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VISION 21 CUP

Al gehoord van onze Vision 21 Cup? Deze
start op maandag 9 januari. Alle info is te
vinden op onze website.

Tijdens de groepslessen FITT en (Power)
Circuit trainen we nu reeds alle disciplines
richting een goed resultaat. 

Inschrijven kan in Vision 21 op ons groot
bord aan het onthaal.

Aftellen en oefenen voor de Vision 21 Cup
op maandag 9 januari blijft de boodschap.

Dinsdag 1 november 
Vrijdag 11 november 
Zondag 25 december 
Zondag 1 januari 

SLUITINGSDAGEN

De officiële feestdagen komen dichterbij.
Vision 21 is een dagje gesloten op:

Op zaterdag 24 en 31 december zijn wij 
 open van 8u tot 13u. Op deze dagen blijft
ons lessenrooster hetzelfde.

Wie wil kan op feestdagen wel padel
spelen op onze indoor courts @ Adirack.

MEER INFO OP WWW.VISION21.BE/NIEUWS
OF OP ONZE WEBAPP - EVENEMENTEN
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Waardebon (bedrag naar keuze) die gebruikt kan worden in de bar, voor aankoop van
een abonnement / beurtenkaart / Polar-producten / padelballen... 
10 % korting op alle padelrackets 
10 % korting op alle Polar-producten 
5 dozen padelballen + 1 doos gratis voor € 40. 
Bij aankoop van bokshandschoenen ( € 40 ) ontvang je de bandages gratis. 
4 vouchers / beurten + 1 gratis ( € 60 ) - Keuze uit:

Fitness - Groepsles - Padel - Squash - Spinning - Body & Mind
Sportmassage van 45' voor € 30 in plaats van € 45.

KERSTCADEAUS

Ho ho hooo! Kerstperiode = cadeautjesperiode. 
Ben jij nog op zoek naar het ideale cadeau voor onder de kerstboom ?

Kies bij Vision 21 uit de volgende cadeaus aan de balie :

MEER INFO OP WWW.VISION21.BE/NIEUWS
OF OP ONZE WEBAPP - EVENEMENTEN



NIEUWJAARSDRINK

Save the date ! Zet zondag 15 januari van
11u tot 13u al vast in jullie agenda want
we verwelkomen jou graag op onze
Nieuwjaarsdrink. 

Het ideale moment voor een gezellige
babbel, een hapje en een drankje samen
met jouw collega-sporters. 
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KERSTTOMBOLA

Ook bij ons is het cadeautjesperiode !

Kom zoveel mogelijk sporten (vermijd zo
ook de kerstkilo's ;)) en ontvang telkens je
komt een lotje. Drop dit lotje met jouw
naam en telefoonnummer in onze kerstbox
en maak kans op één van onze prachtige
geschenken.

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens onze
Nieuwjaarsdrink op zondag 15 januari.

Onze kersttombola gaat door van 
12 december 2022 tot 8 januari 2023.

MEER INFO OP WWW.VISION21.BE/NIEUWS
OF OP ONZE WEBAPP - EVENEMENTEN



SPONSORING KERSTTOMBOLA

Voor onze Vision 21 kersttombola zijn
wij op zoek naar enkele partners voor
leuke cadeaus.

Kan jij of jouw bedrijf ons hierbij helpen
met een cadeau te voorzien vanaf een
waarde van € 25? Neem dan zeker
contact via nathalie@vision21.be
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Voorverkoop (tot 01/12/22) : € 60
Verkoop : € 70

TRUIEN VISION 21

Vanaf november zijn onze Vision 21
truien te koop. Pasmaten zijn beschikbaar
aan de balie.

Er is keuze tussen een hoodie, een hoodie
met rits of een sweater. Surf en bestel via
onze website (Nieuws - Algemeen).

MEER INFO OP WWW.VISION21.BE/NIEUWS
OF OP ONZE WEBAPP - EVENEMENTEN



VOORDRACHT WOENSDAG 07/12

" One day or day one, you decide ".
Onder dit motto verwelkomen wij Olivier
Verhaege voor zijn voordracht op
woensdag 7 december van 19u tot 20u30.

Marathonloper Olivier wil met zijn
verhaal aantonen dat veel van je dromen
werkelijkheid kunnen worden als je er
echt durft voor te kiezen.

Inschrijven kan via onze Vision 21
webapp - Evenementen. 
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NIEUWE BANNERS

" Sweat now, Shine later " - Onder dit
motto kom je vanaf nu onze parking
opgereden. Eind oktober werden onze
banners volledig vernieuwd. 

Een ideale spreuk om de maand
november mee te starten. Er staan naast
onze gewone groepslessen heel wat
fantastische events op ons programma
richting eind 2022. 

MEER INFO OP WWW.VISION21.BE/NIEUWS
OF OP ONZE WEBAPP - EVENEMENTEN
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Dinsdag 1 november
Vrijdag 11 november
Zondag 25 december 
Zondag 1 januari 

8.45u - Pilates Level 1
9.15u - FITT ( 30' )
9.15u - Body Pump 
10.00u - Polar Club Spinning
10.45u - Piloxing 

LESSENROOSTER EIND 2022 - KERSTMIS EN NIEUWJAAR

Zoals hiervoor vermeld is Vision 21 op de officiële feestdagen gesloten:

Op zaterdag 24 december en zaterdag 31 december zijn wij open tot 13u en volgen we die
dag ons normale lessenrooster:

MEER INFO OP WWW.VISION21.BE/NIEUWS
OF OP ONZE WEBAPP - EVENEMENTEN



BODY & MIND

VISION 21 NIEUWS
NOVEMBER - DECEMBER 2022

YOGA MET ISABEL - ZATERDAG 26 NOVEMBER

Na het succes van de vorige yoga-events komt Isabel maar al te graag nog eens langs voor 
 opnieuw een leuke yoga-voormiddag. 

Om 9.15u gaan we van start met een les Iyengar Yoga. Deze vorm is uitstekend voor het
opbouwen van kracht, flexibiliteit en het verbeteren van je dagelijkse houding. 

Om 10.45u zorgt Isabel voor een les Restorative Yoga. Deze vorm van yoga is dan eerder
herstellend en heeft als doel je lichaam en geest tot een diepe ontspanning te brengen. 

Inschrijven voor dit nieuwe yoga-event kan via onze website (Nieuws - Body & Mind).

MEER INFO OP WWW.VISION21.BE/NIEUWS
OF OP ONZE WEBAPP - EVENEMENTEN



SPINNINGSPECIAL HASSE

Op maandag 21 november verwelkomt
Hasse jullie voor zijn Soccer Night
Spinningspecial. 

Er is opnieuw een les om 17.45u en om
19u waarvoor je kan inschrijven via de
Vision 21 webapp - Evenementen.

Een avond vol voetbalsongs, het aftellen
en inschrijven kan beginnen !

Trek ook zeker je beste voetbalshirt aan !
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WK VOETBAL @ VISION 21

Come on Belgium ! Dit zullen we ook in
Vision 21 Sportsclub horen. Geef jij onze
Rode Duivels een duwtje in de rug tegen
Canada en Kroatië? 

Met een livestream op het grote scherm
fietsen we mee tijdens 2 voorronde-
wedstrijden. Natuurlijk wordt er ook een
hapje & een drankje voorzien. 

Reserveer nu al jouw fiets voor 1,5 uur
voetbal via de webapp - Evenementen. 

MEER INFO OP WWW.VISION21.BE/NIEUWS
OF OP ONZE WEBAPP - EVENEMENTEN



SPINNINGSPECIAL FILIP

Jingle bell, Jingle bell ... Kerstman Filip
nodigt jou naar jaarlijkse traditie uit voor 
zijn X-mas spinningspecial op vrijdag 16
december. 

Vanaf 20.15u kan je een uur lang genieten
van verschillende kerstsongs en een gezellige
sfeer met de hulp van Filip. 

Wil jij zeker je fiets bemachtigen en je beste
kerstkledij aantrekken? Reserveer dan nu via
de Vision 21 webapp - Evenementen.
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FLANDRIEN 2022 - 2023

Op zaterdag 5 november start de 6de
editie van ons Flandrien-fietsprogramma.

16 weken lang bouwen we de lessen
spinning schematisch op om onze
wielertoeristen te helpen de winter-
periode te overbruggen. 

Zowel in de week als tijdens het weekend
kan er lekker gezweet worden in onze
spinningcorner. De lessen worden
wekelijks opgebouwd aan de hand van
ons StagesFlight-trainingsprogramma. 

Reserveren voor deze lessen kan steeds
via onze Vision 21 webapp (Reserveren).

MEER INFO OP WWW.VISION21.BE/NIEUWS
OF OP ONZE WEBAPP - EVENEMENTEN



OUTDOOR BOXING DAY

Op donderdag 3 november staat voor
onze leden een outdoor bokstraining in
het Rhodesgoed (Izegem) op het
programma.

Na een fantastische bokstraining van 
19 - 20u sluiten we met alle deelnemers
af in Brasserie 't Rhodesgoed voor een
hapje en een drankje. 

Inschrijven kan via de Vision 21 webapp
(Evenementen). Als lid kan je ook gratis
2 mensen meenemen. Deze kan je via
mail naar info@vision21.be inschrijven.
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PADS-EVENING

Op dinsdag 29 november verwachten
onze coaches zoveel mogelijk boksleden
in de Sugar Boxing zaal voor een
fantastische pads-evening. 

Dit event gaat door vanaf 19u onder het
toeziend oog van enkele van onze boks-
coaches.

Inschrijven kan via de Vision 21 webapp
(Evenementen). Als lid kan je ook gratis
2 mensen meenemen. Deze kan je via
mail naar info@vision21.be inschrijven.

MEER INFO OP WWW.VISION21.BE/NIEUWS
OF OP ONZE WEBAPP - EVENEMENTEN



GRATIS INITIATIE BOKS

Op dinsdag 8 november organiseert
Vision 21 opnieuw een gratis initiatie
boks van 20 tot 21.30u. 

In 1,5 uur leer je de basistechnieken om
nadien te kunnen deelnemen aan de
wekelijkse lessen boks. 

Inschrijven voor deze gratis initiatie kan
via onze website. 
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" START TO " FITNESS KICKBOKS

Ben jij op zoek naar een sport om je eens
lekker uit te leven? Dan zijn de lessen
Fitness (Kick)boxing ideaal voor jou. 

Ontdek met Filip de basistechnieken van
deze conditietraining met opzwepende
muziek en 100% fun. 

Schrijf je nu in via onze website of via de
Vision 21 webapp - Evenementen.

MEER INFO OP WWW.VISION21.BE/NIEUWS
OF OP ONZE WEBAPP - EVENEMENTEN



TESTING PADELRACKETS 

In december organiseert Vision 21
opnieuw een testing voor padelrackets.

Houd onze sociale media goed in de
gaten want de datum hiervoor moet nog
bepaald worden. Dit omdat wij nog
wachten op de nieuwste modellen van
enkele merken voor onze testing. 

PADEL 
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KERSTTORNOOI 

Van 26 tot 30 december gaat een
kersttornooi door in onze indoor padel by
Vision 21 @ Adirack. De organisatie
hiervan gaat uit van Tennis Vlaanderen. 

Inschrijven zal dan ook mogelijk zijn via
de website van Tennis Vlaanderen. 

Zoek nu al jouw partner om in de
gezellige kerstsfeer aan dit padeltornooi
deel te nemen.

MEER INFO OP WWW.VISION21.BE/NIEUWS
OF OP ONZE WEBAPP - EVENEMENTEN
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SINTERKLAAS-PADEL

Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint. Ook in onze indoor padel by Vision 21 @ Adirack
komt hij langs op vrijdagavond 2 december met wat snoep en lekkernijen. 

Natuurlijk organiseren wij dan met plezier onze "Sinterklaas-padel". We organiseren een
mix & match voor zowel kinderen als volwassenen zodat zowel jong als minder jong
kunnen genieten van een tornooitje padel. 

Kijk jij ook al uit naar onze leuke "Sinterklaas-padel" ? Hou dan onze website in het oog,
verdere informatie komt binnenkort online.

Sint
erklaas

MEER INFO OP WWW.VISION21.BE/NIEUWS
OF OP ONZE WEBAPP - EVENEMENTEN



INTERCLUB SQUASH 

Zin om echte topsquashers aan het werk
te zien? Onze 2 competitieploegen spelen
beiden op vrijdag 25 november interclub. 

Kom jij hen aanmoedigen op hun
thuisfront? Alle supporters zijn welkom
om onze squashers richting de
overwinning te duwen. 

Zien we jou op vrijdagavond 25/11? 
Een hapje en drankje zal voorzien zijn.

OEFENWEDSTRIJDEN VISION 21

Op vrijdag 4 november spelen de
competitiespelers oefenwedstrijden in
onze squashzalen vanaf 18u30.

Ook recreanten zijn hier welkom om hun
niveau eens te vergelijken met de
effectieve competitiespelers. 

SQUASH
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MEER INFO OP WWW.VISION21.BE/NIEUWS
OF OP ONZE WEBAPP - EVENEMENTEN
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VOLG VISION 21 NU OOK OP INSTAGRAM & FACEBOOK


