afrekenen 
met ontsierende vetrolletjes 
en ongezond buikvet. Vanuit 
ons lichaamscentrum werken 
we naar strakke buik- en rug-
spieren. Afwisselend gebruik 
van verschillende materialen 
zoals fitbal, smallball, elastie-
ken, stokken, … 

Een matje en flesje water meebrengen is aanbevolen. 
Dinsdag 10, 17, 24, 31 januari + 7, 14, 21 februari + 7, 14, 21 maart van 18.45 – 19.45 uur.
Locatie: Sportzaal OLVI-SFI, ingang H.-Hartstraat, Poperinge.
Inschrijvingsgeld: 25 euro

Ook lessenreeks BBB op donderdag 12, 19, 26 januari + 2, 9, 16, 23 februari + 9, 16, 23 
maart van 18.30 – 19.30 uur.
Locatie: stedelijke gevechtsportzaal, Ouderdomseweg 3, Poperinge.
Inschrijvingsgeld: 25 euro

Verwen je lichaam, ontspan je geest:
laat de levensenergie stromen in het nieuwe jaar!

TAI-CHI is bewegen met heel sier-
lijke en zachte bewegingen die 
moeiteloos in elkaar overvloeien. 
Door deze opeenvolging van bewe-
gingen kan je ontspannen en kom 
je tot rust en voel je bewust de in-
nerlijke kracht: Tai Chi Chuan is de 
vorm die wij beoefenen. Tai Chi ver-
betert bovendien de lichaamshou-
ding en brengt eveneens lichaam 
en geest in harmonie. 
Voor iedereen toegankelijk, zowel jong als oud, man of vrouw. 
Wekelijks op maandag 9 januari – 10 april 2017 van 19.15 – 20.30 uur.
Locatie: stedelijke gevechtsporthal, Ouderdomseweg 3, Poperinge.
Inschrijvingsgeld: 12,50 euro bij aankoop van een 5-beurtenkaart.

YOGA - De vitaliteit en flexibiliteit van het 
lichaam verbeteren alsook de geestelijke 
kwaliteit verruimen op een harmonieuze 
manier door het uitvoeren van lichaams-, 
ademhalings-, concentratie- en ontspan-
ningsoefeningen.
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 regel-
matig toe te passen komt die soepelheid als vanzelf en dit zonder forceren 
of presteren.  Matje/handdoek meebrengen + flesje water voorzien.
Woensdagavond 11, 18, 25 januari + 1, 8, 15, 22 februari + 1, 8, 15, 22, 29 maart van 20 – 21 
uur 
Locatie: stedelijke gevechtsporthal, Ouderdomseweg 3, Poperinge
Inschrijvingsgeld: 30 euro

Info: www.poperinge.be
Inschrijvingen:

sportdienst@poperinge.be of 057/34 66 22
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