
WANDELVOETBAL

Met wandelvoetbal krijgen mensen die niet meer kunnen 
of willen deelnemen aan het traditionele voetbal weer de 
kans om een balletje te trappen. Voetbalervaring is niet 
nodig. De belangrijkste regel: je mag niet lopen! Wandel-
voetbal wordt daarmee vooral ook een tactisch spelletje, 
leuk toch?

 DONDERDAG 14.00 TOT 15.00 UUR
  28 SEPTEMBER 20178 (5 LESSEN)

  SPORTHAL DE RING, AMBACHTSLAAN 7, BRECHT
 15 EURO

BADMINTONTORNOOI
Het (regionaal) badmintontornooi van Neos 
Brecht is een pluimpje slaan op jouw spelniveau in 
aangenaam gezelschap. Speel tijdens maar liefst 5 
tornooien, verspreid over het Vlaamse landschap, vele 
vriendschappelijke potjes dubbelspel in een gezonde en 
recreatieve spelspirit met en tegen sympathieke spelers. 
Bovendien krijg je een stempel op je sportelspaarkaart 
waarmee je leuke prijzen kan winnen! 

 10.00 TOT +/-16.30 UUR
  1 MAART 2018 

  SPORTHAL DE RING, AMBACHTSLAAN 7, BRECHT
 5 EURO PER PERSOON

  (PER DUO) MAIL NAAR PATTY.VANDENBOGAERT@TELENET.BE

SPORTELTOER ANTWERPSE KEMPEN

De gemeenten Brasschaat, Brecht, Essen, Stabroek en 
Schoten van de Sportregio Antwerpse Kempen stellen de 
Sporteltoer 2018 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)! 

Inschrijven voor de activiteiten kan vanaf 2 januari 2018 
•   online via www.sportiefbrecht.be 
•  bij de sportdienst (Gemeenteplaats 1);
•  telefonisch: 03 660 28 30 

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 terug-

betaling mogelijk.

• Annuleren kan enkel bij ziekte of ongeval en onder 
voorwaarden. Je aanvraag tot terugbetaling moet ver-
gezeld zijn van een geldig doktersattest.

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

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

VOORJAAR 2018

SPORT  EF
BRECHT

SPORTELEN 50+ 

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 schuldenlast 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, www.brecht.be

INFO www.sportiefbrecht.be

INSCHRIJVEN

#SPORTERSBELEVENMEER

ANDERE ACTIVITEITEN SPORTELTOER
SPORTELDAG BRASSCHAAT  

3 mei 2018

PETANQUETORNOOI 
6 september 2018

SPORTELDAG KALMTHOUT  
september 2018 

SPORTELDAG KAPELLEN  
Donderdag 4 oktober 2018

SPORTELDAG SCHOTEN  
Donderdag 15 november 2018

Bij iedere deelname krijg je een stempel. Bij 4 stempels 
krijg je een cadeau en maak je kans op een weekend ter 

waarde van 189 euro. Meedoen is dus de boodschap!

Data, locaties en programma op  
www.sportiefbrecht.be

Sporteldag Wuustwezel met fietstocht vanuit 
Brecht op donderdag 7 juni 2018



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.

 10.00 – 15.30 UUR
  MAANDAG 12 FEBRUARI 2018

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

 VERTREK AAN SPORTHAL DE RING, AMBACHTSLAAN 7, BRECHT 
(NAAR SKIDÖME RUCPHEN)

BRECHTSE STRATENLOOP 
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 hun beste beentje voorzetten 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.

GYM-STRETCH
Tijdens de lessenreeks 
Gym-stretch krijg je een 
mix geserveerd van verschillende oefeningen om je 
buik, bekkenbodem en rugspieren te versterken. Zowel 
lenigheid als spieruithouding komen aan bod. Deze gym-
stretch is afgeleid van Pilates.

 DONDERDAG 11.00 TOT 12.00 UUR
  VANAF 11 JANUARI 2018 (10 LESSEN)

  SPORTHAL DE RING, AMBACHTSLAAN 7, BRECHT
 50 EURO 

START TO RUN:  
0-5 KM   
Klaar voor een nieuwe 
uitdaging? Start met lopen 
en probeer aan een afstand 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.

 DINSDAG 20.00 TOT 21.00 UUR 
  VANAF  27 FEBRUARI 2018 (10 LESSEN + TESTLES)

  GEMEENTEPARK BRECHT (ORANGERIE)
 20 EURO 

VOLWASSENEN

ZUMBA LIGHT 
Zin om je lichaam in beweging te zetten? Dat kan 
tijdens de nieuwe lessenreeks Zumba. 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 TOT 14.00 UUR
  VANAF 8 JANUARI 2018

  SPORTHAL DE RING, AMBACHTSLAAN 7, BRECHT
 10 BEURTEN: 50 EURO, JAARABONNEMENT 130 EURO 

(GROOT)OUDER-KIND YOGA 

Samen met je (klein)kind genieten en ontspannen.  Op 
een speelse manier beleven we een yoga-avontuur met 
o.a. een aantal yogahoudingen, een verhaaltje, massage,...
Ook voor de (groot)ouders is het leuk om zich nog eens 
helemaal kind te mogen voelen.

 09.10 TOT 10.10 UUR
  ZONDAG 28/01, 25/02, 11/03, 22/04, 27/05

  DE YOGAZOLDER, KLEIPIKKER 11, SINT-LENAARTS
 6 EURO PER SESSIE (1 OUDER + 1 KIND)

Info en inschrijvingen:

Sportdienst Brecht
Gemeenteplaats 1

2960 Brecht
03 660 28 30

www.sportiefbrecht.be
sportpromotie@brecht.be

Schrijf 22 juni 2018 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!

Vrijdag 22 juni 2018
Gemeenteplaats, Brecht

KINDEREN 


