
Start 2 Tabata
“Sweat, Smile, Repeat”  
Door Nicolas, in samenwerking 
met Sportwerk Vlaanderen
Een pittige cardio work-out, waardige 
opvolger van onze lessen Rythm Interval 
Training. Circuittraining met korte intensieve 
work-outs, zeer effectief om calorieën te 
verbranden en je conditie te verbeteren.
Plaatsen beperkt!

Dansmix 55+
“Fit & Fun”
Door Anne
Voor wie graag beweegt op swingende 
muziek, je danst individueel maar toch in 
groep, een mix van jazzdans, modern en 
lijndansen. Dansen draagt bij tot algehele 
fitheid, verbeteren van coördinatie en is  
een perfecte manier om je geheugen en 
coördinatievermogen te trainen.

www.gympies.be info@gympies.be 015/55 59 61

Rugtraining & Core Stability 
“We’ve got your Back!”
Door Michael, ervaren trainer en 
ergotherapeut
Intensieve en effectieve romp/core training 
voor versteviging van de rug en preventie van 
rugklachten. Ook wie reeds last heeft zal baat 
hebben bij deze oefeningen. We werken op 
betere belastbaarheid en op een sterke en 
stabiele rug, zodat je minder kans hebt op 
rug-, nek- en schouderklachten.
Ergonomische tips krijg je er gratis bij!

Yogalessen
“Spirit, Mind & Body”
Door Karolien en Caroline, ervaren 
Yogadocenten
Fysieke kracht hand in hand met innerlijke 
rust. Een dynamische vorm gericht op kracht, 
lenigheid en evenwicht tijdens de lessen 
Yogilates of Yoga All Levels. Of een meer 
meditatieve vorm in de les Yin Yoga Stretch & 
Relax, gericht op versterking en versoepeling 
van bindweefsles en gewrichten. 
Dus een betere lichaamshouding en een 
gevoel van totale ontspanning.

NIEUW VOOR VOLWASSENEN

Sportplezier voor  
jong en minder jong

Gympies sportaanbod 2019 - 2020

NIEUW: OPEN GYM!
"All You Can Learn"
Een nieuwe formule voor wie graag zelfstandig 
werkt. Je kiest zelf je traject en doelstellingen, 
onze ervaren trainers zetten je op weg en 
geven de nodige ondersteuning. Kortom, jij 
bepaalt zelf je lesinhoud in deze les!
Vanaf het derde middelbaar, maar ook 
twintigers, dertigers, ... zijn welkom!

Met dank aan onze partners

#wearegympies
#sportersbelevenmeer



VOLWASSENEN JEUGD

INSCHRIJVEN

VIP

15-30 juni
VOORINSCHRIJVINGEN
Enkel voor Gympies-leden 

(+broers/zussen) 

1 augustus 
START INSCHRIJVINGEN

voor iedereen

1 september
START LESSEN

Gratis proefles mogelijk
(indien niet volzet)

Gympies-leden ontvangen voor 15 juni een mail met alle VIP-info! 
Geen mail ontvangen? Mail of bel ons via info@gympies.be of via 015 55 59 61

Welkom voor een gratis proefles!

130 euro voor een lidmaatschap van september tot juni (38 weken)
NIEUW: Flexibele formules voor wie in ploegen werkt!

Alle lessen gaan door in het sportcomplex van Keerbergen 
Putsebaan 103 - 3140 Keerbergen

Meer info op onze site www.gympies.be
Contacteer ons via info@gympies.be of via 015 55 59 61

NIEUW

NIEUW

G-GYM (gemengd)
vanaf 1e leerjaar vr 19u00-20u00 Atheneum

volwassenen vr 10u30-11u30 PZ3

KLEUTERTURNEN (gemengd) Zaal
1e-2e kleuterklas wo 15u00-16u00 PZ3

wo 16u00-17u00 PZ3
wo 17u00-18u00 PZ3
za 09u15-10u15 PZ3
za 10u15-11u15 PZ3
za 11u15-12u15 PZ3

3e kleuterklas wo 16u00-17u00 GYM
za 09u00-10u00 GYM
zo 09u00-10u00 GYM

TOESTELTURNEN (jongens)
1e-2e leerjaar za 10u00-11u00 GYM
3e-4e leerjaar za 11u00-12u00 GYM
5e lj-2e middelbaar za 12u00-13u30 GYM
TOESTELTURNEN (meisjes)
1e-2e leerjaar za 09u00-10u00 GYM

za 10u00-11u00 GYM
zo 10u00-11u00 GYM
wo 17u00-18u00 GYM

3e-4e leerjaar za 11u00-12u00 GYM
wo 18u00-19u00 GYM

5e-6e leerjaar za 12u00-13u30 GYM
wo 19u00-20u30 GYM

1e-2e middelbaar za 12u00-13u30 GYM
vr 20u00-21u00 GYM

OPEN GYM (meisjes)
1e-2e middelbaar vr 21u00-22u00 GYM
OPEN GYM (gemengd)
vanaf 3e middelbaar vr 20u00-22u00 GYM
TRAMPOLINE (gemengd)
1e - 2e lj ma 17u30-18u30 GYM/PZ3
1e - 2e - 3e lj za 14u00-15u00 GYM/PZ3
3e - 4e lj ma 18u30-19u30 GYM/PZ3
4e - 5e - 6e lj za 15u00-16u00 GYM/PZ3
5e - 6e lj ma 19u30-20u30 GYM/PZ3
middelbaar vr 18u30-20u00 GYM/PZ3
TUMBLING (gemengd)
3e-4e leerjaar za 13u30-14u30 GYM/PZ3
5e-6e leerjaar za 14u30-15u30 GYM/PZ3
middelbaar za 15u30-17u00 GYM/PZ3
5e leerjaar en ouder zo 13u30-14u30 GYM/PZ3
ROPESKIPPING (gemengd)
vanaf 3e leerjaar zo 09u30-11u00 PZ2

G-GYM




