
Volgens de recente corona informatie kan Spinfit begin september starten met de 
wekelijkse turn- en danslessen. Wel met het naleven van de nodige maatregelen. 

Daarom raden we iedereen aan om eind augustus onze website en facebookpagina te 
bezoeken om de laatste richtlijnen te vernemen.

Wil je graag komen turnen of dansen maar weet je nog niet wat je liefst doet, 
kom dan zeker langs. Je mag gerust één les gratis proberen! 

De uurregeling vind je op de laatste pagina.

Ook dit jaar willen we alle leden zoveel mogelijk bereiken via e-mail en het aantal brieven 
beperken. Geef dus bij je inschrijving zeker een correct e-mailadres door. 

Bekijk ook zeker onze facebookpagina en onze vernieuwde website www.spinfitdessel.be, 
daar vind je ook alle informatie. 

Moest je nog vragen hebben, dan kan je ons altijd bereiken via ons e-mailadres: 
spinfitdessel@gmail.com.
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Zet het in je agenda
Turn-en dansshow: 1 en 2 mei 2021

Spinfit for life (music for life): 14 november 2020

De lessen starten in de week van 7 september 2020
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Turnen

Onze kleuters van °2015 en °2016 kunnen op woensdagnamiddag terecht voor een uurtje sport.
Toestelturnen is er voor iedereen vanaf het eerste leerjaar!

Tumbling (vanaf 6 jaar) is een aaneenschakeling van turnoefeningen zoals rondat, flik, 
salto,... op een lange verlengde baan. Op dinsdag 1 september van 17u30 tot 19u00 gaan de 
selectieproeven door. Hiervoor is het beheersen van voorwaartse en achterwaartse rol, rad, 
handenstand en voldoende lenigheid en sprongkracht vereist.

Bij acro worden er samen met één of twee partners balans-, tempo-, en combinatieoefeningen 
uitgevoerd. Dit jaar zijn er drie groepen. Nieuwe leden en leden die starten als onderpartner 
schrijven zich in de C-groep in. Onderpartners uit de B- of A-groep kunnen aansluiten bij de 
C-groep om een uurtje extra te oefenen (+25 euro).
Leden die vorig jaar in acro B of C zaten, wachten best nog even met inschrijven, er kunnen nog 
enkele verschuivingen zijn in de groepen.

Ben jij iemand met durf, zoek jij het gevaar op, wil je salto’s leren maken?
Dan is trampolinespringen echt iets voor jou! Vanaf het eerste leerjaar kan je komen springen. 
Nieuwe leden starten in één van de twee B-groepen op zaterdagvoormiddag.

Tieneryoga ( 3e tot 6e middelbaar): Tijdens dit yoga-uurtje sta je stil bij jezelf. De lessen zijn 
niet competitief of prestatiegericht. Je maakt op een luchtige, speelse manier kennis met de 
verschillende yogastijlen en werkt zo aan de coolste persoon in je leven: jezelf!

Maandagavond kunnen sportieve volwassenen in de polyvalente zaal terecht voor damesgym en/
of conditietraining. Woensdagvoormiddag gaat daar de onderhoudsgym door.

Kindjes vanaf 2,5 kunnen één keer per maand komen peuterturnen met mama of papa. 
Elke laatste zaterdag van de maand van 9u tot 10u in de Spinhal A:

 26 september 2020  30 januari 2021
 31 oktober 2020   27 februari 2021
 28 november 2020  27 maart 2021 
 december (geen les)  24 april 2021
     29 mei 2021
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Dansen

Tijdens de danslessen worden alle genres zoals funk, hip-hop, modern, jazz, ... 
met elkaar gecombineerd. Onze dansgroepen worden ingedeeld volgens leeftijd.
Let op! De dansgroepen van de lagere schoolleeftijd dansen vanaf dit jaar op zaterdag.
De kleuters van °2015 en °2016 blijven net als vorig jaar op zaterdagvoormiddag. De danslessen 
gaan door in de polyvalente zaal.

Ook dit jaar staat aerobic op het programma. Vanaf 16 jaar ben je welkom! 

#SPORTERSBELEVENMEER

Inschrijving
Je kan je online inschrijven op de website: 

www.spinfitdessel.be

Na je inschrijving ontvang je een bevestigingsmail met de nodige informatie. 

G-sporters  kunnen aansluiten bij een discipline die voor hen haalbaar is.
Voor meer info: spinfitdessel@gmail.com
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Uurregeling en bedragen
Kleuterdans 1 (2015 & 2016) Zaterdag 10u00-11u00 Polyvalente zaal € 55

Kleuterdans 2 (2015 & 2016) Zaterdag 11u00-12u00 Polyvalente zaal € 55

Dans 1e & 2e leerjaar Zaterdag 12u00-13u00 Polyvalente zaal € 65

Dans 3e & 4e leerjaar Zaterdag 14u00-15u00 Polyvalente zaal € 65

Dans 5e & 6e leerjaar Zaterdag 13u00-14u00 Polyvalente zaal € 65

Dans 1e t.e.m. 4e middelbaar Vrijdag 18u30-19u30 Polyvalente zaal € 65

Dans Vanaf 5e middelbaar Vrijdag 19u30-20u30 Polyvalente zaal € 75

Aerobic Donderdag 20u00-21u00 Polyvalente zaal € 75

Kleuterturnen (2016) Woensdag 14u00 -15u00 Spinhallen € 55

Kleuterturnen (2015) Woensdag 14u00 -15u00 Spinhallen € 55

Toestelturnen 1e & 2e leerjaar Woensdag 17u00 -18u00 Spinhallen € 65

Toestelturnen 3e & 4e leerjaar Woensdag 18u00 -19u00 Spinhallen € 65

Toestelturnen 5e & 6e leerjaar Woensdag 16u00 -17u00 Spinhallen € 65

Toestelturnen middelbaar Woensdag 19u00 -20u00 Spinhallen € 65

Acro A Zaterdag 10u00 -12u00 Spinhallen € 90

Acro B Woensdag 18u00 -20u00 Polyvalente zaal € 90

Acro C Donderdag 18u00 -19u30 Spinhallen € 80

Tumbling A Dinsdag 19u00 -20u30 Spinhallen € 110

Vrijdag 18u30 -20u00 Spinhallen

Tumbling B Dinsdag 17u30 -19u00 Spinhallen € 110

Donderdag 19u00 -20u30 Spinhallen

Tumbling C Maandag 17u30 -19u00 Spinhallen € 110

Vrijdag 17u00 -18u30 Spinhallen

Trampoline A Maandag 19u00 -20u00 Spinhallen € 65

Trampoline B Zaterdag 10u00 -11u00 Spinhallen € 65

Trampoline B Zaterdag 11u00-12u00 Spinhallen € 65

Tieneryoga Woensdag 20u15 -21u30 Polyvalente zaal € 75

Damesgym (Ria) Maandag 19u30 -20u30 Polyvalente zaal € 75

Conditietraining Maandag 20u30 -21u30 Polyvalente zaal € 75

Onderhoudsgym (Annie) Woensdag 09u00 -10u00 Polyvalente zaal € 75
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