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Fitness in groepsverband en op muziek.  Tijdens 
de lessen gaan we aan de slag met 
verschillende (dans)fitness vormen; aerobics, 
steps, Batuka (spaanse Zumba) conditietraining 
en spierversterking.

Met ingang van het nieuwe seizoen zal deze les 
in zowel Serooskerke als Vrouwenpolder worden 
gegeven.

Dansfitness

Wil je wel graag sporten, maar liever een tandje 
rustiger en zonder belastende oefeningen voor 
heupen en/of knieën zoals bv springen? Probeer 
dan eens de Dansfitness low impact les.

Dansfitness low impact

LESROOSTER & PROEFLES

Op het moment dat deze flyer gemaakt 
wordt staan de definitieve lestijden nog niet 
vast. Om verwarring te voorkomen staan er 
in deze flyer dus geen locaties, dagen en 
tijden vermeld. Deze zijn vanzelfsprekend 
wel te vinden op de website.

Bij alle lessen en trainingen kun je gratis en 
vrijblijvend een keer komen meedoen. Via 
de website meld je je aan voor een proefles. 
Vaak kun je al direct de eerstvolgende les 
meedoen!

Yoga

Een dynamische yogales waarbij lichaam en 
geest in balans gebracht worden door diverse 
houdingen en ademhalingstechnieken. De 
oefeningen zijn voor beginners en gevorderden 
afgewisseld en afgestemd op de groep die aan 
de les meedoet. 

Rollator dans
Een nieuwe groep voor (oudere) mensen die 
slecht ter been zijn, maar wel nog plezier beleven 
aan het bewegen op muziek. Bewegeen op 
muziek kan per slot van rekening  ook zittend!

NIEUWE LESSEN 2021/2022
Bij voldoende aanmeldingen starten er in 
september een aantal nieuwe lessen. 
Uitgebreidere informatie over deze nieuwe lessen 
zijn natuurlijk terug te vinden op onze website. 
Hier alvast een klein voorproefje: 

Nieuwsgierig? Wil je meer informatie of 
wil je laten weten geïnteresseerd te zijn 
en wil je een voorkeur voor een dag 
doorgeven? Kijk dan op 
www.svserooskerke.nl

Cheerleading
Vrolijke en uitdagende sport. Houd je van dansen 
en turnen, en lijkt het je ook leuk om samen met 
een team gave stunts te doen? Dan is 
cheerleading DE sport voor jou!



Sport jij graag in een teamverband? Dan is 
volleybal wellicht jouw sport. De competitieve 
teams spelen een wedstrijd en trainen1 keer per 
week. De recreatieve teams komen 1 keer week 
bij elkaar om onderling een partij te spelen.
Kijk op de website voor dagen en tijden.

Freerunning is een spectaculaire sport waarbij je je 
zo snel en creatief mogelijk verplaatst over en met 
obstakels. De obstakels die je tegenkomt worden 
uitdagingen en zo leer je steeds beter te freerunnen! 


Freerunning voor stoere 
jongens en meisjes!

Spelen, klimmen, springen, rennen samen met je 
peuter? Tijdens de ouder-kind gym voor jongens en 
meisjes van 2 tot 4 jaar gaan peuters samen met 
een volwassene die ze al kennen en vertrouwen op 

ontdekkingstocht in de 
gymzaal. 

Kinderen van 4 t/m 6 jaar 
kunnen daarna naar 
kleutergym. Ook deze 
lessen staan in het teken 
van het Nijntje 
beweegdiploma.

Ga je op dinsdag naar de 
BSO in Serooskerke? Dan 

kunnen we je komen ophalen en weer 
terugbrengen, gezellig he?!

Nijntje beweeglessen voor 
PEUTERS EN KLEUTERS

Dansen voor peuters en kleuters
Speelse lessen voor peuters en kleuters waarbij 
ritmiek, creativiteit en het bewegen op muziek 
centraal staan. Voor alle jongens en meisjes die niet 
stil kunnen blijven zitten zodra de muziek aangaat!

En daarna?
Kun je natuurlijk gewoon blijven dansen! 

Voor jongens en meisjes in groep 3, 4 of 5 is er 
SVSDans1.

Zit je in groep 6, 7 of 8, dan dans je bij SVSDans 2 
en wanneer je naar de brugklas gaat, schuif je door 
naar SVSDans 3.

Voor jongens en meiden die 
van echt stoer dansen houden 
is er Urban dance!

Vanaf 18 jaar dans je bij 
SVSDans 4.

Tijdens de lessen dans je 
op muziek die past bij jouw 
leeftijd en in allerlei verschillende dansstijlen.

Turnen voor jongens en meiden
Met ingang van het nieuwe seizoen 
zullen alle turnlessen gegeven worden 
aan de hand van de lesmethode 
“kleurenturnen”.

 Nieuw ** Nieuw ** Nieuw ** Nieuw ** Nieuw

Kleurenturnen biedt:

• Een positieve manier om de (motorische) 
ontwikkeling te stimuleren

• Lessen waarin ieder kind op eigen niveau kan 
werken

• Een heldere lesstructuur
• Oefeningen vanaf de basis met eindeloos veel 

variatie mogelijkheden

Bij SV Serooskerke willen we dat iedereen zich bij 
het turnen welkom voelt en daarom trainen we 
alleen op recreatief niveau. 

Volleybal  
competitie en recreatie

In de gymzaal vind je een 
gevarieerd parcours met onder 
andere kasten, banken, 
trampolines, en matten. 
Freerunning doe je zonder 
strakke regels en op je eigen 
niveau. Je ontdekt dat je altijd 
meer kunt dan je denkt! Durf jij de uitdaging aan? 
Kom dan een keer meedoen!

Dansen voor volwassenen
Tijdens deze danslessen komen er veel 
verschillende dansstijlen voorbij. Behalve aan een 
choreo werken we vooral aan conditie, 
lichaamsscholing en coördinatie. Danservaring is 
niet nodig om mee te kunnen doen; plezier in 
bewegen op muziek staat voorop.


