
YOGA met Sara

In de yogalessen gaat men vooral op zoek naar mentale rust, 
ontspanning en een bewuste ademhaling. De klemtoon ligt daarbij 
op een optimale wisselwerking tussen lichaam en geest. Wie yoga 
volgt, wordt zich bewuster van het eigen lichaam, leert zich beter 
te ontspannen en krijgt doorgaans meer energie. Lessen power 
yoga = meer “workout”, gericht op kracht en uithouding en meer 
“advanced excercises”.

PILATES met Sara

Bij Pilates ligt de nadruk op het zogenaamde powerhouse, het 

centrum van het lichaam. Met behulp van diverse oefeningen 

worden vooral de rug- en buikspieren getraind en wordt er ge-

werkt aan een juiste ademhaling. Pilates heeft een helende wer-

king voor het hele lichaam en kan helpen bij rugpijn, problemen 

met het bekken en tal van andere lichamelijke spanningen. De 

intensiteit van de oefeningen wordt aangepast aan de individuele 

mogelijkheden van iedere persoon. Bij pilates draait het niet om 

de kwantiteit, maar wel om de kwaliteit van de oefeningen. Lessen 

power Pilates = meer “workout” met attributen die de kracht en 

uithouding verbeteren en meer “advanced excercises”.

S-pressionvzw

MAANDAG > start 7/9 (gratis proefles)

19.15 tot 20.15 uur:  yoga  

20.30 tot 21.30 uur:  partyrobics dance workout

DINSDAG > start 8/9 (gratis proefles)

19.00 tot 20.00 uur: Mind, body & Soul

20.15 tot 21.15 uur: 70’s/80’s dance workout

WOENSDAG > start 9/9 (gratis proefles)

20.00 tot 21.00 uur: power Pilates en power yoga 

DONDERDAG > start 10/9 (gratis proefles)

16.00 tot 17.00 uur: Pilates  

20.30 tot 21.30 uur: Pilates  

PILATESPILATES • YOGAYOGA • MINDFULNESS STUDIOMINDFULNESS STUDIO
PARTYROBICS • 70’S/80’S DANCE WORKOUT

MOLENSTRAAT 160 EEKLO

Met tienbeurtenkaart: €90
Voor +18 jaar

☞ ☞

Is een krachtig en trendy dans- en fitnessprogramma dat dansen 

en aerobics combineert in een danszaal met kleurrijke party 

lights en de nieuwste muziekhits. Uitgaan tijdens de week op 

een gezonde manier! Met Partyrobics® krijg je voortaan een 

energieke, dynamische, efficiënte, gezonde en vooral leuke 

workout. Tijdens een sessie van 1uur kun je tot 600 calorieën 

verbranden. Je verstevigt je hele lichaam en verbetert je 

weerstand en conditie zonder te beseffen dat je hard aan het 

trainen bent. Partyrobics® combineert efficiënte oefeningen voor 

spierkracht en conditieopbouw door het aanleren en oefenen van 

makkelijke danspassen en energieke, vreugdevolle bewegingen 

op feestnummers en muziekhits.

PARTYROBICS 

met Sara

In deze mindfulness les neemt Naomi je mee op een heerlijke 
relaxerende reis. In deze variërende lessen leren we loslaten, ont-
spannen en de drukte van het dagelijks leven even vergeten. Dit 
alles in combinatie met verfrissende lichaamsbeweging en stret-
ching voor ieders niveau. Hier staat luisteren naar ons lichaam 
centraal. Een gezonde geest in een gezond lichaam met een dosis 
hartverwarmende feel good. Ideaal om na het weekend jezelf een 
positieve vloed te schenken.

MIND, 
BODY & SOUL 
(mindfulness) met Naomi

☞

70’S/80’S DANCE WORKOUT met Naomi

Herbeleef de seventies en eighties in een heerlijke work out. De 

muziek doet je vergeten dat je aan het sporten bent en tevens 

brengt die muziek je ook in een good mood. Remember Jane 

Fonda? Pure fun dus! Deze les is een full body workout. Naomi 

helpt je opbouwen en groeien. Tevens kies je zelf je eigen tempo 

en niveau maw deze les is voor iedereen toegankelijk. Een gezonde 

boost voor je lichaam en zelfvertrouwen. Power up!


