
Ladies
Night

02.06.2022 - 19 uur

Een avond vol sport en creativiteit 

Sportcentrum De Krekel
Op en top fit sessie waarbij sociale interactie en 
plezier centraal staan (hallojij) 
Bewegen en connecteren met anderen vormt een basis 
van gezondheid. Aan de hand van een leuke interactieve 
training zal je gehele lichaam getraind worden.

Rope- skipping (So-Fit)
Wie deed dit niet in zijn kindertijd ?!
Letterlijk vertaald betekent het touw springen.  Je hebt 
er enkel een springtouw en goede sportschoenen voor 
nodig en je kan aan de slag.  Het klinkt simpel, maar het is 
zoveel meer dan dat ! 
Ropeskipping is een erg gevarieerde sport waarbij je 
oefent op uithouding, kracht, ritme en acrobatie. Er 
bestaan verschillende vormen zoals “Single Rope” waarbij 
er gebruik gemaakt wordt van één touw van normale 
grootte. Bij “Double Dutch” heb je twee draaiers die 
twee lange touwen alternerend ronddraaien. 
Leer alle kneepjes van het vak en kom naar deze 
boeiende workout ! 
(De springtouwen worden door ons voorzien) 

Trampoline workout (yogfitstudio)
Heel veel fun, heel veel zweten. Super effectieve 
workout! Geen ingewikkelde pasjes maar vooral 
calorieën verbruiken of je conditie verbeteren.

Floatfit workout (eyeviewsystems)
Floatfit is de laatste nieuwe fitnesshype op het water! 
Het unieke aan deze groepsles is dat alle oefeningen 
worden uitgevoerd op een Aquabase, een opgeblazen 
en drijvend board. De onvoorspelbaarheid van het 
water zorgt ervoor dat je gedurende de hele les op je 
evenwicht moet letten. Naast de balanstraining wordt er 
ook geoefend op kracht, lichaamsbesef, uithouding en 
coördinatie. Deze lessen zijn pure fun, maar nat worden 
moet je er wel bij nemen! Tijdens deze les kan je gewoon 
je badkleding dragen.

Maak 1 keuze indien je kiest voor een lange sessie 
(19u30-21u30):

 DIY handlettering (Letter Atelier) € 29
 De veelzijdigheid van brushpens (Creafaar) € 26

Maak 2 keuzes indien je kiest voor onderstaande 
activiteiten 

Sessie 19u30-20u30 (€ 7,5)

 Workshop kindergrime (Sjo-bizz)
 Fitness hoelahoop (beweegpunt)
 Bewegen met rugpijn (hallojij)
 Pilates (Life danscenter)
 Yoga flow (yoga met Nadine)
 Pound (So-Fit)
 Trampoline workout (yogfitstudio)
 Floatfit workout (eyeviewsystems)

Sessie 20u30-21u30 (€ 7,5)

 Workshop kindergrime (Sjo-bizz)
 Cardio & Abs workout (beweegpunt)
 Op en top fit sessie (hallojij)
 Pilates (Life danscenter)
 Yoga flow (yoga met Nadine)
 Rope-skipping (So-Fit)
 Trampoline workout (yogfitstudio)
 Floatfit workout (eyeviewsystems)

Info: sportdienst@izegem.be of 051 30 33 22
Inschrijven kan via: www.izegem.be/ladiesnight

#izegeminbeweging     #sportersbelevenmeer



19 uur
onthaal in sportcentrum De Krekel  
H.Hartstraat 15 Izegem

19.15 uur
massa- opwarming

19.30-21.30 uur
keuze uit 1 lange sessie van 2uur  
of 2 sessies van één uur

Vanaf 21.30 uur 
cocktail of mocktail (inbegrepen)

LANGE WORKSHOPS (2 uur)
DIY handlettering (Margot Behaeghe) 
‘Tegenwoordig is handlettering alom vertegenwoordigd! 
Je ziet het op uitnodigingen, posters, menukaarten, 
geboortekaartjes, … Kortom, het is niet meer uit ons 
straatbeeld weg te denken. En weet je wat het leuke is? Dat 
het niet moeilijk is dit allemaal zelf te maken! 
In dit Letterfeestje zie je de basis van het handletteren. Aan 
de hand van enkele werkblaadjes krijg je basistips mee en 
kan je oefenen zoveel je maar wil. 
Daarna krijg je de kans om met verschillende stiften te 
oefenen zodat je weet welke je het meeste ligt. Als afsluiter 
maak je iets naar keuze. Een poster, een kaartje … Niets 
moet, alles mag! 
Handlettering … heerlijk verslavend! ‘ 

De veelzijdigheid van brushpens (Farah Schakman) 
Zeg nooit zomaar stift tegen een ware ‘brushpen’... Wil je graag 
de talloze mogelijkheden met deze stiften eens van nader bij 
leren kennen om nadien zelf leuke kaartjes en labels te kunnen 
maken? Dan is deze workshop echt ideaal!
We hebben het over de verschillende soorten stiften, papier 
en accessoires. Daarna belichten we de vele mogelijkheden: 
achtergronden maken, bloemen tekenen, stempelen, 
handletteren, blenden,...
We geven een aantal concrete tips & tricks en na het bekijken 
van enkele voorbeelden, mag je zelf de eigen creativiteit de 
vrije loop laten... Wie weinig inspiratie heeft, help ik met plezier 
op weg.

KORTE WORKSHOPS (1 uur) 
Fitness hoelahoop (beweegpunt)
Creatieve workout met de fitness hoelahoop.  
Leuk, gevarieerd, fun! 

Bewegen met rugpijn (hallojij) 
Jij wil graag bewegen, maar je voelt dat je rugpijn je 
tegenhoudt om duurzaam in beweging te komen. In deze 
sessie geeft Kevin mee hoe toch kan bewegen met rugpijn 
en hoe beweging u zal helpen om je rugpijn te verminderen.

Pilates (Life danscenter)
Pilates is de perfecte workout voor je hele lichaam. Je 
werkt voornamelijk aan je ‘core’: je spieren rondom je rug, 
buik en bekken. 
Een effectieve trainingsmethode om je lichaam te shapen, 
te herstellen en te versterken.

Workshop kindergrime (Sjo-bizz)
Voor de leuke kennismakingsworkshop kindergrime heb 
je geen voorkennis nodig. Deze workshop is geschikt 
voor iedereen: ouders, leerkrachten, onthaalouders, 
kinderverzorgster, animatoren, …
Na een korte voorstelling rond de soorten materialen, 
spons- en penseeltechnieken nemen we jullie mee in de 
uitwerking van een basisfiguur. Ontdek samen met ons de 
wereld van de grime!

Yoga flow (Yoga met Nadine)
We starten met de focus op ademhaling, doen zachte 
bewegingen en sluiten af met een ontspannende nidra 
(slapeloze slaap of oefening met visualisatie). Breng voor 
deze sessie een fleecedekentje mee.

Pound (So-Fit)
Pound® is een zalige full body cardio-jamsessie ! Door 
gebruik te maken van speciale lichtgewicht ‘drumstokken’ 
(de zogeheten Ripstix®) doe je aan krachttraining en 
cardio. Uit de boxen klinkt hiphop, rock, elektronische 
muziek en pop. 
Deze sportieve jamsessie is dé manier om op een leuke 
manier te ontstressen en je innerlijke rockster los te 
laten. Je verbrandt veel calorieën met Pound® (zo’n 
900 in een sessie van 45 minuten) en je oefent je billen, 
rug, buik, armen en benen. En je hoeft er niet eens een 
doorgewinterde fitnesstijger voor te zijn  
(ook geen muzikant, trouwens).

Cardio & Abs workout (beweegpunt)
Cardio & Abs workout, een super toffe mix van cardio 
waarbij de hartslag de lucht in gaat, in combinatie met 
heel specifieke buikspieroefeningen. 
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