
De Antwerpse Parantee-Psylosclubs slaan de handen in mekaar voor de zesde editie 

van hun jaarlijkse sportdag: ‘Move it! Antwerpen’.   

Alle deelnemers kunnen proeven van een gevarieerd sportaanbod op maat van hun 

mogelijkheden en interesses. 

Locatie: Sporthal All Inn - Slachthuislaan 44, 2060 Antwerpen  

Voorzie eigen lunchpakket + drank 

Inschrijving per persoon (uiterlijk 6/9 via website):  
1,5 € p.p. (begeleiders gratis) 

Meer info:  
03 238 97 17 - 0493 24 33 81 - wim.wolfs@antwerpen.be 
www.psylos.be/move-it-antwerpen 

Parantee-Psylos I www.parantee-psylos.be 
v.u. Marc Vergauwen, Zuiderlaan 13, 9000 Gent 

@paranteepsylos 

 Ik sta 100% achter  

Parantee-Psylos! 

Filip Meirhaeghe 

peter Parantee-Psylos 
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Bereikbaarheid - zie https://www.antwerpen.be/nl/info/buurtsporthal-all-inn-antwerpen   

Breng je eigen lunchpakket + drank mee 

 

Dagprogramma         

9u30: onthaal       

10u00: verwelkoming     13u20-14u20: sport 3 

10u10-11u10: sport 1     14u30-15u30: sport 4 

11u20-12u20: sport 2     15u30: slotmoment 

12u20-13u20: middagpauze    16u00: einde     

      

Inschrijven - uiterlijk 6 september online via www.psylos.be/move-it-antwerpen - inschrijving per persoon 

1,50 € p.p. (ter plaatse cash te betalen; begeleiding gratis)    

Aantal plaatsen per sessie is beperkt    

plaatsen worden ingevuld o.b.v. datum inschrijving 

 

Activiteitenaanbod - indicatie intensiteitsgraad activiteiten: laag: gemiddeld:  hoog:   

Badminton   Een klassieker op het programma! 

Croquet    Croquet is een balsport met als doel als eerste een bal, met behulp van een houten hamer, door  

   poortjes te slaan tot men bij de eindpaal komt.  

Discgolf    Golf, niet op de klassieke manier met een golfclub en een balletje, maar met een frisbee. Fun! 

Hockey    In 2018 werd België wereldkampioen hockey. Voldoende reden om het ook eens op Move it!  

   Antwerpen aan te bieden. 

Levend tafelvoetbal  Normaalgezien controleer je jouw mannetjes via de handvaten. In de levende variant ben je zelf  

   het mannetje.  

Percussie   In deze workshop bepaal jij het ritme! Met een djembe voor je neus lijkt het alsof je op het  

   strand van Copacabana zit.    

Rolschaatsen   Voor sommigen waarschijnlijk een verre jeugdherinnering. Grijp de kans om het nog eens te  

   proberen! We zorgen uiteraard voor voldoende bescherming.   

Softbal    Leef je nog eens uit met deze laagdrempelige vorm van honkbal/baseball.  

Step aerobics   In deze work-out (denk aan traplopen voor mensen met hoogtevrees) ga je eens goed zweten.  

   Wedden dat je je nadien eens zo goed voelt?! 

Tchouckball   Een nieuw en wervelend kaatsspel met trampolines, niet om in te springen maar wel om de bal in 

   te werpen. 

Urban Dance   Een verzamelnaam voor dansstijlen als breakdance en hiphop die hun oorsprong vonden in de  

   straten van grote wereldsteden als New York. 

Yoga    Middels gecontroleerde oefeningen leer je zowel je lichaam als geest te beheersen. Zeer   

   rustgevend. 

 

Move it! Antwerpen 
Tofsport op het hoogste niveau 

https://www.antwerpen.be/nl/info/buurtsporthal-all-inn-antwerpen

