
Lessenreeksen 
najaar 2019

volwassenen
(vanaf 16 jaar)

Sportdienst Brakel
Jagersstraat 64a - 9660 Brakel - 055 42 31 98

sportdienst@brakel.be

PRAKTISCHE INFO
• Alle lessenreeksen gaan door in sporthal ‘de Rijdt’.

• Alle deelnemers zijn automatisch verzekerd.
• Alles onder begeleiding van ervaren en deskundige lesgevers.    

• Tussenkomst in de deelnameprijs is mogelijk via het ziekenfonds.
Dit verloopt automatisch via het online inschrijvingssysteem.

• Opgelet: Het aantal deelnemers per lessenreeks is beperkt.  
Snel inschrijven is dus de boodschap !

GEMEENTE • OCMW

GEMEENTE • OCMW



www.brakel.be > WONEN IN BRAKEL > Sport > 
Online inschrijven sportkampen & lessenreeksen > Online inschrijven

Programma volwassenen 

BBB-FITNESS (VANAF 16 JAAR)
B.B.B. staat voor buik, billen en benen. Voor veel mensen vormen dit de specifieke 
probleemgebieden als het gaat om vetverbranding en spierversteviging. B.B.B. is dan 
ook een spierverstevigende en houdingsverbeterende lesvorm. Het accent ligt op 
grondoefeningen en het verstevigen van de genoemde B-gebieden van het lichaam.

Wanneer ? Vanaf woensdag 18 september 2019.
Uur ? Van 20u45 tot 21u45.
Prijs ?  € 75,00 (15-lessenreeks).

OMNISPORT VOOR VOLWASSENEN 
Volwassenen kunnen laagdrempelig verschillende sporten verkennen, zo ontdekken ze wat 
ze zelf leuk vinden. Plezier maken in groep en eens goed zweten is de boodschap! Tijdens dit 
recreatief uurtje kan je genieten van heel wat activiteiten zoals badminton, hockey, frisbee 
en nog veel meer. Er wordt telkens gestart met een goede opwarming, gevolgd door het 
aanleren van de basistechnieken en een recreatieve wedstrijd.

Wanneer ?  Vanaf donderdag 19 september 2019.
Uur ?  Van 19u30 tot 20u45.
Prijs ?  € 75,00 (15-lessenreeks).

FIT DANCE (VANAF 16 JAAR)
Geen moeilijke choreografieën, maar een uur lang flink ertegenaan en lekker zweten! 
Deze oefeningen zetten je vetverbranding op scherp en trainen tegelijkertijd meerdere 
spiergroepen. Met deze workout ben je wel even zoet, dus spring in je fitnessoutfit en kom 
maar op met die endorfineboost! 

Wanneer ?  Vanaf maandag 16 september 2019.
Uur ? Van 20u15 tot 21u15.
Prijs ?  € 75,00 (15-lessenreeks).

Inschrijven kan vanaf 
zaterdag 7 september 2019 

enkel online 
via de gemeentelijke website 

www.brakel.be
(vanaf 9u).

HOE INSCHRIJVEN?


