
Beweegaanbod
voor volwassenen

sportdienst Izegem

INSCHRIJVEN KAN VIA
WWW.IZEGEM.BE/SPORT, KLIK OP 
HET LUIKJE BEWEEGAANBOD OF
WEBSHOP-VRIJETIJD.IZEGEM.BE
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Aanbod zonder beweegkaart
Zwemmen aan 1,00 euro voor 50+
Tijdens de schoolperiode op donderdag van 16.30 - 17.30 uur 
Tijdens de schoolvakanties op donderdag van 9.00 - 10.00 uur 
Huidige corona-regeling (reserveren is verplicht):
Tijdens de schoolperiode op donderdag van 16.00-17.00 uur 
Tijdens de schoolvakanties op donderdag van 9.00-10.00 uur

Ook op andere tijdstippen kan er gezwommen worden.
De openingsuren kan je terugvinden op sport.izegem.be
Let wel: dan gelden er wel andere tarieven.

Lopen in een natuurvriendelijke omgeving
Lopen op de nieuwe loopomloop en de gerenoveerde piste:
de info van de loopomloop staat op de startzuil aan het 
Stadion (St. Jorisstraat)

Lopen op de piste kan enkel met een badge. Ook voor de 
toegang tot het sanitair aan de piste, heb je de badge nodig. 
Een loopbadge kan je verkrijgen op de stedelijke sportdienst 
(H. Hartstraat 15). Je betaalt éénmalig 10 euro voor je badge. 
Voor een jaar activatie van de badge, betaal je 10 euro.

GYM
Tijdens deze training focussen we op een full body workout.
De grote spiergroepen zoals benen, buik, armen, borst 
komen ook steeds aan bod. Wel focussen we iedere les op 
1 groep. 
We blijven fi t en kunnen onze dagdagelijkse taken makkelijk 
verder blijven uitvoeren.
Lange reeksen, hoofdzakelijk matoefeningen, af en toe 
gebruiken we materialen. Instapdrempel is laag.

Wanneer?
Telkens op dinsdag van 15 uur tot 16 uur in Izegem.
Telkens op donderdag van 15 uur tot 16 uur in Kachtem.
Met uitzondering van schoolvakanties, feestdagen en 
donderdag 29 april.

Van zodra de maatregelen het toelaten gaan we terug 
van start.

Waar?
Sportcentrum De Krekel: Heilig Hartstraat 15, 8870 Izegem
Sportcentrum ’t Sok: Hogestraat 15, 8870 Kachtem   



Koop je beweegkaart!
Voor de volwassen 
recreatieve sporter

#Izegeminbeweging   #sportersbelevenmeer

De kaart geeft je toegang tot tal van lessen: actief overdag, 
yoga, gymlessen en beweegsessies. 
Met de kaart ben je verzekerd voor lichamelijke dekking, 
burgerlijke en strafrechtelijke verdediging en burgerlijke 
aansprakelijkheid. 

Voor deelname aan een les betaal je 3 euro. De beweegkaart 
kost 66 euro en geeft je recht op 24 lessen. We geven dus 
twee lessen gratis.

Koop je beweegkaart op de sportdienst of thuis via de 
webshop. De webshop is terug te vinden op de website van 
de sportdienst: www.izegem.be/sport (onder het luikje 
beweegaanbod) of rechtstreeks

 via de link: webshop-vrijetijd.izegem.be. Na overschrijving 
kan de kaart opgehaald worden op het sportcentrum 
De Krekel, H. Hartstraat 15 te Izegem.

Kom gerust langs met je vragen, stuur een mail naar 
bart.colpaert@izegem.be of neem telefonisch contact 
051 33 20 74.

ACTIEF OVERDAG
Wil je het graag wat actiever? Je krijgt een sportmix van 
core stability, fi tbal, kamagon, bands, foamrolling, circuit 
en spinning.

Wanneer?
Telkens op maandag van 10 uur tot 11 uur, uitgezonderd de 
schoolvakanties en feestdagen. Van zodra de maatregelen 
het toelaten gaan we terug van start en passen we de data 
in de folder aan.

Week 1 -2 *Basis CORE stability
Je CORE verstevigen is de basis leggen van een sterk en 
stabiel lichaam. Wij leren je de basis 6 oefeningen perfect 
aan en deze vormen de start van een gevarieerde en 
intense stability workout. Een CORE workout is perfect 
voor alle niveaus en leeftijden.

Week 3 - 4 *Fitbal
Deze training krijgt een nieuwe dimensie door het gebruik 
van de fi tbal, nl. instabiliteit. Fitbaloefeningen verbeteren je 
balans, coördinatie, fl exibiliteit en core stabiliteit. Je zal je 
buikspieren continu aanspannen om het rollen van de bal 
te controleren.

Week 5- 6 *Kamagon
Een training met een kamagonbal is uniek doordat de 
bal zelf het punt van instabiliteit is. Met de kamagonbal 
wordt kracht, balans, stabiliteit, snelheid, behendigheid, 
coördinatie en de proprioceptie verbeterd.

Week 7 - 8 *Bands
Figuurtraining met behulp van elastieken. Weerstands-banden 
zijn een hip, eenvoudig en goedkoop hulpmiddel om te 
focussen op bepaalde lichaamszones.

Week  9 - 10 *Foamrolling
Is een massagetechniek waarbij door de foamroller een druk 
op de spieren en het omliggende weefsel gecreëerd wordt. 
De spieren zullen losser worden. Wij gebruiken de foamroller 
niet enkel als opwarmingsmiddel of stretching. Wij gaan deze 
foamroller ook gaan gebruiken voor core stability oefeningen.

Week 11 - 12 *Circuit
Een uitstekende les om aan je kracht, maar ook aan je conditie 
te werken. Je werkt in verschillende standen met of zonder 
materiaal. Periodes van intensief oefenen worden afgewisseld 
met rustperiodes.

Week 13 - 14 °Spinning / Indoor cycling
Spinning is een interval workout op de fi ets waarbij we vooral 
werken om te conditie te verbeteren en vet te verbranden.  
Spinning is een intensieve workout waarbij je behoorlijk wat 
calorieën gaat verbruiken. Je wordt opgepept door te werken 
op de motiverende muziek.

Waar?
*Sportcentrum De Krekel: Heilig Hartstraat 15 te Izegem
°Beweegpunt: Zuidkaai 40 te Izegem.

Bij mooi weer werken we buiten, de afstands- en hygiëneregels 
worden steeds gerespecteerd

YOGA
Op zoek naar een iets rustigere workout? 
Lenigheidsoefeningen, relaxatie en stretching komen 
aan bod. Tijdens deze lessenreeks voegen we 
een mix van CORE oefeningen, stretch, pilates en 
yogaelementen samen in 1 training.

Wanneer?
Telkens op maandag van 14 uur tot 15 uur of van
15 uurtot 16 uur, uitgezonderd de schoolvakanties en 
feestdagen. Van zodra de maatregelen het toelaten 
gaan we terug van start. 

Waar?
Sportcentrum De Krekel: Heilig Hartstraat 15 
te Izegem.




