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Sport- en beweegaanbod

2022-2023
voor volwassenen en senioren

#sportersbelevenmeer

Samen fit en gezond?
Dat kan en daarvoor helpt team Sport en Jeugd je graag verder.



Het verbetert het humeur en geeft energie.
Het stimuleert de stofwisseling en heeft een positieve invloed op het
gewicht.
Het verhoogt de weerstand en helpt om stress kwijt te raken.
Het verbetert de balans en dat verkleint het risico op vallen.
Het draagt bij aan onafhankelijkheid op latere leeftijd.
Het brengt mensen samen  en zorgt voor sociaal contact.

Meer bewegen is niet alleen gezond voor lichaam en geest, er is ook minder
risico op hart- en vaatziekten, diabetes en bepaalde soorten kanker.

Sport en bewegen verbetert de levenskwaliteit, ook wanneer je op latere
leeftijd start. Een aantal voordelen van op een rij:

Team Sport en Jeugd zet in op een wekelijks beweegaanbod voor
volwassenen en senioren, dat is terug te vinden in deze brochure. Er starten
ook enkele kortere lessenreeksen gegeven door partners, deze vind je
vanachter in de brochure. Ook bij het cursuscentrum kan je terecht voor een
uitgebreid beweegaanbod, gegeven door vrijwilligers. Meer info hierover vind
je via www.heist-op-den-berg.be/cursuscentrum. 

Er zijn ook heel wat verenigingen die bewegingsactiviteiten aanbieden. Meer
info hierover kan je terugvinden via
www.heist-op-den-berg.be/sportverenigingen . 

Dit jaar zetten we vanuit team Sport en Jeugd in op wandelen als meest
makkelijke manier om te bewegen.
We doen dit via het project ’10 000 stappen'.
Hiermee proberen we iedereen aan te zetten
om minstens 10 000 stappen per dag te zetten. 
Dat kan op een eenvoudige manier door je
dagelijkse verplaatsingen te voet te doen
maar dit kan uiteraard ook door wandelingen te maken.
Om je een beeld te geven van wandelingen die je in onze gemeente kan doen
(tijdelijke, permanente of wandelevenementen) surf je best naar onze website
www.heist-op-den-berg.be/wandelen .

Team Sport en Jeugd staat je graag met raad en daad bij in de zoektocht naar
de juiste activiteit op jouw maat! Neem gerust contact op als we jou hiermee
kunnen helpen.

https://www.heist-op-den-berg.be/sportverenigingen
https://www.heist-op-den-berg.be/wandelen


Aanbod wekelijkse lessen
2022-2023

Aeronetics 

maandag van 9 tot 10 uur
maandag van 10 tot 11 uur 

 Aeronetics is een les voor volwassenen bestaande uit twee delen, een
dansante opwarming en een reeks spierverstevigende oefeningen. In
deze les wordt er gebruik gemaakt van een matje en verschillende
stijlen muziek.

Waar: De Sporthal, Lostraat 48A, 2220 Heist-op-den-Berg
Wanneer: 

Eerste les: maandag 5 september 2022
Laatste les: maandag 19 juni 2023
Prijs: € 60 (VT-kaart: €12) voor het hele seizoen.

HIIT - NIEUW

woensdag van 8.45 tot 9.45 uur
donderdag van 8.45 tot 9.45 uur

High Intensity Interval Training. De les wordt opgesplitst in afwisselend
hoog intensieve activiteiten met korte rustmomenten om op adem te
komen. We werken met een tijdspanne en je kiest je eigen tempo van
uitvoering. Elke training zal er anders uitzien met verschillende soorten
oefeningen (kracht, cardio, snelheid, evenwicht, coördinatie, springen,
...) De opzwepende muziek zorgt voor extra motivatie. Minimale
basisconditie is vereist.

Waar: De Sporthal, Lostraat 48A, 2220 Heist-op-den-Berg
Wanneer:

Eerste les: woensdag 7 en donderdag 8 september 2022
Laatste les: woensdag 21 en donderdag 22 juni 2023 
Prijs: € 60 (VT-kaart: €12) voor het hele seizoen.



Aanbod wekelijkse lessen
2022-2023

maandag van 11 tot 12 uur
dinsdag van 11 tot 12 uur

Kracht- en stabiliteitsoefeningen vormen de basis van deze les: we
maken het lichaam sterker om zo blessures te voorkomen. De
oefeningen worden uitgevoerd op het niveau van de volwassenen en
senioren in de groep dus iedereen is welkom. Er wordt gebruik gemaakt
van een matje.

Waar: De Sporthal, Lostraat 48A, 2220 Heist-op-den-Berg
Wanneer: 

Eerste les: maandag 5 en dinsdag 6 september 2022
Laatste les: maandag 19 en dinsdag 20 juni 2023
Prijs: € 60 (VT-kaart: €12) voor het hele seizoen.

Kracht & stabiliteit

woensdag van 10.45 tot 11.45 uur

Heb je zin in veel afwisseling en een leuke uitdaging? Dan is bodyfit &
fun iets voor jou. Sport en vooral FUN komen elke week aan bod op
een veelzijdige manier. 

Waar: De Sporthal, Lostraat 48A, 2220 Heist-op-den-Berg
Wanneer: 

Eerste les: woensdag 7 september 2022
Laatste les: woensdag 21 juni 2023
Prijs: € 60 (VT-kaart: €12) voor het hele seizoen.

Bodyfit & fun



Aanbod wekelijkse lessen
2022-2023

Zumba gold

dinsdag van 10 tot 11 uur
donderdag van 9.45 tot 10.45 uur

Zumba gold is fysiek minder zwaar en het tempo ligt minder hoog
dan de klassieke Zumba. Elke les is altijd een even groot feestje!

Waar: De Sporthal, Lostraat 48A, 2220 Heist-op-den-Berg
Wanneer: 

Eerste les: dinsdag 6 en donderdag 8 september 2022
Laatste les: dinsdag 20 en donderdag 22 juni 2023
Prijs: € 60 (VT-kaart: €12) voor het hele seizoen.

Seniorengym

maandag van 13.30 tot 14.30 uur in sporthal De Wimpel,
Dalstraat 28, 2222 Wiekevorst 
dinsdag van 8.45 tot 9.45 uur in KTTC Hallaar, Leopoldlei 81A
woensdag van 9.45 tot 10.45 uur in De Sporthal, Lostraat 48A,
2220 Heist-op-den-Berg

In de les seniorengym is er aerobics op muziek als opwarming. Je
coördinatievermogen en geheugen krijgen een leuke uitdaging.
Daarna ligt de focus op het losmaken en soepel houden van de
spieren, gevolgd door een reeks kracht- en evenwichtsoefeningen,
volledig aangepast op het niveau van de senior.

Waar en wanneer: 

Eerste les: maandag 5, dinsdag 6 en woensdag 7 september 2022
Laatste les: maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 juni 2023
Prijs: € 30 (VT-kaart: €6) voor het hele seizoen.



Aanbod wekelijkse lessen
2022-2023

Start to row - NIEUW

maandag van 19 tot 19.50 uur
maandag van 20.10 tot 21 uur

Waar: De Sporthal, Lostraat 48A, 2220 Heist-op-den-Berg
Wanneer: 

Eerste les: maandag 3 oktober 2022
Laatste les:  maandag 12 december 2022
Prijs: € 60 (VT-kaart: €12) voor de reeks van 10 lessen.

Start to yoga & relax - NIEUW

woensdag van 9 tot 10 uur

Maak kennis met de verschillende soorten yoga in een reeks van 10
lessen. Dit kan gaan van een rustige yin yogales tot een pittige en
spierverstevigende poweryoga. Yoga is goed voor je mentale en
fysieke welzijn. versterk je spieren, krijg een betere conditie en
scherp je focus aan. 

Waar: Sporthal De Wimpel, Dalstraat 28, 2222 Wiekevorst 
Wanneer: 

Eerste les: woensdag 12 september 2022
Laatste les: woensdag 23 november 2022
Prijs: € 60 (VT-kaart: €12) voor de reeks van 10 lessen.

Klaar voor een unieke workout? Maak op een laagdrempelige manier
kennis met het indoor-roeien. De focus ligt op de basis roeitechniek en
balans. De roei-slag wordt opgebouwd in verschillende stappen en je
leert om je spier-geheugen te programmeren op de juiste roeitechniek.
Wanneer iedereen deze onder de knie heeft bouwen we verder de
conditie op. Samen roeien op leuke muziek met daartussen stretching
en core stability. Deze les is voor iedereen die wil kennismaken of zijn
techniek wilt opfrissen en aan zijn conditie en lenigheid wilt werken. Fun
gegarandeerd! Dit is een reeks van 10 lessen.



Aanbod wekelijkse lessen
2022-2023

Ouder-kleuter yoga - NIEUW

maandag van 16 tot 16.50 uur

Geniet als (groot-)ouder samen met je (klein-)kind op een speelse
manier van yoga, massage, ontspanning en aandachtsoefeningen. Ga
elke week mee op avontuur en werk aan de lenigheid en motorische
vaardigheden. Voor kinderen tussen 2 - 5 jaar. Dit is een reeks van 10
lessen.

Waar: Sporthal De Wimpel, Dalstraat 28, 2222 Wiekevorst 
Wanneer: 

Eerste les: maandag 12 september 2022
Laatste les: maandag 21 november 2022
Prijs: € 60 (VT-kaart: €12) voor de reeks.

Ouder-kind yoga - NIEUW

maandag van 17 tot 17.50 uur

Wil je graag wat meer tijd doorbrengen met je kind? Soms zijn we
overprikkeld en willen we samen iets nuttig doen om te ontspannen.
Daar is de ouder-kind yoga een fijne ervaring voor. Door eenvoudige
oefeningen bouw je een unieke band op met je oogappel. Samen
beleef je een avontuur waarbij we aandacht schenken aan de
ademhaling, coördinatie, lenigheid, massage en relaxatietechnieken.
Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Dit is een reeks van 10 lessen.

Waar: Sporthal De Wimpel, Dalstraat 28, 2222 Wiekevorst 
Wanneer: 

Eerste les: maandag 12 september 2022
Laatste les: maandag 21 november 2022
Prijs: € 60 (VT-kaart: €12) voor de reeks.



Aanbod wekelijkse lessen
2022-2023

Start to run - NIEUW

 maandag en donderdag van 18.30 tot 19.30 uur

maandag 19 september 2022

donderdag 15 december 2022

Tijdens deze lessen leer je, onder professionele begeleiding, hoe je
op een comfortabele manier 5 km kan lopen.
Aangezien je je conditie moet opbouwen, is het aangeraden om
zowel op maandag als donderdag deel te nemen aan de training.
Er wordt op maandag en donderdag samen in groep getraind
(ongeveer 1 u). Deelnemers die graag nog een extra training doen in
het weekend, krijgen hiervoor een persoonlijk schema.
Wie jonger is dan 14 jaar, kan eerst 2 weken gratis bij een
jeugdtrainer testen. Dit is een reeks van 12 weken i.s.m.
Atletiekvereniging Zuiderkempen.

Waar: Atletiekpiste Sportcentrum De Lichten, Kloosterveldstraat 7,
2221 Booischot
Wanneer: 

Eerste les:

Laatste les: 

Prijs: € 30 (VT-kaart: €6) voor de reeks van 12 weken.



maandag
aeronetics 9 - 10 uur

aeronetics 10 - 11 uur
kracht en stabiliteit 11 - 12 uur
seniorengym 13.30 - 14.30 uur

 
ouder-kleuter yoga 16 - 16.50 uur

ouder-kind yoga 17 - 17.50 uur
start to row 19.00 - 19.50 en 20.10 - 21.00 uur

start to run 18.30 - 19.30 uur

dinsdag
seniorengym 8.45 - 9.45 uur

zumba gold 10 - 11 uur
kracht en stabiliteit 11- 12 uur

 woensdag
HIITraining 8.45 - 9.45 uur

seniorengym 9.45 - 10.45 uur
bodyfit en fun 10.45 - 11.45 uur

 
start to yoga & relax 9 - 10 uur donderdag

HIITraining 8.45 - 9.45 uur
zumba gold 9.45 - 10.45 uur

 
start to run 18.30 - 19.30 uur

 

Aanbod wekelijkse lessen
2022-2023

Overzicht



Info
Aangegeven prijzen zijn steeds voor de hele reeks. 
Inschrijven doe je dus ook voor een hele reeks.
Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen gaan onze
wekelijkse lessen NIET door.
Op woensdag 8 en donderdag 9 maart 2023 gaan er
uitzonderlijk geen lessen van lesgeefster Fara door wegens
bijscholing.
Onze lessen gaan door bij een minimum van 10
inschrijvingen.
Bij inschrijving kies je het uur waarop je deelneemt als de les
op meerdere momenten aangeboden wordt.
Twijfel? Schrijf je dan zeker in en geniet van een gratis
proefles. Nadien kan je kosteloos uitschrijven als het toch
niets voor jou is. 
Terugbetaling na annulatie door de deelnemer zelf gebeurt
enkel wanneer de deelnemer omwille van medische redenen
minstens 3 lessen na elkaar niet kan deelnemen aan de
activiteiten. Er dient steeds een doktersattest te worden
voorgelegd. Hiervoor dient sowieso contact met team sport
en jeugd opgenomen te worden.
Terugbetaling na annulatie van 1 of meerdere lessen door
team sport en jeugd zelf, zal gebeuren nadat er minder dan
30 lessen konden doorgaan. 
Personen met een beperking kunnen vrijblijvend contact
opnemen, dan bekijken we samen de mogelijkheden.

Info en inschrijven



Info en inschrijven

Inschrijven
Inschrijvingen starten op vrijdag 1 juli vanaf 9.00 uur
Via de webshop: https://www.heist-op-den-berg.be/webshop

Telefonisch tijdens de openingsuren: 015 46 16 70
Ter plaatse inschrijven is enkel mogelijk op vrijdag 1 juli
tussen 9 - 12 uur.
Via mail inschrijven is nooit mogelijk.

Opgelet: dit kan enkel als je over een login beschikt.
Inwoners: rijksregisternummer (zowel voor paswoord als
gebruikersnaam)
Niet-inwoners: vraag je login aan bij team Sport en Jeugd als je
in het verleden nog geen ontvangen hebt.



Contactgegevens

Team sport en jeugd
De Sporthal
Lostraat 48 A, 2220 Heist-op-den-Berg
015 46 16 70
sportenjeugd@heist-op-den-berg.be

Openingsuren: enkel telefonisch/via mail bereikbaar

maandag                 9 - 12 uur            13.30 - 19 uur
dinsdag                    gesloten              13.30 - 16 uur
woensdag                9 - 12 uur            13.30 - 16 uur
donderdag              9 - 12 uur             13.30 - 16 uur
vrijdag                      9 - 12 uur             gesloten 



Volg ons op facebook: Sport en Jeugd Heist

Jan Moons - Kerklpein 17, 2220 Heist-op-den-berg


