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De Sporteltoer Antwerpse Kempen biedt een hele waaier 
aan beweegmogelijkheden voor 50-plussers. Verspreid 
over zeven verschillende sporteldagen proef je, op 
verschillende data en in verschillende gemeenten, van 
allerlei bekende en nieuwe sporten. Bovendien maak je 
kans op een luxe fietsweekend en andere mooie prijzen 
(via de spaarkaart).

Het programma vind je, samen met de verschillende data 
en locaties, op www.sportiefbrecht.be

De Sporteldag in Wuustwezel is een mooie gelegenheid om 
kennis te maken met een aantal nieuwe sporten. Uiteraard 
wordt er voldoende tijd voorzien om gezellig bij te praten 
en nieuwe mensen te leren kennen. Ook voor minder 
actieve ouderen is er een aanbod op de beweegdag.

WANNEER?  Donderdag 11 juni 2020
WAAR?  Sporthal Wuustwezel, Slijkstraat 5, Wuustwezel
PRIJS?   5 euro
INFO?                  Inschrijven via wuustwezel.be/sport
 

Sporteldag Kalmthout:  Donderdag 2 april 2020
Sporteldag Brasschaat Donderdag 7 mei 2020
Petanquetornooi: Donderdag 17 september 2020
Sporteldag Kapellen: Donderdag 24 september 2020
Sporteldag Schoten: Donderdag 19 november 2020

 
Op het (regionaal) badmintontornooi van Neos 
Sportos Brecht kan je een pluimpje slaan op jouw 
spelniveau en in aangenaam gezelschap. Zo speel 
je er (vriendschappelijke) potjes dubbelspel in een 
gezonde en recreatieve spelgeest met en tegen 
sympathieke spelers. Bovendien krijg je een stempel 
op je sportelspaarkaart van de sporteltoer.

WANNEER? Donderdag 26 maart 2020 van  
09.00 tot +/- 16.30 uur

WAAR?  Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7, Brecht
PRIJS?  10 euro, per team inschrijven
INFO?  Inschrijven via mail naar guydemey@telenet.be, 

uiterlijk 27 februari 2020
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Om goed te functioneren is krachttraining op latere 
leeftijd van belang. Dat is ondertussen voldoende 
wetenschappelijk ondersteund. Met heel eenvoudige en 
leuke oefeningen wordt er aan de spieren gewerkt.

WANNEER?  Dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur
START?  Vanaf 7 januari 2020 
WAAR?  Sporthal De Ring,  

 Ambachtslaan 7, Brecht
PRIJS?  20 euro (10 beurten)

Spierkracht
senioren

voor

Andere
activiteitensporteltoer

Maak kans 
op een

 WEEKENDter waarde van  
189 euro

Iedere deelname is goed voor 
een stempel. Bij 4 stempels 
op je stempelkaart krijg je 
een cadeau en maak je kans 
op een weekend ter waarde 
van 189 euro. Meedoen is 
dus de boodschap! 



GYMM
Zowel lenigheid als spieruithouding 
komen aan bod. De gym-stretch is 
afgeleid van pilates.
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WANNEER? Donderdag 11.00 tot 12.00 uur 
START?  Vanaf 9 januari 2020 (10-beurtenkaart)
WAAR? Sporthal de Ring, Ambachtslaan 7, Brecht
PRIJS?  50 euro
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Dan is zumba helemaal iets voor jou. Je krijgt 
de meest uiteenlopende ritmische bewegingen 
voorgeschoteld, perfect op maat van elke unieke 
deelnemer. Dat allemaal onder begeleiding van een 
ervaren zumba-lesgeefster.

WANNEER?  Maandag van 13.00 tot 14.00 uur
START?   Vanaf 6 januari 2020 (10-beurtenkaart)
WAAR?  Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7, Brecht 
PRIJS? 50 euro

ZUMBAlight

ski

Ben je tussen 10 en 18 jaar oud en wil jij graag eens 
skiën of snowboarden op echte sneeuw? Of kan jij al 
skiën of snowboarden? Kom dan zeker naar de ski- en 
snowboarddag. 

WANNEER?  Maandag 24 februari 2020 van 10.00 tot 16.00 uur
WAAR?  Skidôme Rucphen. Vertrek aan Sporthal De Ring,  

Ambachtslaan 7, Brecht
PRIJS? 29 euro
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Brechtse
stratenloop
In 2020 keert de Brechtse Stratenloop terug naar 
de Gemeenteplaats. Ook het sportersbelevenmeer-
dorp verhuist mee en de kidsrun wordt verdeeld in 
drie groepen, zodat het aangenaam lopen is voor 
ieder kind. Verder zullen ook de recreatieve lopers 
meer aan hun trekken komen met een aangepaste 
structuur. 

Houd de website  
www.sportiefbrecht.be  
zeker in de gaten om de start 
van de inschrijvingen niet te 
missen. 

Noteer 
alvast vrijdag  

26 juni 2020
in de agenda!

Inschrijven
Inschrijven voor de activiteiten kan vanaf dinsdag 
7 januari 2020 om 18u30
• Online via www.sportiefbrecht.be
• Bij de sportdienst (Gemeenteplaats 1)

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 inschrijvingsgeld wordt dan volledig 
terugbetaald.

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

80% KORTING  
IETS VOOR JOU?!
80% korting, wie heeft hier recht op?

• Gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming 
van de ziekte- en invaliditeitsuitkering

• Gezinnen met een laag inkomen
• Personen met een schuldenlast
• Kinderen tot 18 jaar hebben recht op een 

terugbetaling van max. 200 euro per jaar
• Opgelet: enkel voor inwoners van Brecht

Meer informatie bij
welzijnscampus Sociaal Huis, 
Kris Van Dijck,
03 330 11 20 ,
kris.vandijck@brecht.be
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