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S-pression biedt naast danslessen ook 
ontspanning voor lichaam en geest

Werken aan uw gezondheid met pilates en yoga voor kinderen, jeugd en volwassenen

INFORMATIE & INSCHRIJVINGSDAGEN:
EEKLO stedelijke sporthal:
woensdag 03/09 > 16u30 tot 19u
zaterdag 06/09 > 14u tot 16u

Kijk voor alle info op www.s-pression.be

In de drukte van de maatschappij waarin we leven, zijn 
we allemaal op zoek naar een gezond evenwicht tussen 
lichaam en geest. Pilates en yoga kunnen u daarbij helpen 
om te werken aan uw fysieke en mentale gezondheid.

ENKELE VOORDELEN VAN PILATES & STRETCHING:
- intense training van diverse spiergroepen, met de nadruk 
  op de rug- en buikspieren 
- werken aan een correcte ademhaling
- een soepele en stevige rug en een verbeterde lichaamshouding
- meer lenigheid en evenwicht dankzij een sterker powerhouse

“Na 10 lessen voel je het verschil, na 20 
lessen zie je het verschil en na 30 lessen 
heb je een totaal nieuw lichaam” 
     – Joseph Pilates

ENKELE VOORDELEN VAN YOGA & RELAXATIE:
- diepe en bewuste ademhaling geeft  meer energie
- beter omgaan met stress, (faal)angst, negatieve gevoelens 
  en slaapproblemen
- mentale rust, meer zelfvertrouwen en bewustere omgang met 
  het eigen lichaam
- betere prestaties op het werk

ENKELE VOORDELEN VAN RELAXATIE VOOR KINDEREN EN JEUGD:
- positief eff ect op zelfvertrouwen en creativiteit
- open ontwikkeling van lichaam en geest
- hoger concentratievermogen en betere leerprestaties
- beter omgaan met negatieve gevoelens, angst en stress
- algemene ontwikkeling met respect voor zichzelf en anderen

Het nieuwe schooljaar start op 8 september en tijdens 
de eerste week kan u gratis proefl essen volgen. 

MALDEGEM sporthal Meos:
woensdag 03/09 > 14u tot 15u

Dans- en 
Balletschool  S-pression vzw 
o.l.v. Sara Mussche   & lessen Pilates, yoga en partyrobics

Gratis proeflessen: van maandag 10 t.e.m. zaterdag 15 september zijn alle danslessen gratis te volgen.
 Probeer dan je favoriete dansles(sen) en dansstijl(en) uit en kies daarna de dansles en dansstijl die bij je past.

Je vindt het lessenrooster en alle info op: www.s-pression.be - Contact: info@s-pression.be  -  0472/23.25.47

 Informatie- en inschrijvingsdagen/uren:          
zaterdag 8/9

16u > 17u
woensdag 5/9

14u > 15u
woensdag 5/9

16u > 17u

Janne Peeters (5) volgt kleuterdans, pré klassiek en kids yoga:
Mijn papa en mama zijn in de wolken nu ik dansles volg bij S-pression. 
Weet je wat zij vertellen aan hun vrienden en vriendinnen?: “Na de 
eerste danslessen stond onze kapoen al te popelen om terug te keren. 
De dansjuffen doen dat super en onze kleuter komt iedere week met 
heel veel plezier naar de danslessen. De les pré klassiek die door Sara 
gegeven wordt, zorgt ervoor dat onze Janne een heel mooie houding 
ontwikkelt!”

Marie-Lien De Vos (7) volgt klassiek ballet, modern en disco:
“Ik vind het ontzettend leuk om nieuwe dansen te leren. Disco is 
daarbij mijn absolute lievelingsdans. Samen dansen met vriendinnen 
is superplezant. Ook thuis dans ik heel veel. Er zijn zoveel danslessen 
bij S-pression dat ik er alle dagen dansles zou kunnen volgen. Kids 
uit de lagere school kunnen bij S-pression ook kiezen voor  hiphop, 
musical, jazz en showdance of yoga. Ik zou nog meer uren willen 
dansen bij S-pression maar papa en mama vinden het nu al genoeg”. 

Kobe Vergauwen  (13) volgt jongensdans:
“Ik dans al drie jaar bij S-pression en vond het vanaf het begin heel leuk. 
Bovendien zit ik hier ook in een heel toffe groep. Bij S-pression leerde ik 
urban/streetdance, daaronder vallen dansstijlen als hiphop, breakdance, 
house en popping. Streetdance is mijn favoriet. Veel jongens denken 
dat ik aan ballet doe, maar dat is fout gedacht! Ze zouden eens moeten 
komen kijken naar wat we hier allemaal leren. Jongens kunnen in 
aparte jongensgroepen bij S-pression terecht vanaf  7jr.”

Moria Buysse  (15) volgt ballet, moderne dans, 
 street dance en girly/heels:  
Reeds vele jaren was ik op zoek naar een goede dansjuf voor 
ballet.  Toen ik kennismaakte met het gevarieerde aanbod en 
de professionele aanpak van Sara was ik meteen overtuigd en 
veranderde ik van dansschool. De klassieke lessen die ik bij Sara 
volg zijn top. S-pression voelt voor mij als de Rolls Royce onder de 
Meetjeslandse dansscholen. Ik dans nu 1 jaar bij Sara en ik voel me 
al een echte ballerina. Ook volwassenen die ooit balletles volgden 
en bij wie de balletmicrobe nog altijd kriebelt kunnen terecht 
bij Sara. Het aanbod voor studenten uit het middelbaar is zeer 
uitgebreid: ook hiphop, show en jazz dance, disco en musical kan 
je volgen, en vooral girly /heels zit in de lift bij jongeren”

Barbara D’huyetters (48), diensthoofd thuiszorg.  
“Met yoga en Pilates kom ik volledig tot rust”
 “Ik was al een tijd op zoek naar een hobby waarmee ik zowel mijn 
lichaam als geest kan ontspannen. Bij S-pression vond ik wat ik zocht. 1 
keer per week laat ik gedurende een uur alles los en focus ik me volledig 
op mijn lichaam. Na een uurtje yoga o.l.v. Sara voel ik me werkelijk als 
herboren. Ik breng mijn lichaam en geest in balans en kom volledig tot 
rust. Het versterkt eveneens mijn uithoudingsvermogen en ook mijn 
hele lichaamshouding is sterk verbeterd. De persoonlijke raadgevingen 
en aanpassingen die Sara inbouwt in haar lessen zijn goud waard.  
Naast yoga biedt Sara ook lessen Pilates aan, voor wie het iets 
actiever wil.”

Annie Vandewalle (66), zaakvoerster. “Na een sessie 
partyrobics voel ik me 1000 man sterk”

 “Ik maakte kennis met S-pression toen ik anderhalf jaar geleden 
mijn kleinkind Leonie aan het werk zag in een dansshow. Toen 
Sara, die klant is in mijn hairstudio, hier flyers van de dansschool 
kwam leggen, begon ik met het idee te spelen om partyrobics 
te volgen. Nu leef ik me een keer per week helemaal uit tussen 
twintigers, dertigers, veertigers en leeftijdsgenoten. Na een 
stevige sessie partyrobics voel ik me duizend man sterk. Dankzij 
partyrobics voel ik me fitter dan ooit. Als kapster sta ik dag in 
dag uit rechtop. Het voelt dan ook heel goed om een keer per 
week intens te bewegen. Ik kan het iedereen aanraden!”

Femke De Baets  (13), Aike Vanhullebusch 
(11) en Merel Verdonck (11) dansen bij  
S-pression de pannen van het dak
“Wij volgen bij S-pression streetdance, moderne 
dans, disco en ballet met pointes. We behoren 
alle drie tot het showteam en vinden het heel 
leuk om ons uit te leven in mooie dansstukken 
waarin we veel emoties kunnen verwerken. We 
hebben al heel wat bijgeleerd en blijven steeds 
evolueren.  We dansen meer dan 8u in de week 
in 4 dansstijlen en iedere les gaan we ervoor! 
Eigenlijk is S-pression onze tweede thuis. We 
nemen ook vaak deel aan wedstrijden, zowel 
solo, met een duo of in groep. De spanning tijdens de prijsuitreiking is gewoon 
verslavend. Op zondag 2 september verzorgen we een show op de verkeersvrije markt te 
Eeklo. Dan kan je ons aan het werk zien!”

 (Michel Wijne / Piet De Baets)


