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OMNISPORT

ZWEMSCHOOL

PONYWERKING

SPORTY VERRASSEND VEELZIJDIG!
Sporty is een erkende sport-en jeugdvereniging door de stad Leuven. In onze vereniging is iedereen
welkom die wil komen sporten, spelen, leren, ontdekken, creatief bezig zijn, ... .

Zwemschool

Vanaf 3 jaar kan je aansluiten bij onze
professioneel uitgebouwde zwemschool.

Ponywerking

Hou je van sporten én van dieren? Dan is onze
ponywerking zeker iets voor jou!

Sport op School

Sporty is ook aanwezig in een groot deel van de
Leuvense basisscholen, we verzorgen daar de
sport na school of de sportdagen.

Wekelijkse activiteiten

Tijdens de schoolweken kan je bij ons wekelijks
komen sporten, dansen, ... . Onze wekelijkse
activiteiten zijn er voor kinderen en volwassenen.
Ben je ouder dan 50? Dan hebben we
sportactiviteiten speciaal voor jou!

Sport- en themakampen
en themadagen

Tijdens de schoolvakanties hebben we voor
kinderen van 3 tot 16 jaar zeer leuke sport- en
themakampen en themadagen die doorgaan op
allerlei locaties in en rond groot Leuven.

ERVAREN, PEDAGOGISCH GESCHOOLDE LESGEVERS + KLEINE LESGROEPJES + ALLE SPORTMATERIAAL
VOORHANDEN + DIFFERENTIATIE PER NIVEAU. DAT ZIJN DE BOUWSTENEN VAN AL ONZE ACTIVITEITEN.
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inleiding

INHOUD
In deze brochure vind je alle informatie over de zwemschool, wekelijkse activiteiten en onze
ponywerking. Veel leesplezier!

OVER SPORTY
inhoudstafel
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
nuttige info
startdata
zwemschool
ponywerking
wekelijkse activiteiten voor kinderen
wekelijkse activiteiten voor volwassenen
wekelijkse activiteiten voor 50+
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WWW.SPORTYVZW.BE
Met vragen kan je terecht op ons secretariaat
E. Solvaystraat 2 3010 Kessel-lo • 016 25 72 09 • info@sportyvzw.be
Openingsuren: (di t.e.m. vrij 13u -16u)

inhoudstafel
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Wekelijkse
activiteiten
ZWEMSCHOOL • PONYWERKING • ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN
• ACTIVITEITEN VOOR VOLWASSENEN • ACTIVITEITEN VOOR 50+

NUTTIGE INFORMATIE
Inschrijven

U kan via onze website www.sportyvzw.be
inschrijven voor alle wekelijkse activiteiten.
Tijdens de zomervakantie is het secretariaat
gesloten. Hebt u vragen? Stuur een mailtje naar
info@sportyvzw.be . Alle mails worden zo goed
mogelijk opgevolgd. Uw vraag/aanvraag wordt zo
snel mogelijk verwerkt.
Tijdens het schooljaar zijn we telefonisch steeds
bereikbaar tijdens de openingsuren: dinsdag
t.e.m. vrijdag 13u - 16u.

Prijs

Verzekering

In de toetreding tot Sporty zit automatisch
een verzekering lichamelijke ongevallen en
burgerlijke aansprakelijkheid vervat. Deze
verzekering geldt voor al onze activiteiten,
dus ook voor de kampen.
Voor de ponykampen en -lessen geldt een
extra verplichte verzekering van 8 euro per
schooljaar.

Verantwoordelijkheid

Bij inschrijving geef je aan Sporty de toelating
om :

1) 1 x per sportjaar lidgeld (1/9 tot 31/8) dat
eveneens de wettelijke sportverzekering omvat:

1) bij gebeurlijk ongeval of ziekte, medische
bijstand in te roepen. Specifieke medische
problemen dienen steeds aan ons meegedeeld
te worden. Dit uiterlijk bij start van de
activiteit.

• 12 euro voor een 1ste kind van een gezin en
voor alle volwassenen.
• 8 euro vanaf het 2de kind van een gezin.

2) foto’s genomen tijdens de activiteiten te
publiceren. Gelieve te vermelden indien u dit
niet wenst.

Wat betaalt u?

2) de prijs van uw gekozen activiteit

Betaling

Na uw inschrijving, ontvangt u via mail een
betalingsformulier. We vragen om dit binnen de
2 weken te betalen.

Annulaties & ziekte

ZONDER MEDISCH ATTEST kan u een
lessenreeks tot 3 weken voor de start van de
activiteit annuleren: volledige terugbetaling
van de activiteitsprijs min 25% administratieve
kosten.
Minder dan 3 weken voor de start van de
activiteit: geen terugbetaling
MET MEDISCH ATTEST (minimaal 3
opeenvolgende lessen) kan u steeds
annuleren. De gemiste lessen worden
terugbetaald min 25% administratieve kosten.

nuttige informatie

5

AANVANG SEIZOEN 2019 - 2020
ZWEMSCHOOL OP MAANDAG (Wilsele)

16/09

ZWEMSCHOOL OP DINSDAG (Leuven + Wilsele)

17/09

ZWEMSCHOOL OP DINSDAG (Kessel-Lo)

01/10

ZWEMSCHOOL OP DONDERDAG (Kessel-Lo)

03/10

ZWEMSCHOOL OP VRIJDAG (Wilsele)

13/09

ZWEMSCHOOL OP ZATERDAG (Wilsele)

14/09

ZWEMSCHOOL OP ZATERDAG (Kessel-Lo)

05/10

SPORTY DANST OP MAANDAG
(modern ballet 16+)

16/09

SPORTY DANST OP DINSDAG
(moderne dans volwassenen)

17/09

SPORTY DANST OP WOENSDAG
(moderne dans kids)

18/09

SPORTY DANST OP ZATERDAG
(kleuterdans, ballet, modern ballet 14+)

14/09

BEWEGEN IN HAL 5 OP WOENSDAG

18/09

BEWEGEN IN HAL 5 OP ZATERDAG

21/09

BEWEGEN IN HAL 5 OP ZONDAG

22/09

VROUWENZWEMMEN OP MAANDAG

30/09

CONDITIETRAINING OP DINSDAG

17/09

YOGA OP DINSDAG

17/09

VOLWASSENZWEMMEN OP DINSDAG

17/09

MULTIMOVE, BADMINTON, VOETBAL,
BASKETBAL OP WOENSDAG

18/09

KLEUTERYOGA OP WOENSDAG

18/09

BADMINTON OP DONDERDAG

19/09

CONDITIETRAINING OP DONDERDAG

19/09

VOLWASSENZWEMMEN OP DONDERDAG

19/09

BADMINTON OP VRIJDAG

13/09

AQUAGYM VOOR 50+ OP MAANDAG

30/09

SENIOROBIC VOOR 50+ OP VRIJDAG

13/09

FIT DANCE VOOR 50+ OP VRIJDAG

13/09

AQUAGYM VOOR 50+ OP DONDERDAG

3/10

Bekijk de kalenders met alle lesdata op
www.sportyvzw.be
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startdata

ZWEMMEN

Voor wie?

Sporty leert jaarlijks een 1000-tal kinderen zwemmen. We hebben een traditionele zwemschool, waar
we zeer analytisch werken. Jongeren kunnen bij ons blijven zwemmen op recreatieve basis of voor zij die
nog echt willen trainen, is er 2 x per week sportzwemmen. Ook ouders zijn op een aantal uren welkom.
Zij kunnen baantjes zwemmen als zoon - of dochterlief les volgt. Opgelet! De plaatsen zijn beperkt.
Vragen kan je mailen naar zwemschool@sportyvzw.be.
PRIJS: €49 OF € 72/10 LESSEN
KLEUTERZWEMSCHOOL
Opgesplitst in 4 niveaugroepjes. Je kleuter leert zich voortbewegen zonder drijfmiddelen en voelt zich veilig
in het water. Na het doorlopen van de kleuterzwemschool is je kind watergewend en waterveilig.
PRE-INITIATIESCHOOL
PRIJS: €72/10 LESSEN
Om de overgang van de kleuterzwemschool naar initiatiezwemschool voor sommige kinderen te
vergemakkelijken of om op een latere leeftijd in te stappen zonder de kleuterzwemschool te doorlopen.
INITIATIESCHOOL
PRIJS: €72/10 LESSEN
Ook weer in 4 niveaugroepjes wordt een correcte schoolslag aangeleerd en dat resulteert in een brevet
van 100m schoolslag.
PRIVÉ ZWEMLESSEN
ZIE P. 9
Je zoon of dochter (die reeds watergewend is) leert zwemmen in groepjes van 2, 3 of 4 kinderen. Ze leren
zwemmen van A tot Z en kunnen na 30 lessen een correcte schoolslag zwemmen gedurende 25m (vanaf
5 jaar).
PRIJS: €115/SCHOOLJAAR
VERVOLMAKINGSSCHOOL
Voor kinderen in het bezit van het brevet 100m schoolslag. We perfectioneren onze schoolslag en leren
nieuwe stijlen aan. Op een speelse en ludieke manier zorgen we ervoor dat zwemmen leuk is!
JEUGDZWEMMEN
Voor wie een uurtje per week op een recreatieve manier wil blijven zwemmen.

PRIJS: €115

SPORTZWEMMEN
PRIJS: €149/SCHOOLJAAR
Voor iedereen die graag 2x per week wil zwemmen en zijn zwemstijlen verder wil perfectioneren. De 4
groepen van de vervolmaking moeten doorlopen zijn.
OUDER/FAMILIEZWEMMEN
Vrij baantjes zwemmen tijdens de lessen van je kinderen.

zwemMen

PRIJS: €52/SCHOOLJAAR
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ZWEMSCHOOL

LEREN ZWEMMEN IN DE SPORTY ZWEMSCHOOL

Over de zwemschool

Sporty’s zwemschool steunt op een zeer
analytisch lesplan. Met schoolslag als eerste
zwemstijl, wordt er vanaf 3 jaar in aparte
doelgroepjes gewerkt. Per reeks van 10 lessen
maken we een duidelijke evaluatie, van hieruit
wordt in de volgende lessenreeks verder gewerkt.
Onze lesgevers beschikken over een massa
didactisch materiaal en werken steeds met
kleine groepjes. Op onze website kan je van
elk groepje een filmpje bekijken. In elk filmpje
tonen we de einddoelen van elk groepje.

Zwemdiploma

Elke zwemmer krijgt bij zijn eerste zwemreeks
een persoonlijke poster. Met behulp van deze
ludieke poster kunnen de kinderen zelf hun
vorderingen bijhouden. Je kan deze poster
ophangen in de keuken of op je kamer. Telkens
je kind een groepje goed doorlopen heeft,
krijgt hij/zij een sticker waarmee hij/zij zijn/haar
poster kan vervolledigen. Je hebt een mooie,
volmaakte poster als je heel onze zwemschool
hebt doorlopen!

Neem dus zeker eens een kijkje op
www.sportyvzw.be/zwemschool.

Hoe starten?

U wil uw kind graag laten meezwemmen, maar
kent het niveau niet echt? Geen nood, Sporty
organiseert zwemtestjes om het niveau van uw
kind te bepalen.
Via www.sportyvzw.be kan u zich inschrijven
voor een gratis niveaubepaling. Na dit testje
contacteren we u als er een plaatsje vrijkomt.
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zwemMen

PRIVÉ ZWEMLESSEN

LEREN ZWEMMEN MET PRIVÉ ZWEMLESSEN

Sporty leert je kind zwemmen in één schooljaar!
Tijdens de Sporty privélessen leren we kinderen vanaf 5 jaar zwemmen in een kleine groep gedurende één
uur per week. Je kiest zelf of je kind leert zwemmen in een groep van 2, 3 of 4 kinderen. Het hele leertraject
wordt dit groepje begeleid door éénzelfde Sporty zwemjuf of -meester. Uiteraard gebruikt deze zwemjuf/
meester de gekende Sporty zwemleerlijn. De kinderen leren op dezelfde kwalitatieve manier zwemmen als
in de gekende Sporty zwemschool. Omdat de groepjes kleiner zijn en er dus beter individueel gewerkt kan
worden, zal het leerproces sneller verlopen.
Sportygarantie : Je kind (die reeds watergewend is) kan na 30 lessen gedurende 25m een correcte
schoolslag zwemmen.
Startdatum : We starten van zodra er een groepje volledig is. Aan jou de keuze om zelf een groepje samen te
stellen van vriendjes, broers, zussen, neefjes, nichtjes, buurkindjes, … met hetzelfde startniveau. Of je kind
op een lijst te laten zetten met de voorkeur van groepsgrootte, van zodra er genoeg kinderen zijn, nemen
we contact met je op en kunnen de lessen van start gaan.
Nog vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met de Sporty zwemschoolverantwoordelijke via
zwemschool@sportyvzw.be
WAAR & WANNEER

KOSTPRIJS

ZWEMBAD SINT-PIETERSCOLLEGE
MINDERBROEDERSTRAAT 13 • 3000 LEUVEN

30 LESSEN IN EEN GROEPJE VAN 2 KINDEREN: 595 EURO PER KIND
30 LESSEN IN EEN GROEPJE VAN 3 KINDEREN: 525 EURO PER KIND
30 LESSEN IN EEN GROEPJE VAN 4 KINDEREN: 485 EURO PER KIND

DIN 17U - 18U
WIE

KINDEREN VANAF 5 JAAR (DIE REEDS WATERGEWEND ZIJN)

Privé zwemlessen
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JEUGD- EN SPORTZWEMMEN
JE KAN ZWEMMEN, WAT NU?

Jeugdzwemmen

Voor iedereen die op een recreatieve manier één
keer per week wil zwemmen.
Een mix van techniek en uithouding, maar
soms ook speelse momenten zoals waterpolo,
reddend zwemmen, ... .

Sportzwemmen

Voor iedereen die graag meerdere keren per
week wil zwemmen en zijn zwemstijl verder
wil perfectioneren. Hierbij wordt er niet
deelgenomen aan wedstrijden. De 4 groepen van
de vervolmaking moeten doorlopen zijn.
Als je deelneemt aan het sportzwemmen kan je
drie x per week komen zwemmen.
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zwemMen

17u-18u

X

X

X

18u-19u

X

X

X

OUDER

VOLW.

SPORT

JEUGD

VERVOLMAKING

WILSELE

PRIVÉ
ZWEMLES

MA

UUR

INITIATIE

ZWEMBAD

PREINITIATIE

DAG

KLEUTER

UURROOSTER ZWEMSCHOOL

19u-20.30u

X

DI

WILSELE

17u - 18.30u

X

DI

KESSEL-LO

17u-18u

X

X

X

X

X

18u-19u

X

X

X

X

X

DI

LEUVEN

17u-18u

X

18u-19u

DO

KESSEL-LO

X

19u-20u

X

20u-21u

X

17u-18u

X

X

X

X

X

18u-19u

X

X

X

X

X

DO

WILSELE

21u-22u

VR

WILSELE

17u-18u

X

X

X

18u-19u

X

X

X

19u-20u

X

X

X

ZA

WILSELE

X

12u-13u

X

13u-14u

X

X

X

14u-15u

X

X

X

15u - 16u

X

X

X

18.30u-19.30u
ZA

KESSEL-LO

X

17u-18u

X

X

X

X

18u-19u

X

X

X

X

19u-20u

X
X
X

LOCATIES
Wilsele

Zwembad Wilsele
Pastoor Eralystraat 2
3012 Wilsele

zwemMen

Kessel-Lo

Zwembad Kessel-Lo
Stadionlaan 4
3010 Kessel-Lo

Leuven

Sint-Pieterscollege
Minderbroederstraat 13
3000 Leuven
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PONYWERKING

Onze ponylessen worden in reeksen van 10 lessen gegeven. De lesgevers zijn allen ervaren ruiters
met pedagogisch diploma die werken in kleine niveaugroepjes.

INSCHRIJVEN PONYLESSEN KAN VIA

WWW.SPORTYVZW.BE
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ponywerking

INDELING
DE RUITERTJES WORDEN INGEDEELD IN 5 NIVEAUGROEPEN

Absolute beginners
Geen ervaring.

Beginners

Deze ruiters hebben al een eerste kennismaking
met ponyrijden achter de rug. Ze kunnen correct
een overgang naar draf maken en lichtrijden. Ze
maken in groep verschillende hoefslagfiguren
in stap en in draf. Voor ruiters die minstens 3
kampen deden of 1 jaar ervaring hebben.

Aspiranten

De ruiters leren om individueel hoefslagfiguren
te rijden in stap en in draf met een correcte
houding. Ze leren tempoverschillen rijden in draf
en kunnen minimum 1 hoefslag galopperen met
een stabiele, stevige en gecontroleerde houding.
Indien de ruiter meer dan 5 kampen deed of
tussen de 2 jaar en 3 jaar ervaring heeft, komt
hij of zij in aanmerking voor de aspirantengroep.

ponywerking

Half gevorderden

Ruiters galopperen individueel en maken
tempoverschillen/overgangen zowel in draf als in
galop. Ze leren op een veilige manier sprongen te
nemen uit galop. Deze ruiters hebben tussen de
3 en 5 jaar ervaring.

Gevorderden

Deze ruiters hebben al 5 jaar of meer ervaring.
Ze rijden individuele hoefslagfiguren in alle
gangwijzes. Ze maken in elke gangwijze
gecontroleerde tempoverschillen. Ze leren hun
pony’s in de hand te stellen en springen foutloos
een parcours.
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PONY KESSEL-LO
PROVINCIAAL DOMEIN

Waar

De lessen gaan door in het Provinciaal Domein
te Kessel-Lo. Ingang via de parking aan de
Eénmeilaan.

DINSDAG
16.30U - 17.30U

Wie

ABSOLUTE BEGINNERS

WOENSDAG

Alle kinderen geboren tussen 2003 en 2011.

Prijs

13.45U - 15U

ASPIRANTEN

15U - 16U

GEVORDERDEN

16U - 17U

HALF-GEVORDERDEN

DONDERDAG

115 euro (10 lessen)
Voor deelname aan de ponylessen dient er
éénmalig (per schooljaar) een extra verzekering
van 8 euro betaald te worden.
Valhelm en beschermend harnas worden
door ons voorzien. Fiets- of skihelm mogen
meegebracht worden.

STARTDATA

14

Wanneer

16.30U - 17.30U

ABSOLUTE BEGINNERS

ZATERDAG
8.45U - 10U

ABSOLUTE BEGINNERS

10U - 11U

HALF-GEVORDERDEN

11U - 12U

ASPIRANTEN

13.45U - 15U

BEGINNERS

15U - 16U

HALF-GEVORDERDEN

16U - 17U

ASPIRANTEN

PONYRIJDEN OP DINSDAG

10/09

ZONDAG

PONYRIJDEN OP WOENSDAG

11/09

8.45U - 10U

PONYRIJDEN OP DONDERDAG

12/09

10U - 11U

BEGINNERS

PONYRIJDEN OP ZATERDAG

7/09

11U - 12U

GEVORDERDEN

PONYRIJDEN OP ZONDAG

8/09

12U - 13U

ASPIRANTEN

HALF-GEVORDERDEN

ponywerking

PONY HERENT

MANEGE WIMPELHOF

Waar

De lessen gaan door in Manege Wimpelhof,
Toverbergstraat 8, Veltem Beisem. Ingang via de
Bertemsebaan.

Wie

Alle kinderen vanaf geboortejaar 2013 en
minstens 6 jaar zijn in september.

Prijs

140 euro (10 lessen)
Voor deelname aan de ponylessen dient er
éénmalig (per schooljaar) een extra verzekering
van 8 euro betaald te worden.
Valhelm en beschermend harnas worden
door ons voorzien. Fiets- of skihelm mogen
meegebracht worden.

ponywerking

Wanneer
WOENSDAG
14U - 15U

HALF GEVORDERDEN/GEVORDERDEN

15U - 16U

ASPIRANTEN

16U - 17U

ASPIRANTEN

17U - 18U

ABSOLUTE BEGINNERS

ZATERDAG
9U - 10U

BEGINNERS

10U - 11U

ASPIRANTEN

11U - 12U

GEVORDERDEN

12U - 13U

BEGINNERS + GALOP

STARTDATA
PONYRIJDEN OP WOENSDAG

11/09

PONYRIJDEN OP ZATERDAG

7/09
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
VOOR KINDEREN

Multimove

Tijdens deze lessen maken de kinderen spelenderwijs
kennis met 12 bewegingsvaardigheden. We
laten hen zelf nieuwe bewegingsmogelijkheden
ontdekken en zorgen ervoor dat ze via zeer speelse
lessen hun coördinatie, snelheid, lenigheid,
… verfijnen. Het programma wordt zodanig
opgesteld dat er elke week rond een aantal
bewegingsvaardigheden gewerkt wordt. Voor
kinderen van de lagere school brengen we naast
deze bewegingsvaardigheden ook een basis bij
van de juiste techniek en tactiek. Door gebruik te
maken van veel en kleurrijk sportmateriaal zal de
aandacht van elk kind geprikkeld worden.
Sporty is sinds september 2014 erkend als
“MULTIMOVE” club door SPORT VLAANDEREN.
“Via een ruim en gevarieerd aanbod van bewegingen
wil Multimove de motorische ontwikkeling van
3- tot 8-jarige kinderen op een verantwoorde en
onderbouwde manier stimuleren.”
www.multimove.be
WAAR & WANNEER
SPORTCOMPLEX KESSEL-LO
STADIONLAAN 4 • 3010 KESSEL-LO
WOE 13.30U TOT 14.30U • WOE 14.30U TOT 15.30U

Voor alle jongens en meisjes die graag
voetballen, zonder wekelijks deel te nemen aan
wedstrijden. Op een leuke en speelse manier,
leren we er technisch en tactisch om te gaan
met de bal.Dribbelen, passen, keeper zijn en af
en toe een wedstrijdje onder elkaar, iedereen
mag meedoen!
WAAR & WANNEER

SPORTSCHUUR WILSELE
BRANDWEG 8 • 3012 WILSELE
WOE 14U - 15U

SPORTCOMPLEX KESSEL-LO
STADIONLAAN 4 • 3010 KESSEL-LO
WOE 13.30U TOT 14.30U • WOE 14.30U – 15.30U

WIE
KINDEREN VANAF 3 JAAR T.E.M. 3DE LEERJAAR.
(MET VERSCHILLENDE GROEPEN VOLGENS LEEFTIJD.)

WIE
VANAF HET 3DE T.E.M. 6DE LEERJAAR.

PRIJS €104
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Recreatieve Voetbal

PRIJS €104

wekelijkse activiteiten voor kinderen

Badminton

Speciaal voor kinderen van de lagere school
organiseren we een lessenreeks badminton! Je
leert er alles over de tactische en technische
kanten van het spelen van het spel badminton.
Ook een wedstrijdje mag zeker niet ontbreken!
WAAR & WANNEER
SPORTCOMPLEX KESSEL-LO
STADIONLAAN 4 • 3010 KESSEL-LO
WOE 14.30U - 15.30U
WIE
VANAF HET 3DE T.E.M. 6DE LEERJAAR.

Recreatieve Basketbal

PRIJS €104

Badminton

(MET MAMA OF PAPA)

Deze klassieker onder de recreatiesporten
hoeft nog weinig uitleg. Bewegen, reageren en
tactisch opstellen zijn zeker even belangrijk als
juist op het pluimpje meppen. Onze lesgevers
leren het je allemaal! Dit uurtje kan je samen met
mama of papa komen sporten.
WAAR & WANNEER
SPORTCOMPLEX KESSEL-LO
STADIONLAAN 4 • 3010 KESSEL-LO
DO 18U - 19U • VRIJ 19U - 20U • VRIJ 20U - 21U
WIE
KINDEREN VANAF 3DE LEERJAAR EN OOK
VOLWASSENEN ZIJN WELKOM!

Voor alle jongens en meisjes die graag basketbal
spelen, zonder wekelijks deel te nemen aan
wedstrijden. Op een leuke en speelse manier,
leren we er technisch en tactisch om te gaan met
de bal. Dribbelen, passen, lay-ups en af en toe een
wedstrijdje onder elkaar, iedereen mag meedoen!
I.s.m. Leuven Bears
WAAR & WANNEER
SPORTCOMPLEX KESSEL-LO
STADIONLAAN 4 • 3010 KESSEL-LO
WOE 13.30U - 14.30U
WIE
VANAF HET 3DE T.E.M. 6DE LEERJAAR.
PRIJS €104

PRIJS €104

wekelijkse activiteiten voor kinderen
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Kleuteryoga

NIEUW

ZENNN. Tijdens onze yogales gaan we samen
op yogapad aan de hand van een prentenboek.
We doorlopen onze les met leuke muziek,
yogaspelletjes, ... en om onze les niet snel te
vergeten sluiten we af met een knutselwerkje.
WAAR & WANNEER
SPORTY ZOLDER
ERNEST SOLVAYSTRAAT 2 • 3010 KESSEL-LO
WOE 14U - 15U
WIE
KLEUTERS
PRIJS €65 / 10 LESSEN

Digifun

NIEUW

Werk jij graag met de computer? Speel je graag
spelletjes op de tablet? Wist je dat er al meer dan
30 jaar computers bestaan? Tijdens deze lessen
gaan we op avontuur doorheen de geschiedenis
van de computer. We testen verschillende
soorten computers uit a.d.h.v. heel wat spelletjes,
handige apps en oude materialen. Een echte
oude PC, een nieuwe tablet, een spelconsole
van vroeger, … . Elke les maak je kennis met een
ander aspect van de digitale wereld.
WAAR & WANNEER
SPORTY ZOLDER
ERNEST SOLVAYSTRAAT 2 • 3010 KESSEL-LO
ZA 9U30 - 10U30
WIE
KINDEREN VANAF 3DE LEERJAAR T.E.M. 6DE LEERJAAR
PRIJS €149 / 10 LESSEN
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wekelijkse activiteiten voor kinderen

Sporty danst!

Moderne dans kids

Dans je graag? Dan is onze reeks moderne dans
iets voor jou. We bieden lessen aan met veel
aandacht voor klassieke techniek, want met een
klassieke basis kan je verder ontwikkelen in elke
dansstijl. Wij richten de lessen zo in dat kinderen
zich gestimuleerd voelen om hun passie verder
te ontwikkelen. Dansen is heel leuk om te doen!

Kleuterdans

In de lessen kleuterdans leren de allerkleinsten
plezierig bewegen op muziek. We verscherpen
de coördinatie en werken met hun fantasie en
belevingswereld om tot leuke bewegingen en
dansjes te komen.
WAAR & WANNEER
SPORTCOMPLEX KESSEL-LO
STADIONLAAN 4 • 3010 KESSEL-LO
ZA 10U – 11U • ZA 11U – 12U

WAAR & WANNEER
SPORTCOMPLEX KESSEL-LO
STADIONLAAN 4 • 3010 KESSEL-LO
WOE 13.30U - 14.30U • WOE 14.30U - 15.30U
WIE
WOE 13.30U TOT 14.30U : 1STE EN 2DE LEERJAAR
WOE 14.30U TOT 15.30U : 3DE EN 4DE LEERJAAR
WOE 15.30U TOT 16.30U : 5DE EN 6DE LEERJAAR
PRIJS €115

WIE
ZA 10U - 11U : TWEEDE KLEUTERKLAS
ZA 11U - 12U : DERDE KLEUTERKLAS
PRIJS €115

wekelijkse activiteiten voor kinderen
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Ballet

Is het je droom om een ballerina te worden?
Dan is de lessnreeks ballet iets voor jou. We
bieden de eerste stappen in het klassiek ballet
aan in combinatie met fantasie, plezier en vooral
dansen. We werken op coördinatie, muzikale en
creatieve ontwikkeling en klassieke technieken.
Deze les is een goede basis om verder te
ontwikkelen in elke dansstijl.
WAAR & WANNEER
SPORTCOMPLEX KESSEL-LO
STADIONLAAN 4 • 3010 KESSEL-LO
ZA 11U – 12U • ZA 12U - 13U
WIE
ZA 11U - 12U : 1STE EN 2DE LEERJAAR
ZA 12U - 13U : VANAF 3DE LEERJAAR
PRIJS €115

Modern ballet 16+

In deze les maken we een leuke mix tussen
klassieke techniek en modern ballet. De
opwarming en uitvoering zit steeds tussen deze
verschillende stijlen. We werken ook mee aan
projecten en voorstellingen. Dit steeds op tempo
en niveau van elke danser en de ganse groep.
WAAR & WANNEER
SPORTCOMPLEX KESSEL-LO
STADIONLAAN 4 • 3010 KESSEL-LO
MA 20.30U – 22U
WIE
+16 JAAR
PRIJS €149
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Modern ballet 14+

NIEUW

Is dansen jouw passie? Dan is deze lessenreeks zeker
iets voor jou! De dansles is gebaseerd op ballet
met invloeden van moderne en hedendaagse dans.
We werken door middel van techniekoefeningen
en danscombinaties aan de ontwikkeling van
expressie, kracht en elegantie.
In deze les zal er aandacht zijn voor pointewerk.
De les kan echter ook gevolgd worden zonder
pointes of als voorbereiding om later met pointes
te dansen.
WAAR & WANNEER
SPORTCOMPLEX KESSEL-LO
STADIONLAAN 4 • 3010 KESSEL-LO
ZA 10U – 11U
WIE
+14 JAAR
PRIJS €115

wekelijkse activiteiten voor kinderen

Bewegen in Hal 5
We weten allemaal dat bewegen heel belangrijk is. We willen ook allemaal dat onze kinderen veel bewegen
en we proberen ze daar ook de ruimte voor te geven. Maar helaas is er vaak niet genoeg ruimte. In het
Sporty bewegingslandschap kunnen kinderen van 2 tot 8 jaar wekelijks komen bewegen samen met
leeftijdsgenootjes en ouders. Door te rollen, klimmen, glijden, lopen, draaien, springen, vangen, …
ontwikkelen ze tal van motorische vaardigheden. Met ons bewegingslandschap stimuleert Sporty de
kinderen om op een veilige, gezellige en leuke manier ervaringen op te doen en plezier te krijgen in bewegen!
Elke week zullen de kinderen een ander beweegparcours aangeboden krijgen. Goed opgeleide lesgevers
zullen van deze lessen hét wekelijks moment maken waar uw zoon of dochter naar uitkijkt! Want kinderen
vinden bewegen leuk! Op sommige momenten doe je als (groot)ouder mee!

WAAR
HAL 5 KESSEL-LO
LOCOMOTIEVENSTRAAT 5
3010 KESSEL-LO

PRIJS €50/10 LESSEN (SEPT-DEC).
€75/15 LESSEN (MAART-JUNI).

Dit initiatief wordt
gesteund door Stad
Leuven.

BEWEGINGSLESSEN

BEWEGINGSLESSEN

KLIM- EN
KLAUTERLAND

2 JAAR +
1E KLEUTERKLAS

2E + 3E KLEUTERKLAS

1E + 2E JEERJAAR

WOE 16u-17u*

WOE 14u-15u

WOE 15u-16u

ZA 9u-10u*

ZA 10u-11u

ZA 11u-12u

ZO 9u-10u*

ZO 11u-12u*

ZO 10u-11u*

ZO 12u-13u*
VRIJ BEWEEGMOMENT VOOR KINDEREN (€1/u)

*met (groot)ouder

wekelijkse activiteiten voor kinderen
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
VOOR VOLWASSENEN

Zwemmen voor volwassenen

De technieken van crawl en schoolslag zullen
op ieders niveau bijgewerkt worden. Zowel
de beginnende als gevorderde zwemmers
zullen bijleren en werken aan hun algemene
lichaamsconditie.
WAAR & WANNEER
ZWEMBAD WILSELE
PASTOOR ERALYSTRAAT 2 • 3012 WILSELE
DO 21 U - 22 U
ZWEMBAD SINT PIETERSCOLLEGE
MINDERBROEDERSTRAAT 13 • 3000 LEUVEN
DI 19U - 20U • DI 20U - 21U
WIE
VOOR ADOLESCENTEN EN VOLWASSENEN DIE “ANDERS”
AAN HUN CONDITIE WILLEN WERKEN.
BASIS SCHOOLSLAG VEREIST
PRIJS €109
ZWEMBAD KESSEL-LO
STADIONLAAN 4 • 3010 KESSEL-LO
MA 12U - 13U (I.S.M. BUURTSPORT LEUVEN)
WIE
ALLEEN VOOR VROUWEN

Badminton

(MET ZOON OF DOCHTER)

Deze klassieker onder de recreatiesporten
hoeft nog weinig uitleg. Maar wie denkt dat dit
een statische sport is, komt wel mooi bedrogen
uit. Bewegen, reageren en tactisch opstellen
zijn zeker even belangrijk als juist op het
pluimpje meppen. Onze lesgevers leren het je
allemaal! Dit uurtje mag je samen met je zoon
of dochter komen sporten.
WAAR & WANNEER
SPORTCOMPLEX KESSEL-LO
STADIONLAAN 4 • 3010 KESSEL-LO
DO 18U - 19U • VRIJ 19U - 20U • VRIJ 20U - 21U
WIE
VOLWASSENEN EN KINDEREN VANAF 8 JAAR
PRIJS €104

PRIJS €75
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Yoga
Conditietraining

In groep joggen of hardlopen is hier het
belangrijkste aspect. Vanzelfsprekend wordt
er met iedereen z’n conditiepeil rekening
gehouden en maak je alles zo zwaar als je zelf
wil. De les wordt afgewisseld met sportieve,
speelse momenten. Voor wie zijn conditie
eens stevig onder handen wil nemen, is dit de
uitgelezen kans.
WAAR & WANNEER
VIERBEEKZAAL ABDIJSCHOOL VLIERBEEK
ABDIJ VLIERBEEK 1 • 3010 KESSEL-LO
DI 20.30U - 22U
SPORTHAL KESSEL-LO
STADIONLAAN 4 • 3010 KESSEL-LO
DO 20U - 21.30U
WIE
VOLWASSENEN DIE HUN CONDITIE WILLEN OPKRIKKEN
EN NIET BANG ZIJN OM ER TEGENAAN TE GAAN.

Gun jezelf rust en je creëert een gezonde
geest in een gezond lichaam. Door eenvoudige
oefeningen zorg je voor meer balans in je leven.
Yoga bezorgt je zelfvertrouwen, het vergroot je
creativiteit, het geeft je een betere uitstraling
en het houdt je jong. Via concentratie op
houdingen en bewegingen in combinatie met
ademhalingstechnieken verbeteren we onze
bloeddoorstroming, spijsvertering en lossen
eventuele spierspanningen op. Ook relaxatie
en meditatie komen regelmatig aan bod. Naast
rust en evenwicht geeft yoga je extra energie!
Iedereen welkom!
WAAR & WANNEER
SPORTYZOLDER
ERNEST SOLVAYSTRAAT 2• 3010 KESSEL-LO
DI 20.30U - 21.30U
WIE
ALLE VOLWASSENEN
PRIJS €155

PRIJS €99
(ENIGE LOOPERVARING VEREIST)

wekelijkse activiteiten voor volwassenen
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DansBar

Hou jij van dansen? Op je eigen manier? Je eigen
dans? Fijn bewegen en opgaan in de muziek,
zonder danspasjes aan te leren. Gewoon ‘je lijf
dansen’! Op je eigen ritme helemaal uit de bol
gaan. Een uurtje lekker zweten en genieten van
een gezonde workout! Dansen geeft energie!
Kom elke maandagavond dansen op de DANSbar.
Kleur en ritme van de muziek leiden je dans. De
muziek zet je intuïtief in beweging en bouwt op
naar een extase moment van ‘helemaal geven’
om na de climax af te bouwen naar rust.

Moderne dans

Voor iedereen die wil komen ervaren dat dansen
je vrolijker maakt. Tijdens de opwarming maken
we je meer bewust van je bewegingen en in de
choreografie kan je je verder uitleven.
WAAR & WANNEER
SPORTCOMPLEX KESSEL-LO
STADIONLAAN 4 • 3010 KESSEL-LO
DI 20.30U - 21.30U
WIE
VOOR VOLWASSENEN DIE GRAAG DANSEN !
PRIJS €115

WAAR & WANNEER
ZAAL DE KRING
JOZEF PIERRESTRAAT 60 • 3010 KESSEL-LO
MA 20.30U - 21.30 U
WIE
VOOR VOLWASSENEN DIE GRAAG DANSEN EN OP
MUZIEK BEWEGEN.
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
VOOR 50+

Aquagym

Ben je een waterrat? Of zou je wat meer willen bewegen, maar je hebt last van je rug, je knieën, artrose,…?
Kom dan met ons aquagymen! Enerzijds worden de gewrichten in het water veel minder belast. Anderzijds
zorgt de weerstand van het water ervoor dat er op een efficiënte manier aan krachttraining kan gedaan
worden. Na een goede opwarming op ritmische muziek komen alle spiergroepen aan bod. Je komt als
herboren uit het water!
WAAR & WANNEER
ZWEMBAD KESSEL-LO
STADIONLAAN 4 • 3010 KESSEL-LO
DO 12U - 13U

ZWEMBAD SPORTOASE
PHILIPSSITE 6 • 3001 LEUVEN
MA 15.30U - 16.30U
PRIJS €119

HOERA WE KRIJGEN

10%

KORTING!

BON -10%
*Bon geldig tot 31/08/2019. Bon onder voorwaarden niet
cumuleerbaar met andere voordelen. Uitgesloten: home trainers,
pingpong tafels, Polar, huismerk ITS,
tennisballen en -accessoires, besnaringen
en
skiverhuur
en
-onderhoud.

wekelijkse activiteiten voor 50+
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Seniorobic

Wil je aan je conditie werken op een aangename
manier, op je eigen niveau en op vrolijke muziek?
Dan is Seniorobic iets voor jou! Hier werken
we aan de verbetering/onderhoud van de
algemene conditie. Na een pittige opwarming
volgen oefeningen voor spierkracht, lenigheid,
evenwicht en coördinatie, alles op een veilige
manier. De spierversterkende buik- en
rugoefeningen worden uitgevoerd op een
matje (of stoel). Na een afsluitende korte
relaxatie voel je je als herboren!
WAAR & WANNEER
SPORTHAL BOUDEWIJNSTADION
DIESTSESTEENWEG 288 • KESSEL-LO
VRIJ 11U - 12U

Fit Dance

Is er een leukere manier om aan je conditie,
coördinatie, evenwicht én geheugen te werken
dan samen te dansen? Verschillende basispassen
worden aangeleerd en gecombineerd tot
verschillende lijn- en kringdansen. Door
voldoende te herhalen zit elke dans uiteindelijk
in je voeten en kan je gewoon genieten van de
dans. Begint het ook te kriebelen? Dan ben je
zeker welkom!
WAAR & WANNEER
SPORTHAL BOUDEWIJNSTADION
DIESTSESTEENWEG 288 • KESSEL-LO
VRIJ 10U - 11U
PRIJS €104

PRIJS €104
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Start je professionele praktijkopleiding in campus Leuven

#lerenvanprofessionals

Campus Leuven - Geldenaaksebaan 327 - 3001 Heverlee - www.syntra-ab.be
Klantencentrum: 078 15 99 99

partners
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