INFO & INSCHRIJVINGEN:

Inschrijven kan vanaf woensdag 14/12/22 om 17.30 uur
online via www.ieper.be/sportanimatie
Ieperse Sportanimatie, Stedelijk Sportcentrum,
Leopold III-laan 18, 8900 Ieper, tel. 057 239 400,
sportanimatie@ieper.be
IBAN: BE68 0910 2142 7834 (BIC: GKCCBEBB)

INSCHRIJVINGSSTROOKJE
SENIORENSPORT 2de TRIM. 2022-2023

(invullen in drukletters a.u.b.)
Voornaam + Naam: .....................................................
Adres:

.....................................................

		
.....................................................
Telefoon/GSM:
Rijksregisternummer:

.....................................................
.....................................................

		
.....................................................
E-mail:

.....................................................

Schrijft in voor: (gelieve uw keuze aan te kruisen = ▪ )
▫ Aquagym - Ieper (dinsdag)
▫ Spierkracht - Ieper (dinsdag)
▫ Bewegingsgym - Ieper - groep 1 (donderdag)
▫ Bewegingsgym - Ieper - groep 2 (donderdag)
▫ Omnisport - Ieper (vrijdag)
▫ Bewegingsgym - Vlamertinge (vrijdag)

Opgelet! Online kan je enkel jezelf en geen andere personen
inschrijven.
• Overschrijvingen zonder inschrijving zijn niet geldig.
• Terugbetalingen gebeuren enkel bij ziekte/kwetsuur na
afgifte van een medisch getuigschrift en bij afwezigheid van
minstens 4 lessen. Er worden altijd € 10,00 kosten + de voorbije lessen aangerekend. Voor annuleringen na de startdatum
zonder medisch getuigschrift, worden er € 10,00 kosten
+ de reeds voorbije lessen aangerekend.
Annuleren kan enkel via e-mail naar sportanimatie@ieper.be

Sport voor 50-plussers
2de trimester 2022-2023

Sportcentrum Ieper & Vlamertinge

AQUAGYM op dinsdag
Op ritmische muziek worden buik-, bil-, been- en
rugspieroefeningen gegeven waarbij het water zorgt voor de
nodige weerstand waardoor de spieren getraind worden. Het
water heeft ook een masserende en ontspannende werking.

→ Zwembad, Leopold III-laan - Ieper:
		
wanneer? van 17 januari t.e.m. 28 maart 2023
			 op dinsdag
		 uur: 15.30 - 16.15 uur
deelnameprijs: € 45,00 voor 10 beurten
					+ € 5,00 waarborg voor de toegangskaart.
					 Maximum 20 deelnemers.
					 (verzekering tegen lichamelijke ong. inbegr.)
> Korting voor houder UiTPAS met een beperkt inkomen.

SPIERKRACHT voor senioren
op dinsdag

BEWEGINGSGYM
op donderdag & vrijdag

Krachttraining is belangrijk zeker op latere leeftijd.
Wetenschappelijke studies tonen aan hoe belangrijk
spierkracht voor senioren is om goed te kunnen blijven
functioneren. Veel oefenprogramma’s voor senioren focussen
echter op conditietraining. Toch is het belangrijk dat er bij
senioren ook voldoende aandacht gaat naar de spierkracht.
Deze 8 lessen zijn opgebouwd rond 9 krachtoefeningen
en verschillende spel- en evenwichtsvormen. Samen met
leeftijdsgenoten en onder begeleiding deze krachttraining
doen, geeft een extra stimulans aan deze oefeningen en het
zal je tevens motiveren om het te blijven doen.

→ Sportcentrum, Leopold III-laan - Ieper:

→ Sportcentrum, Leopold III-laan - Ieper:

		wanneer?		van 20 januari t.e.m. 31 maart 2023
			 op vrijdag
		 uur: 14.00 - 15.00 uur (10 lessen).
deelnameprijs: zie bij Omnisport
					Maximum 20 deelnemers.

		
wanneer? van 17 januari t.e.m. 14 maart 2023
			 op dinsdag
		 uur:		14.00 - 15.00 uur (8 lessen)
deelnameprijs: € 32,00 voor 8 lessen.
						Maximaal 15 deelnemers.
					 (verzekering tegen lichamelijke ong. inbegr.)
> Korting voor houder UiTPAS met een beperkt inkomen.

		wanneer?		van 19 januari t.e.m. 30 maart 2023 		
			 op donderdag
		 uur: groep 1: 14.00 - 15.00 uur (10 lessen)
					 groep 2: 15.15 - 16.15 uur (10 lessen)
		plaats: polyvalentezaal, sporthal 1
deelnameprijs: zie bij Omnisport
					Maximum 15 deelnemers/groep.

→ Sporthal, Poperingseweg - Vlamertinge:

OMNISPORT op vrijdag
→ Sportcentrum, Leopold III-laan - Ieper:
		 wat?		elke week een andere activiteit met
				 o.a. badminton, basketbal, hockey,
				 netbal, tafeltennis...
wanneer? van 20 januari t.e.m. 31 maart 2023
				 op vrijdag
			uur:		15.30 - 16.30 uur (10 lessen)
deelnameprijs: € 25,00 per trimester voor
				
1, 2 of 3 activiteiten per week.
				Maximum 20 deelnemers.
				
(verzekering tegen lichamelijke ong. inbegr.)
		
> Korting voor houder UiTPAS met een beperkt inkomen.

