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Bewegen is gezond, en 
broodnodig!
   
Net zoals vitaminen, vezels en koolhydraten, heb 
je elke dag beweging nodig. Weet je niet goed 
waar te beginnen of wat je graag doet? Dan kan de 
sportdienst je misschien helpen! We hebben weer 
een heleboel leuke lessenreeksen en activiteiten in 
een vol programma gestopt. We hopen ook voor 
jou een nieuwe en interessante beweegactiviteit te 
kunnen aanbieden.
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Volwassenen 
Start to Run   in Sint-Lenaarts
Yoga  in Sint-Job-in-’t-Goor
Gym stretch  in Brecht
Zumba  in Brecht
Krolf  in Brecht
Wintertraining  in Brecht
Sporteldag  in Brecht 
Brechtse Stratenloop

Kinderen en jongeren 
Multimove  in Brecht en  

Sint-Job-in-’t-Goor
Ski en snowboarddag  in Rucphen
Ouder – kind workshops  in Brecht
Buitengewoon Sportief
Sportkampen (in de vakanties)
(groot) Ouder-kind yoga  in Sint-Lenaarts

Op ons programma staat onder andere:

Inschrijven kan vanaf 2 januari 2017 via  
www.sportiefbrecht.be
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Gym-stretch
Gym-stretch is een 
goede training voor 
lichaam en geest. Met 
de oefeningen verbeter je 
niet alleen je lichaamshouding 
en ademhaling, maar ook je algemene 
lichaamsconditie. Bij gym-stretch gaat het er 
vooral om de dieperliggende spieren rechtstreeks 
te trainen om zo een sterk ‘lichaamscentrum’ te 
bekomen: dit is vooral het gebied gesitueerd rond 
buik, lage rug, heupen en bilspieren. De oefeningen 
worden steeds aangepast aan het individu daar 
waar het nodig is en zo is gym-stretch geschikt 
voor iedereen!

  DONDERDAG 10 UUR – 11 UUR 

  VANAF 12 JANUARI 2017

 10 BEURTENKAART = 50 EURO (1 PROEFLES GRATIS)

  SPORTHAL DE RING, BRECHT

START TO MOVE
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  MAANDAG 19.30 UUR – 20.30 UUR OF  
20.45 UUR – 21.45 UUR

  VANAF 16 JANUARI 2017

 10 LESSEN = 50 EURO (1e LES = GRATIS PROEFLES)

  BS DE BRUG, SINT-JOB-IN-’T-GOOR

Yoga
Bij Yoga draait het om ontspanning door middel 
van inspanning. Op het programma staat een 
combinatie van ademhalingsoefeningen, houdingen 
aannemen en relaxatie. Dit alles op een rustige 
achtergrondmuziek, begeleid door een ervaren 
yogacoach. 
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Zumba light 
Zin om je lichaam in beweging te zetten? Dat kan 
tijdens de nieuwe lessenreeks Zumba light. Je krijgt 
de meest uiteenlopende ritmische bewegingen 
voorgeschoteld, allemaal flexibel aangepast aan het 
niveau van elke unieke deelnemer. Dit alles onder 
begeleiding van een ervaren Zumba- lesgeefster!

  MAANDAG 13.00 UUR – 14.00 UUR  

  VANAF 9 JANUARI 2017

 10 BEURTENKAART = 50 EURO  
(1 PROEFLES GRATIS)

  SPORTHAL DE RING, BRECHT

START TO MOVE



  DINSDAG 19.30 UUR – 20.30 UUR

  VANAF 21 MAART 2017

 10 LESSEN + TESTLES = 15 EURO

  FINSE PISTE, KRAAIENHORST,  
SINT LENAARTS

Start to run 
Klaar voor een nieuwe 
uitdaging? Start met lopen 
en probeer aan 5 kilometer te 
geraken tegen het einde van de 
lessenreeks. In 10 lessen word 
je door een ervaren lesgever 
begeleid om jouw conditie 
langzaam en gecontroleerd op 
te bouwen.
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START TO MOVE
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  MAANDAG 19.00 UUR – 20.00 UUR

 ! EERSTE 2 LESSEN ZIJN OP WOENSDAG!

  VANAF 4 JANUARI 2017

 10 LESSEN = 40 EURO

  SPORTHAL DE RING, BRECHT

Wintertraining, basis voor een 
vlotte, sportieve zomer!
Een goede wintertraining vormt de fundamenten en 
zorgt voor succes van een goede zomerconditie!
We starten met goede voornemens en leggen een 
stevige basis voor lente en zomer. Zo beleven we 
maximaal plezier, halen we meer resultaat én lopen 
we minimaal kans op blessures. In een reeks van 10 
lessen trainen we van januari tot maart de stabiliteit 
van romp, kniën en enkels. 

We versterken onze rug, buik- en beenspieren 
en trainen de soepelheid van al onze spieren en 
gewrichten. En uiteraard komen conditieoefeningen 
ook aan bod!

NIEUW
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Krolf 
Maak kennis met ‘Krolf’! 
Een mengeling van golf 
en croquet! Benieuwd? 
Kom zeker een kijkje 
nemen tijdens onze 
initiatienamiddagen 
en geraak verknocht 
aan deze rustige maar 
competitieve sport die 
je in de buitenlucht kan 
uitoefenen. 

  MAANDAG 14.00 UUR – 16.00 UUR

  13 – 27 MAART 2017, 24 APRIL 2017

 2 EURO PER INITIATIE

  K BRECHT SK, BRECHT

SPORTELEN
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Sporteltoer Antwerpse Kempen  
De gemeenten Brasschaat, Brecht, Essen, Stabroek en 
Schoten van de Sportregio Antwerpse Kempen stellen 
de Sporteltoer 2017 voor. Deze Sporteltoer biedt 50- 
plussers een hele waaier aan beweegmogelijkheden 
aan. Tijdens zes verschillende sporteldagen kan je, 
op verschillende data en in verschillende gemeenten, 
proeven van allerlei gekende en nieuwe sporten en dit 
steeds op jouw tempo.  Bovendien maak je kans op 
een luxe fietsweekend en andere mooie prijzen (via de 
spaarkaart)! 

  DATA-LOCATIES-PROGRAMMA OP  
WWW.SPORTIEFBRECHT.BE

SPORTELDAG BRECHT OP 
DONDERDAG 8 JUNI 2017 
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SPORTELEN
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  WOENSDAG 15.30 UUR – 16.30 UUR

  VANAF 15 FEBRUARI 2017

 5 LESSEN = 30 EURO (1 OUDER + 1 KIND)

  GBS DE SCHAKEL, SINT-LENAARTS

(Groot) ouder – kind yoga 
Samen met je (klein)kind genieten en ontspannen.  
Op een speelse manier beleven we een yoga-
avontuur met oa. een aantal yogahoudingen, een 
verhaaltje, massage,...

Ook voor de (groot)ouders is het leuk om zich nog 
eens helemaal kind te mogen voelen 



Multimove
Multimove is een gevarieerd en uitdagend bewegings-
programma voor jonge kinderen waarbij de focus ligt 
op de ontwikkeling van 12 bewegingsvaardigheden.  

Plezier staat hierbij centraal! Het voordeel van Multi-
move is dat er nog niet één sport centraal staat, maar 
alle bewegingen die nu en later nodig zijn komen reeds 
aan bod. Springen, gooien, kruipen en heffen op, onder, 
door verschillende hindernissen… je kind zal zich zeker 
niet vervelen!

KIDS

DONDERDAG  
16.15 UUR – 17.15 UUR

VANAF 2 FEBRUARI 
2017

15 LESSEN = 25 EURO

BRECHT – GC JAN 
VANDERNOOT 

WOENSDAG  
13.30 UUR – 14.30 UUR

VANAF 25 JANUARI 
2017

15 LESSEN = 25 EURO

SINT-JOB–IN-’T-GOOR 
SPORTHAL MARIA
MIDDELARES

WOENSDAG  
14.30 UUR – 15.30 UUR

VANAF 25 JANUARI 
2017

15 LESSEN = 25 EURO

SINT-JOB–IN-’T-GOOR  
SPORTHAL MARIA
MIDDELARES

GRATIS PROEFLES OP 18 JANUARI 2017 IN SPORTHAL  
MARIA MIDDELARES INSCHRIJVEN VERPLICHT!

4-6 jaar 3-5 jaar 6-8 jaar
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Wist je trouwens dat enkele Brechtse sportclubs 
ook een Multimove aanbod hebben?
Meer info:  
TC De Merel (www.tennisdemerel.be),  
Esthetica Gymteam (www.estheticagymteam.be)  
K Brecht SK (www.kbrechtsk.be) 
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Ski en snowboarddag  (10-18 jaar) 
Ben je tussen 10 en 18 jaar en wil je graag eens skiën 
of snowboarden op echte sneeuw? Je kan al skiën of 
snowboarden? Dan is dit het moment om je kunsten 
wat bij te schaven. Ook als je nog nooit op latten of een 
board hebt gestaan, ben je bij ons aan het juiste adres.

KIDS

  10.00 UUR – 15.30 UUR

  MAANDAG 27 FEBRUARI 2017

 29 EURO (INWONERS REGIO),  
35 EURO (NIET-INWONERS REGIO)

  VERTREK AAN SPORTHAL DE RING, BRECHT  
(NAAR SKIDÖME RUCPHEN)
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OUDER-KIND WORKSHOPS

  VAN 10.00 UUR – 12.00 UUR

  ZONDAG 12 FEBRUARI 2017

 10 € PER DUO

  GC JAN VANDER NOOT

Op (yoga)vakantie 
met Opa 
Een leuke vakantie voor ons 
hele lijf! In een slimme mix van 
yogaspelletjes, ludieke massages, 
verhalen en ontspanning maken we 
samen een reis door de wereld van yoga. Onbewust 
werken we zo aan een correcte lichaamshouding, 
kracht, lenigheid, stabiliteit en coördinatie. Via de 
fysiekcreatieve opdrachten werken we bovendien  
aan onze zelfbeheersing, vertrouwen, concentratie 
en welbevinden.

We werken in duo, één (groot)ouder en één kind (van 4 tot 8 
jaar oud). Drankje en koek inbegrepen
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  VAN 10.00 UUR – 12.00 UUR

  ZONDAG 12 MAART 2017

 10 € PER DUO

  GBS DE SLEUTELBLOEM

Poi Poink
Op supergrote ballen gaan we springen, rollen, 
zitten en hangen, maar we kunnen er ook mee 
botsen, gooien en terug opvangen. We dansen 
met een reuzenballon in de lucht en met de Poi’s 
(een sok gevuld met een waterballon) leren we 
‘the butterfly’ en ‘the wave’! Kom mee springen en 
dansen! Poink, poink...



20

OUDER-KIND WORKSHOPS

  VAN 10.00 UUR – 12.00 UUR

  ZONDAG 23 APRIL 2017

 10 € PER DUO

  GC JAN VANDER NOOT

Labyrint
Laat de magie werken en ontdek de verborgen 
schatten van het labyrint. Met blokken, stokken en 
doeken bouwen we samen een magisch labyrint. 
Doeken om door te klauteren, om over of onder te 
kruipen, om dingen in te verstoppen. Vind jij alles 
wat er verborgen ligt?
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  VAN 10.00 UUR – 12.00 UUR

  ZONDAG 14 MEI 2017

 10 € PER DUO

  GC JAN VANDER NOOT

Boomwhackers
Laat de kleur van je stok het ritme van je dag 
bepalen. Muziek maken en bewegen met kleurrijke 
staven die elk hun eigen geluid bij hebben. Boom 
Hak, en we zijn vertrokken!
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  VAN 10.00 UUR – 12.00 UUR

  ZONDAG 11 JUNI 2017

 10 € PER DUO

  PARKING VAN K BRECHT SK, AMBACHTSLAAN 9, 
BRECHT

Kijk! Ik fiets
Op een halve dag zetten we de kinderen met 
behulp van hun ouders op weg naar fietsen zonder 
steunwieltjes. Leer je kind fietsen op twee wielen 
met behulp van enkele nuttige tips van ervaren 
monitoren en actieve begeleiding van de ouders!

MEVROUWTJE KOFFIE EN 
MENEERTJE CHOCOLA 
Zondag 7/02/2016 – kind 3-6 jaar + ouder

Tekenen en knutselen met eetbare 
materialen: een lekker en absurd 
avontuur waar kleuters van zullen 
smullen! 

MASSAGE COLLAGE
Zondag 3/04/2016 – kind 3-12 jaar + ouder

Op een speelse manier worden massage-
bewegingen aangeleerd. Met plakband en 
stickers breng je op het lichaam aan wat je 
voelt. Daarna toveren blacklights je lichaam 
om tot een lichtgevend kunstwerk.

HET CIRCUS IN DE STAD
Zondag 6/03/2016 – kind 3-8 + ouder

Word zelf circusartiest! Aan de hand van het 
prentenboek ‘Het circus is in de stad’ ontdek 
je de geheimen van het 
circus. 

KIJK IK FIETS
Zondag 1/05/2016 - kind 4-7 jaar + ouder

Op een halve dag zetten we de kinderen 
en hun ouders op weg naar fietsen zonder 
steunwieltjes. 

We werken telkens in duo,  
één (groot)ouder en één kind. 
Van 10.00 tot 12.00 uur,  
€ 10 per duo, drankje en koek 
inbegrepen. 

WORKSHOPS OUDER   KIND

Info: dienst vrije tijd, 03 660 28 30 of cultuurdienst@brecht.be



De sportkampen voor 2017 staan klaar, 
wil je graag deelnemen? Kijk snel in ons 

overzicht en kies je favoriete week.  
Inschrijven kan vanaf maandag 23 

januari 2017 vanaf 18.30 uur, online of 
telefonisch.

Let op! 
De kleuterkampen zijn aparte kampen, 

inschrijvingen moeten ook apart 
gebeuren.

Let op! 
Voor- en naopvang is mogelijk via 

Stekelbees, reserveren bij Landelijke 
kinderopvang is verplicht. Voor het 
kamp in Sporthal de Zandbergen en 

kindervreugd het Veen is geen voor- en 
naopvang mogelijk.
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SPORT EN THEMAKAMPEN
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PAAS
vakantie
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SPORT EN THEMAKAMPEN
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  MAANDAG 3 TEM VRIJDAG 7 APRIL 2017

 5 DAGEN = 57,5 EURO

  SPORTHAL DE RING, BRECHT

Sport en spel in 
het Frans  
(6-12 jaar)  
Frans leren via speciaal, 
creatief uitgewerkte 
spelen in combinatie 
met sportactiviteiten. Dit 
is echt vakantie! Geen 
taaloefeningen in een 
klas. Wel Frans leren al 
spelend en sportend.
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  MAANDAG 3 TEM VRIJDAG 7 APRIL 2017

 5 DAGEN = 57,5 EURO

  SPORTHAL DE RING, BRECHT

Sportkriebelkamp (4-6 jaar)
Bewegen en spelen zijn de leukste dingen die je kan 
doen in de vakantie. Kom mee sporten en beleef 
een supertoffe week in een aangepast thema!



SPORT EN THEMAKAMPEN

  MAANDAG 10  TEM VRIJDAG 15 APRIL 2017

 5 DAGEN = 57,5 EURO

  GBS DE SLEUTELBLOEM

Circuskamp  (6-12 jaar) 
Ooit al gehoord van een diabolo of rolla bolla? 

Op het einde van de week zijn we echte 
circusartiesten en mogen ouders onze superstunts 
en circuskunstjes komen bewonderen tijdens onze 

mega circusshow!
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ZOMER
vakantie
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SPORT EN THEMAKAMPEN

  MAANDAG 3 TEM VRIJDAG 7 JULI 2017

 5 DAGEN = 57,5 EURO

  SPORTHAL DE RING, BRECHT

Creafunkamp (4–6 jaar)
Als een echte artiest ga je aan de slag met potlood, 
penseel en klei. Maar let op: ook je sporttalent en 
speelkunst worden getest.
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  MAANDAG 3 TEM VRIJDAG 7 JULI 2017

 5 DAGEN = 57,5 EURO

  GBS DE SLEUTELBLOEM

Creafunkamp  
(7-12 jaar)
Creatieve bijtjes opgelet. 
Tijdens Crea-fun ga je een 
halve dag aan de slag met 
klei, penselen en verf, stiften, 
wasco’s en ander materiaal 
waarmee je prachtige 
kunstwerken maakt.
Ter afwisseling trakteren we 
je op een heerlijke sport- en 
spelcocktail. Ideaal om je de 
volgende dag weer uit de 
startblokken te laten schieten 
voor een knappe prestatie 
knutselen, tekenen en verven.
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SPORT EN THEMAKAMPEN

  MAANDAG 31 JULI TEM VRIJDAG 4 AUGUSTUS 2017

 5 DAGEN = 57,5 EURO

  GBS DE SLEUTELBLOEM

Smosserdesmos  
(4-6  jaar)
Kennen jullie 
Smosserdesmos? Dat is onze 
favoriete kabouter! De hele 
dag lang maakt hij gekke 
tekeningen met spetters 
verf of klieders modder. Hij 
ontwerpt de gekste hoeden, 
uit papier of uit spaghetti. 
Het zand uit de zandbak 
geeft hij alle kleuren van de 
regenboog, uit spuitjes vliegt 
de inkt op zijn zelfgemaakte 
standbeeld. Doe je verfschort 
maar goed aan, want deze 
week doen wij met hem mee!

Z
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  MAANDAG 31 JULI TEM VRIJDAG 4 AUGUSTUS 2017

 5 DAGEN = 57,5 EURO

  GBS DE SLEUTELBLOEM

Kunstenzootje 
(7–12 jaar)
Is jouw kamer ook altijd een rommeltje? Perfect! 
Creativiteit en orde, dat gaat toch niet samen. 
Deze week maken wij kunst, en daarbij blijven we 
niet proper. We duiken erin met verf en penseel, of 
misschien laten we dat penseel wel en gebruiken 
onze vingers. Van klei rond onze armen tot krijt 
tussen onze tenen. Het kan allemaal, niks is teveel. 
We starten met veel en uiteindelijk wordt het een 
geheel. 

Z
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E
R
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SPORT EN THEMAKAMPEN

De Betoverde 
Snoepfabriek  
(4-6 jaar)
Deze week komen we in een 
snoepjesfabriek terecht waar wel hele 
gekke dingen gebeuren. Gummiberen die 
touwtje springen, lolly’s die de directeur 
hypnotiseren. De colaflesjes bouwen een 
snoepkasteel zo groot als een giraf. En 
de zuurstokjes? Die zitten een beetje te 
grommen in een hoekje. Wat wordt jouw 
favoriete snoepje? 

  MAANDAG 7 AUGUSTUS TEM  
VRIJDAG 11 AUGUSTUS 2017

 5 DAGEN = 57,5 EURO

  GBS DE SLEUTELBLOEM



35

  MAANDAG 7 AUGUSTUS TEM VRIJDAG 11 AUGUSTUS 2017

 5 DAGEN = 57,5 EURO

  GBS DE SLEUTELBLOEM

Windkr8 (7-12 jaar)
Miljoenen spinnen die uit de lucht vallen in 
Australië, metersdiepe ijskraters in Siberië, 
het noorderlicht of een orkaan… de natuur is 
fenomenaal. Ga op onderzoek uit, ontdek de 
wondere wijde wereld in Brecht. Misschien kunnen 
we de natuur wel nabootsen, of een handje helpen? 
Creëren we zelf een regenboog door licht te breken? 
Maken we samen een vulkaan en brengen we die 
tot uitbarsten? Of komt er een tsunami aan, en 
slaan we samen op de vlucht? 

Z
O
M
E
R
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N
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SPORT EN THEMAKAMPEN

  MAANDAG 14 TEM VRIJDAG 18 AUGUSTUS 2017

 4 DAGEN = 46 EURO (15/8 NIET)

  KINDERVREUGD HET VEEN, SINT-JOB-IN-’T-GOOR

Buitenspeelkamp (4-6 jaar)
Toffe en stoere spelletjes die je vooral of alleen 
maar buiten kan spelen staan deze week centraal. 
Zolang het niet regent (be)leef je deze week 
helemaal buiten! De sporten en spelletjes zijn dan 
ook in een aangepast thema uitgewerkt.

Z
O
M
E
R
V
A
K
A
N
T
I
E



37

  MAANDAG 14 TEM VRIJDAG 18 AUGUSTUS 2017

 4 DAGEN = 46 EURO (15/8 NIET)

  KINDERVREUGD HET VEEN, SINT-JOB-IN-’T-GOOR

Buitensportkamp (7-12 jaar)
Toffe en stoere sporten die je vooral of alleen maar 
buiten kan spelen staan deze week centraal. Zolang 
het niet regent (be)leef je deze week helemaal 
buiten! Het programma is volledig outdoor en 
adventure!
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SPORT EN THEMAKAMPEN

Sportspetterkamp (7-12 jaar)
Leer allerlei nieuwe sporten kennen of oefen de 
gekende nog beter in. Alles komt deze week aan 
bod in een gevarieerd programma. Ook een leuke 
uitstap staat op het programma.

  MAANDAG 21 TEM VRIJDAG 25 AUGUSTUS 2017

 5 DAGEN = 57,5 EURO 

  SPORTHAL DE ZANDBERGEN, SINT-JOB-IN-’T-GOOR

Sportkriebelkamp (4–6 jaar)
Bewegen en spelen zijn de leukste dingen die je kan 
doen in de vakantie. Kom mee sporten en beleef 
een supertoffe week in een aangepast thema!

Z
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  MAANDAG 21 TEM VRIJDAG 25 AUGUSTUS 2017

 5 DAGEN = 55 EURO 

  SPORTHAL DE ZANDBERGEN, SINT-JOB

Z
O
M
E
R
V
A
K
A
N
T
I
E



40

BUITENGEWOON SPORTIEF 

Buitengewoon Sportief is een benaming voor alle 
sporten die voor personen met een beperking 
georganiseerd worden. Alle kinderen met een 
fysieke of mentale beperking worden wegwijs 
gemaakt in het Brechtse beweeglandschap, maar 
ook daarbuiten. Activiteiten worden later bekend 
gemaakt.

Opkomende activiteiten
G-SPORTINSTUIF 

woensdag 12 april 2017  
van 10.00 tot 15.00 uur  

in Wuustwezel
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23
JUNI
vrijdag Gemeenteplaats, Brecht



Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de gemeentelijke 
sportdienst weer de alom bekende Brechtse 
stratenloop. We proberen dit jaar nog meer 
deelnemers op de been te krijgen dan vorig jaar! Dat 
wil zeggen: meer dan 1500 deelnemers!!!

De kinderen kunnen laten zien dat zij net zo goed 
kunnen lopen als volwassenen. Ze kunnen hun talent 
bewijzen en alle supporters trots maken tijdens de 
kinderloop. Voor de volwassenen is er voor elk wat 
wils. De recreanten kunnen zich bewijzen op de 
omloop van 5 km en voor de meer ervaren lopers en 
wedstrijdlopers staat de 10 km op het programma. 
De omloop loopt door het park en de gezellige en 
geanimeerde dorpskern van Brecht. De tijden worden 
officieel opgemeten door een professionele firma. 
Bovendien krijgen de voorinschrijvers een handige en 
mooie running T-shirt cadeau.

Schrijf 23 juni 2017 alvast in je agenda voor de 
Brechtse Stratenloop!

Hou zeker de website www.sportiefbrecht.be  in het 
oog om de start van de inschrijvingen niet te missen!

BRECHTSE STRATENLOOP
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  18 FEBRUARI 2017 OM 19.30 UUR

  SPORTHAL DE RING, BRECHT

SPORTKAMPIOENEN EN GOUDEN 
VRIJWILLIGERS
Voor de Brechtse Kampioenenviering van zaterdag 
18 februari 2017 zijn we op zoek naar Brechtse 
sportkampioenen!

Ken je een Brechtenaar of een Brechtse sportploeg 
die in 2016:
• kampioen werd in zijn/haar sportdiscipline?
• een podiumplek behaalde op een belangrijk 

kampioenschap?
• een uitzonderlijke sportieve prestatie neerzette?

Ken je iemand die zich al 21 jaar (of langer) inzet als 
vrijwilliger voor zijn/haar sportvereniging?

Schrijf hem/haar dan snel in voor onze kampioenenviering en 
zet hem/haar samen met ons in de bloemen!

Alle nodige informatie en formulieren om 
jezelf of je ploeg kandidaat te stellen vind je 
op www.sportiefbrecht.be (doorklikken naar 
kampioenenviering) of kom eens langs op de 
sportdienst, Gemeenteplaats 1. 

KAMPIOENENVIERING



45

De sportraad zoekt… 

GEMOTIVEERDE BESTUURSLEDEN
De sportraad is op zoek naar 2 gemotiveerde 
bestuursleden (M/V) met een passie voor 
sport.

Heb je frisse ideeën over sport in onze 
gemeente en wil je jezelf engageren om de 
komende 2 jaar het Brechtse sportbeleid mee 
vorm te geven?

Neem contact op met de sportraad via 
sportraad@brecht.be of kom eens langs op de 
sportdienst, Gemeenteplaats 1.
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80% korting iets voor jou?!
Om 80% korting te ontvangen op de deelnameprijs 
van activiteiten moet je voldoen aan bepaalde 
voorwaarden. Zo komen onder andere gezinnen met 
een laag inkomen of personen met schuldenoverlast in 
aanmerking. Je vindt meer info op www.sportiefbrecht.
be of via de dienst welzijn of sport. 

Gemeentelijke dienst welzijn, 
Gemeentepark 1, 2960 Brecht,
 03 660 25 88
kris.vandijck@brecht.be

Inschrijven
Inschrijven voor de activiteiten (behalve de 
sportkampen!) kan vanaf 2 januari 2017: 
• online via www.sportiefbrecht.be 
• bij de sportdienst (Gemeenteplaats 1);
• telefonisch: 03 660 28 30 of per fax: 03 660 28 31.

ALGEMENE INFORMATIE
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Prijzen en betaling
Alle prijzen die vermeld zijn in deze brochure zijn 
inclusief ongevallenverzekering (niet voor materiële 
schade), gebruik materiaal, accommodatie en 
diensten van een gediplomeerd en ervaren sportleraar.

Enkele afspraken
• Na betaling is de inschrijving definitief en is geen 

terugbetaling mogelijk.
• Annuleren kan enkel bij ziekte of ongeval en onder 

voorwaarden. Je aanvraag tot terugbetaling moet 
vergezeld zijn van een geldig doktersattest.

• Bij het niet halen van een minimum aantal 
deelnemers (5), kan de lessenreeks geannuleerd 
worden. Je inschrijfgeld wordt dan volledig 
terugbetaald. 

Lees het reglement op de website  
(www.sportiefbrecht.be) goed na! Bij inschrijving ga je 
automatisch akkoord met dit reglement!



Info en  
inschrijvingen:

Sportdienst Brecht
Gemeenteplaats 1

2960 Brecht
03 660 28 30

www.sportiefbrecht.be
sportpromotie@brecht.be

 

INFO www.sportiefbrecht.be


