
Sport
overdag



Wil jij ook wat meer bewegen en heb je tijd overdag? 
Kom dan zeker eens meedoen met onze verschillende 
activiteiten onder de noemer “sport overdag”!

#sportersbelevenmeer #inzandhoven

Omnisport

Elke maandag van 13.30u tot 15.30u en woensdag van 
10u tot 12u – deze 2 uurtjes worden gevuld met een mix 
van sporten zoals badminton, golf, tafeltennis, squash … 
Iedereen vindt hier dus wel iets dat hij of zij graag doet!

Prijs: € 2 per keer of € 15 voor een 10-beurtenkaart

Drum and dance

Elke dinsdag van 10u tot 11u – de benaming zegt op 
zich al genoeg: met drumsticks trommelen op een zitbal 
en dit gecombineerd met een bewegingscombinatie 
op muziek! Hoog fungehalte en het bevordert o.a. de 
coördinatie en het groepsgevoel. 

Prijs: € 60 voor 12 lessen

Yogilates

Elke dinsdag van 11u tot 12u – combinatieles yoga, 
pilates, tai chi en eutonie. Breng zeker ook een matje 
mee!

Prijs: € 60 voor 12 lessen 



Elke woensdag van 10.00u tot 11.30u – vind je het 
te koud om buiten te petanquen? Wel dan hebben wij 
een leuk alternatief met curve bowls. Echt iets voor de 
50-plussers!

Prijs: € 2 per keer of € 15 voor een 10-beurtenkaart

Curve bowls

Elke vrijdag van 9.30u tot 11.30u kan je vrij 
komen tennissen of padellen. Voor padel komt 
er 1x per maand een lesgever langs om je de 
kneepjes van padel te leren. 

Prijs: € 2 per keer of € 15 voor een 
10-beurtenkaart

Tennis en padel

Vrijdag van 9u tot 10u kan je deelnemen aan een work-
out waarbij vetverbranding centraal staat. Aërobic, step 
en spierverstevigende oefeningen worden gecombineerd 
op een rustig niveau.

Prijs: € 60 voor 12 lessen

Bodyforming



Dienst Sport & Jeugd- Christel Goormans
Sportcomplex Het Veld - Schildebaan 22 b - 2240 Zandhoven
T: 03-410 16 65 | E: sport@zandhoven.be

Omdat sport en gezellig samenzijn goed bij 
elkaar passen, organiseren we enkele sportieve 
seniorennamiddagen. Je kan dan verschillende sporten 
uit proberen zoals badminton, dynamic tennis, kubb, 
curve bowls, volksspelen, curling, speedminton, … En 
als afsluiter voorzien we elke keer iets lekkers en kan er 
gezellig nagepraat worden.
De juiste data kan je steeds terug vinden op onze 
website of in het gemeenteblad.
De sportieve seniorennamiddagen gaan steeds door op 
een donderdag en dit van 13.30u tot 16u.

Prijs: € 3 per namiddag – inschrijven op voorhand is 
noodzakelijk 

Seniorenzwemmen

Wil jij ook rustig wat baantjes trekken? 
Dan moet je zeker op vrijdag van 15.00u 
tot 16.00u komen zwemmen in het 
zwembad van Pulderbos want na de 
middag is het zwembad gedurende 1 uur 
enkel open voor senioren.
Enkel de inkom tot het zwembad moet 
betaald worden.

Naast dit aanbod kan je uiteraard ook gratis en vrij gebruik maken van:
• 5 bewegwijzerde looppaden van 5km met vertrekpunt 
               in elke deelgemeente
• de fit-o-meter met start en aankomst aan 
              sportcomplex Het Veld
•             Outdoor-fitness aan sportcomplex Het Veld

Sportieve seniorennamiddagen

Seniorenzwemmen


