
Inschrijven kan vanaf maandag 2 januari om
9u00 voor de lessen van de sportdienst. 
Alle inschrijvingen verlopen digitaal via
moerbeke.be/i-active

De lessenreeksen worden betaald per reeks. Er
wordt niet per les betaald. Indien een les niet kan
doorgaan, dan wordt deze les niet terugbetaald. 

Sportacademie
Op maandag l 16u00 tot 17u00 l 1e tot 6e leerjaar 

Alle balsporten, badminton, rope skipping,
turnen, tennis, nieuwe en actuele sporten, ...
komen aan bod.

Turnzaal GBS De Vlinderdreef (Zwaaikom 1),
ingang langs Drongendreef.
Kinderen van het 1e tot 6e leerjaar.
Op maandag van 16u00 tot 17u00, niet
tijdens schoolvakanties.
Start op maandag 9 januari.
Het tarief van BKO Alles Kids wordt
gehanteerd.
Gaat je kind naar BKO Alles Kids, dan kan
hij/zij deelnemen aan deze activiteit.
Indien BKO Alles Kids niet open is, is er ook
geen sportacademie.
In samenwerking met Sport Werk.

Praktische info:
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Gemeentelijke sporthal en
buitenterreinen (Moerhofstraat 16a).
Voor alle 50-plussers.
Op dinsdag van 10u00 tot 11u00, niet
tijdens schoolvakanties.
De lessenreeks start op dinsdag                            
10 januari.
De lessenreeks voor het voorjaar kost                   
€ 44,00.

Praktische info:

Sport 50+
 Op dinsdag l 10u00 tot 11u00  l 50+

Ben jij een 50-plusser die gezond en fit willen
blijven? Kom dan meesporten! Tijdens de
lessen maak je kennis met een uitgebreid
sportaanbod. Denk maar aan verschillende
sport- en spelvormen, balsporten, badminton,
lenigheidsoefeningen, wandelen, fietsen en
nog veel meer.

Inschrijven

Zin in mee te sporten?
Inschrijven kan vanaf maandag 2 januari om
9u00 via moerbeke.be/i-active

LET OP: Nog niet gekend in i-School? 
Registreer eerst via moerbeke.i-active.be

https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.i-active.be/


Tijdens deze zachte, licht dynamische les
worden de yoga-oefeningen uitgevoerd op
het ritme van onze ademhaling met als doel
totale ontspanning. 

Turnzaal De Vlinderdreef (Zwaaikom 1), ingang langs Drongendreef.
Iedereen vanaf 16 jaar.
Op woensdag, niet tijdens schoolvakanties of op feestdagen:

Flowyoga: 20u00 tot 21u00
Slowyoga: 21u00 tot 22u00

De lessenreeks start op woensdag 11 januari.
De lessenreeks voor het voorjaar kost € 66,00.
Doe comfortabele sportkledij aan. Breng een yogamatje, kussentje, handdoek en dekentje mee.
Voorzie ook warme kledij voor na de workout. Schoenen zijn niet nodig voor de les.

Praktische info:

Yoga
Op woensdag l 20u00 tot 21u00 & 21u00 tot 22u00 l 16+

Vanaf september kan je opnieuw tot rust komen tijdens de verschillende yogasessies, onder leiding van
Martine Du Caju.

Flowyoga
Op woensdag l 20u00 tot 21u00 l 16+

Bij flowyoga worden de yogahoudingen op
een iets actievere manier gegeven om het
lichaam te versterken en te stretchen, dit op
het ritme van de ademhaling.  

Slowyoga
Op woensdag l 21u00 tot 22u00 l 16+

Gebeten door yoga?
Inschrijven kan vanaf maandag 2 januari om 9u00 via moerbeke.be/i-active

LET OP: Nog niet gekend in i-School? Registreer eerst via moerbeke.i-active.be

https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.i-active.be/

