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Vanaf 3 jaar heeft de vereniging een plaats voor IEDEREEN.
We weten dat sporten een gezonde verslaving is waardoor het
niet bij eentje blijft. Zo kan je bijvoorbeeld starten met
zwemmen om nadien ook yoga of een andere sport erbij te
nemen. Sporten was nooit zo aangenaam!

Heverleese Zwemvereniging is er voor iedereen!

Sporten: elke dag, elk moment
Door het grote gamma aan sporten, heb je wel elke dag
de kans om een sport te beoefenen bij de Heverleese
Zwemvereniging. Zo kan je de werkweek starten met
een zwemles en tot rust komen met een les yoga.
Daarnaast organiseren we tal van plezante activiteiten.

Inschrijvingen
Klaar om een duik in het diepe te nemen? Dan ben je
van harte welkom bij onze vereniging. Meer informatie
en inschrijven kan via de website.

www.heverleesezwemvereniging.be

www.heverleesezw

emvereniging.be

Heverleese Zwemvereniging,

meer dan alleen zwemmen
De Heverleese Zwemvereniging biedt in de regio
Leuven al vele jaren een uitgebreid en gevarieerd
sportprogramma aan.
In 1974 hebben we zwemlessen opgestart, onze
belangrijkste en meest uitgebouwde sporttak. Toch
houden we het niet alleen bij zwemmen. Ons
belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat iedereen
met plezier sport, op alle niveaus.

Recreatief sportief
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Bij de Heverleese Zwemvereniging ligt de nadruk niet op
prestaties, maar op het plezier dat je beleeft bij sporten.
Met deze visie proberen we jong en oud kennis te laten
maken met de verschillende sporten. Wij garanderen
dat je voldaan en met een lach op jouw gezicht de les
verlaat!
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Kalender
Zwemmen
Kinderen
(vanaf 3 jaar)

Maandag: 17u - 21u
Zaterdag: 10u - 13u
Sportoase Leuven

Zwemmen
Volwassenen

Maandag: 21u - 22u30
Dinsdag: 19u - 21u

Hydrobic

Woensdag: 20u30 - 22u

Sportoase Wilsele

Joggen

Zondag: 10u30 - 11u30

Sportcentrum KUL

Yoga

Woensdag: 19u - 21u

Gym

Donderdag: 19u - 21u

Gemeenteschool
Heverlee

Telkens lessen van 30 min , 40 min of 1 uur afhankelijk van het niveau (zie website voor details)

Zin in meer gekregen?
of zit je nog met enkele vragen?

Kom, spring, loop, zwem eens binnen op onze website

www.heverleesezwemvereniging.be
Op onze website vindt u de contactgegevens per sporttak.
Zo komt u steeds bij de juiste persoon terecht om optimaal te
genieten van onze sporten!

