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2  SPORT

KORFBALCLUB LIMES
Korfb al, een unieke en att ractieve balsport die gemengd gespeeld wordt. Dus meisjes en 
jongens spelen samen! Voor de jeugd werken we met een unieke methode van de Kempis-
che Korfb alacademie die gericht is op spelplezier en veel doelpunten maken. Verder zett en 
wij sterk in op respect, samenhorigheid en sportief gedrag.

SPORT

Voor wie: iedereen vanaf 6 jaar
Waar: sportpark De Dorens, 
Brechtseweg (L)
Wanneer: half augustus tot eind mei 
Eens proberen? Je hebt recht op 3 
gratis trainingen vooraleer aansluiting 
verplicht is. 
Prijs: 30 – 95 euro
(afh ankelijk van de leeft ijd)
Contact: loenhout@korfb al.be of
0471 25 24 17
Meer info: www.limeskorfb al.be 

JUTSOKA WUUSTWEZEL
Ju-Jutsu, wat lett erlijk betekent “zachte kunst”, is een Japanse zelfverdedigingskunst 
waarmee men een aanvaller kan controleren of uitschakelen. Men gebruikt de kracht en/
of de agressie van de tegenstander om hem of haar uit te schakelen.
Een hele basis aan worp- , klem- , wurg- , afweer- , bevrijding- , controle-, trap- , druk- en 
slagtechnieken wordt bij het Ju-Jutsu aangeleerd om zich effi  ciënter te kunnen verdedigen.

Voor wie: iedereen is welkom
Waar: budozaal sporthal Wuustwezel 
budozaal, Sportlaan (W)
Wanneer: september tot juni
• ma 19u tot 20u: - 11 jaar
• ma 20u15 tot 22u: + 11 jaar
• wo 20u tot 22u: iedereen
Eens proberen? Je kan steeds eens gaan 

proberen tijdens de ganse lesperiode.
Prijs: lidgeld en verzekering: 170 euro, 
verminderingstarieven zijn van toepas-
sing
Contact: paullauwerys@gmail.com – 
0479 62 95 70
Meer info: www.wuustwezel.be/profi -
le-vereniging/260
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JUDOSCHOOL CENTRUM WUUSTWEZEL
Op een speelse manier worden de jongeren ingewijd in de technieken en de 
fi losofi e van het judo. Zowel de arm- en schouderworpen, de beenworpen, 
de heupworpen alsook de houdgrepen krijgen de volle aandacht. Voor de 
12-plussers komen hierbij nog de opoff eringsworpen, de armklemmen en 
de verwurgingen. Ook is er de mogelijkheid tot deelname aan wedstrijden, 
maar dit is niet verplicht. Voor gevorderden is er nog een extra training 
waarbij de nadruk wordt gelegd op de technische kant en ook dames kun-
nen 1 keer in de maand een les zelfverdediging volgen! 

Voor wie: iedereen vanaf 6 jaar
Waar: budozaal sporthal Wuustwezel, 
Sportlaan (W)
Wanneer: september tot juni
• do 18u30 tot 19u30: - 12 jaar
• do 19u30 tot 21u: + 12 jaar
• vrij 19u30 tot 21u: technische trai-

ning
• laatste vrij van de maand 21u00 tot 

22u: zelfverdediging dames 
• zat 10u tot 11u30: iedereen
Eens proberen? Je kan steeds gratis 
aan enkele trainingen deelnemen als 
kennismaking.
Prijs: info tijdens kennismaking
Meer info: 
leo@judocentrumwuustwezel.be
www.judocentrumwuustwezel.be

K. GOOREIND V.V.
Onze voetbalvereniging streeft  er naar om een warme en familiale club te zijn, met een 
kwaliteitsvolle jeugdopleiding, waar FUN, BELEVING en RESPECT een prominente plaats 
hebben. We vinden het belangrijk om kinderen te laten sporten, plezier beleven en zich 
verder te ontwikkelen op voetballend en maatschappelijk gebied.

Voor wie: derde kleuterklas tot vetera-
nen/dames-mama ploeg
Waar: terreinen van K. Gooreind V.V., 
Eikendreef (helemaal doorrijden tot 
achteraan) (G)
Wanneer: trainingsdagen en uren zijn 
afh ankelijk per ploeg en online terug te 
vinden
• U6 t.e.m. U9: wekelijks 
• U10 t.e.m. U17: 2 wekelijks 
Eens proberen? Bij aanmelding zijn 3 
probeertrainingen mogelijk.
Prijs: 

• U6: 100 euro
• U7 t.e.m. U9: 130 euro
• U10 t.e.m. U12: 160 euro
• U13 t.e.m. U17: 180 euro
• Veteranen en dames/mama-team: 

130 euro.
Alle nieuwe leden ontvangen een trai-
ningspak van de club. Gezinskorting 25 
euro per speler vanaf 2de persoon van 
een gezin, wonende op hetzelfde adres.
Contact: jeroenpaelinckx@outlook.com 
of 0496 04 93 37
Meer info: www.gooreindvv.be 
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KRV – DE SKEELERCLUB VAN DE KEMPEN
Rolschaatsen op drie of vier wielen aan elke voet, pure snelheid, een redelijk onbekende 
sport maar daarom niet minder mooi om naar te kijken en zeker niet om zelf mee te doen, 
familiesport bij uitstek. Kom gerust eens kijken op een training en doe mee met ons. Breng 
vrienden en/of vriendinnen mee, vaders, moeders, tantes, nonkels, buren, … Iedereen is 
welkom en met een grote groep heb je uiteraard meer plezier!

Voor wie: iedereen vanaf 5 jaar 
Waar: zomer: skeelerpiste Wuustwezel 
/ winter: sporthal Wuustwezel (W)
Wanneer: april t.e.m. september: woe 
18u30 tot 19u30 
Eens proberen? Aansluiten kan 
gedurende het hele jaar, een keertje 
proberen mag altijd.
Prijs: : 35 euro met verzekering op 
clubactiviteiten, 40 euro met 24/24 
verzekering
Contact: jan.vanhoogten@skynet.be  
0496 99 45 43 
Meer info: Facebook: KRV- de skeeler-
club van de kempen

BUDOSCHOOL KEMPEN – AFDELING WUUSTWEZEL
Budoschool Kempen is een school die als missie en doel heeft  zelfverdediging aan te leren 
op een ethische en pedagogische manier.
Wij doceren 4 verschillende bronstijlen om onze leden een brede waaier aan te bieden! Hoe 
meer je leert, hoe vlott er je jezelf kan uiten in een vorm van verdedigen!

Voor wie: iedereen vanaf 4 jaar
Waar: sporthal Koch, Eikendreef (G)
Wanneer:  start woe 5 september tot woe 26 juni 2019
• woe 18u tot 19u: 4 – 9 jaar
• woe 19u tot 20u30: 10 – 13 jaar
• woe 20u tot 22u: + 14 jaar
Eens proberen? Iedereen kan vrijblijvend drie proefl essen nemen, instappen kan 
altijd.
Prijs: info wordt gegeven tijdens de training en staat online
Contact: info@budoschoolkempen.be
Meer info? www.budoschoolkempen.be of Facebook: Budoschool Kempen 
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JUDOCLUB SHINOMAKI
Voor nieuwelingen: judolessen vanaf het prille begin, zodat ze dan verder aan de gewone 
trainingen kunnen deelnemen. Voor veteranen: trainen om het lichaam soepel te houden. 

Waar: Brechtseweg 28 (L)
Wanneer: september tot juni
ma 18u30 tot 19u30: - 16 jaar
ma 19u30 tot 20u30: + 16 jaar
vrij 19u tot 20u: - 16 jaar
vrij 20u tot 21u: + 16 jaar
eerste do van de maand 19u30 tot 
20u30: veteranen
Eens proberen? Er zijn 3 gratis proef-
lessen voorzien na aanvraag per mail
Prijs: 40 euro
Contact: mark.van.esbroeck@skynet.
be – 03 669 54 52
Meer info: www.shinomaki.be of Face-
book: Shinomaki 

WUGOLO
Yoga.

Voor wie: iedereen welkom
Waar: GC ’t Schoolhuis, 
Theo Verellenlaan 88 (G)
Wanneer: september tot juni
• do 18u30 tot 19u45
• do 20u tot 21u15

Eens proberen? Je mag altijd 3 maal 
proberen voor je een beslissing neemt.
Prijs: 120 euro voor een heel schooljaar 
Contact: 0496 17 01 22
schellekens.maddy@gmail.com 
Meer info: Facebook: Yoga Wugolo 

GOOREINDSE WIELERTOERISTEN
Er wordt wekelijks gefi etst in 3 groepen naargelang afstand en tempo. Elke keer wordt er 
langs een andere route gereden. Jaarlijks worden er een regelmatigheidsrit en een tijdrit 
georganiseerd voor de clubleden. 

Voor wie: iedereen welkom
Waar: vertrek aan café de Pothoek, 
Bredabaan 912 (G)
Wanneer: wekelijks zo voormiddag en 
feestdagen, vertrek tussen 8u en 8u30
Eens proberen? Geïnteresseerden kun-

nen meerijden, maar moeten achteraan 
aansluiten.
Prijs: 70 euro per jaar, kledijpakket: 150 
euro
Contact: cant_steven@hotmail.com – 
0496 98 37 77
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X ARCHERY TEAM VZW
X Archery Team (XAT) is een jonge handboogclub die ontstaan is toen enkele leden van 
een andere club een nieuwe weg in wilden slaan. Wij beoefenen het handboogschieten 
op doel, een olympische discipline, en dit op verschillende afstanden gaande van 18m 
tot 90m. Daarbij maken we gebruik van drie types handbogen: de klassieke houten boog 
(eventueel met houten pijlen), de olympische recurveboog en de compoundboog. Bij deze 
laatste twee wordt met pijlen van carbon, aluminium of een combinatie van de twee 
geschoten. We schieten dus voornamelijk op doel (de klassieke blazoenen), maar maken 
ook wel eens een uitstap naar 3D (kunststof dieren) en veldschieten.

Voor wie: vanaf 8 jaar
Waar: indoor (okt tem apr): sporthal Berkenbeek, Nieuwmoerse Steenweg 113  (W) / 
outdoor (apr tem sep): grasveld Sportlaan (W)
Wanneer: 
• vrij van 19u tot 21u 
• zat van 16u tot 18u
Eens proberen? Proberen kan altijd op aanvraag.
Prijs: jeugd tot 20 jaar: 65 euro / volwassenen: 80 euro
aanschaf club-polo wordt aanbevolen. 
Contact: XAT.Bestuur@gmail.com - 0486 89 76 79
Meer info: htt ps://xarcheryteam.be en Facebook: xat Wuustwezel 
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2 THE POINT GYM AND DANCE
Turnen: kleuterturnen, basisgymnastiek, acro, precompetitieve gymnastiek en G-sport
Dansen: kleuterdans, dans jeugd, dans jongvolwassenen, hip hop, precompetitieve groep 
en G-dans, dans volwassenen. 
Seizoenslessen: burlesque dansen, zumba, kett elbell en fi theidsstage 

Voor wie: vanaf 1e kleuterklas
Waar: turnafdeling: turnzaal Klim op 
Theo Verellenlaan (G) / dansafdeling: 
polyvalente zaal sporthal Koch (G)
Wanneer: start 3 september, alle data en 
uren zijn online terug te vinden
Eens proberen? De eerste lessen zijn 
probeerlessen, behalve de seizoensles-

sen.
Prijs: online te berekenen. Korting 
voor meerdere leden per gezin en voor 
inschrijvingen voor 1 oktober.
Contact: info@2thepoint.one
Meer info: www.2thepoint.one of Face-
book: 2 The Point Gym and Dance
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DANCARTA VZW
Wij bieden danslessen aan in 3 stijlen: jazz, 
hip-hop en modern. Daarnaast bieden we ook 
workouts aan vanaf 16 jaar: step en BBB. Nieuw 
dit jaar is een G-werking! 
Bij Dancarta kom je voor dans, passie, plezier en 
vriendschap!  

Voor wie: vanaf de 2e kleuterklas tot 45 
jaar 
Waar: sporthal de Ring, Ambacht-
slaan 7 (Brecht) /  danszaal, Leiweg 17 
(L) / turnzaal de Schakel, Kerkstraat 1 
(Sint-Lenaarts) / turnzaal de Sleutel-
bloem, Schoolplein 2 (Brecht)
Wanneer: start 24 september t.e.m. juni, 
alle data en uren zijn online terug te 
vinden 
Eens proberen? Iedereen mag van elke 
les voor zijn/haar leeft ijdscategorie 2 
gratis proefl essen volgen de eerste 2 
weken alvorens in te schrijven.
Prijs: 
• danslessen van 1u/ week: 135 euro

• danslessen van 1,5u/ week: 150 
euro 

• elke bijkomende dansles van 1u/ 
week: 60 euro 

• elke bijkomende dansles van 1,5u/
week: 70 euro 

• BBB of step: 65 euro (incl. verzeke-
ring) per 12 lessenreeks 
(indien je reeds een dansles volgt, 
bedraagt het lidgeld voor de BBB of 
step 35 euro) 

• korting voor meerdere leden per 
gezin

Contact: Info@dancarta.be
0472 42 63 70
Meer info: www.dancarta.be 



KONINKLIJKE GILDE SINT CHRISTOFFEL VZW
Vanaf 11 jaar: schieten met luchtgeweer op 7 meter. Vanaf 16 jaar: schieten met kogel-
karabijn op 50 meter. In ere houden van aloude gildetradities: koningschieten, gilde-
feesten,…

Voor wie: vanaf 11 jaar
Waar: luchtgeweer: Trefpunt 2 (WW) 
/ karabijn: Wernhoutseweg 135 (Wern-
hout)
Wanneer: start september
• di 19u tot 22u en woe van 14u tot 

16u: luchtgeweerschieten
• vrij 19u tot 22u: karabijnschieten
Prijs:- 16 jaar: gratis / + 16 jaar: 20 euro
Contact: ivod.dade@skynet.be – 0499 
55 50 08
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BUDOKAI MARTIAL ARTS
BUDO is een opleidingsmethode die de leerlingen een brede basis geeft  in zelfverdediging 
en vechtsporten. Het staat garant voor trainingen vol afwisseling. Vooral bij jongeren zorgt 
deze aanpak ervoor dat ze met veel plezier leren en ontwikkelen. 
THAIBOKS is ontstaan in Thailand. Het bestaat al eeuwen en is sinds de jaren zeven-
tig ook in België bekend. Het kan zowel recreatief als competitief beoefend worden. Het 
gebruik van handen, voeten, knieën en ellebogen maakt het tot een zeer spectaculaire en 
eff ectieve vechtsport. 
START2BOX is ons inleidend programma op de thaibokstraining. Tijdens deze les ligt het 
tempo wat lager, wordt wat meer individuele aandacht voorzien en focussen we vooral 
op de technische uitvoering. Na een tiental lessen kan zeker worden overgestapt naar de 
reguliere thaibokstraining.

Voor wie: vanaf 6 jaar
Waar: BMA Dojo, Leiweg 17 (L) / 
turnzaal Triangel, Kloosterstraat 7 (W) / 
Sporthal Koch, Rode Dreef (G)
Wanneer: start op 3 september
• ma 19u30 tot 20u30: start2box (L)
• ma 20u30 tot 21u30: thaiboks (L) 
• di 18u tot 19u15: thaiboks (G)
• di 19u15 tot 20u30: budo (G)
• woe 19u30 tot 21u: thaiboks (L)
• do 19u tot 20u30: budo (W)

• vrij 18u30 tot 19u30 en 19u30 tot 
20u30: budo (L)

• vrij 19u30 tot 20u30: start2box (L)
• vrij 20u30 tot 22u: thaiboks (L)
Eens proberen? Instappen is altijd mo-
gelijk, eerste drie lessen zijn gratis. 
Prijs: 6 – 14 jaar: 160 euro / + 15 jaar: 
200 euro
Contact: info@budokai.be  — 
0473 78 23 21
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RSC-RIVIERENHOF VZW
Rope-Skipping

Voor wie: vanaf 6 jaar 
Waar: Basisschool Bloemendaal, 
Paalstraat 309 (Schoten) / Basisschool 
Heilig Hart, Seraphin de Grootestraat 
120 (Deurne)
Wanneer: 
• woe 14u tot 15u: + 11 jaar (Schoten 

en Deurne)
• woe 15u tot 16u: - 11 jaar (Schoten 

en Deurne)
• za 11u tot 12u: - 11 jaar (Schoten)

• za 12u tot 13u: + 11 jaar (Schoten)
• za 10u tot 11u: - 11 jaar (Deurne)
• za 11u tot 12u: + 12 jaar (Deurne)
Eens proberen? 2 keer gratis proefl es, 
altijd welkom!
Prijs:- 16 jaar: gratis / + 16 jaar: 20 euro. 
20 % korting voor 2de lid van eenzelfde 
gezin.
Contact:  info@rsc-rivierenhof.be
Meer info: www.rscrivierenhof.be

BASKETBAL BBC WUUST-
WEZEL
Wij bieden basket, van recre-
atief tot topsport op provinciaal 
niveau, voor kinderen vanaf 
6 jaar tot senioren van 40+ uit 
Wuustwezel en omstreken.  Voor 
onze jongeren bieden we basket 
op maat van de speler. Onze 
senior ploegen zijn uiteraard 
ambitieus, maar ook het spelp-
lezier en een goede clubsfeer 
zijn bij ons belangrijk.
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Voor wie: vanaf 6 jaar senioren van 40+
Waar: thuiswedstrijden: sporthal 
Wuustwezel / trainingen: sporthallen 
Wuustwezel, Loenhout of Gooreind
Wanneer: september tot mei, alle uren 
zijn online terug te vinden
Eens proberen? Je kan steeds kennis 
maken met onze sport op woenamiddag 
in sporthal Wuustwezel. 

Prijs: 175 euro tot 240 euro / jaar (af-
hankelijk van leeft ijd categorie). Sociaal 
tarief en gezinskortingen mogelijk.
Contact: vanhal-bart@hotmail.be —
03 669 99 19 — 0497 32 26 77 
Meer info: www.bbc-wuustwe-
zel.be of www.ikwordbaskett er.
be 
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ON THE MOVE BEWEGINGSACADEMIE VZW
On The Move Bewegingsacademie vzw (kortweg On 
The Move) biedt jong en oud recreatiesport waarbij 
plezierbeleving op de eerste plaats komt.

De focus ligt niet op prestatie maar wel op een gezonde 
levensvisie. Wij streven ernaar om iedereen te laten 
bewegen, ook diegenen die zich beter voelen in een 
gemoedelijke omgeving zonder druk, diegenen die 
door beperkingen hun talent niet eerder konden tonen 
(wij zijn sterk in G-werking!) of die door ziekte een 
tijdlang niet mochten bewegen, maar nu graag (terug) 
willen sporten. Onze lesgevers bieden een individuele 
coaching zodat elke sporter binnen zijn eigen mogelijk-
heden kan trainen.

We realiseren dit door sport aan te bieden in de meest ruime zin van het woord en de 
passie van onze coaches over te dragen op onze leden. Hierbij houden we vast aan belan-
grijke basiswaarden zoals respect voor anderen en voor elkaar. We creëren zelfvertrouwen 
en stimuleren de groepsgeest. Niet alleen kinderen en jongeren krijgen de kans om leuke 
contacten te leggen en vriendschappen te sluiten weg van de sociale media, ook volwas-
senen krijgen de mogelijkheid om aan zichzelf te denken en even de alledaagse stress en 
bekommernissen los te laten.

Voor wie: vanaf 18 maanden
Waar: vrije basisschool Mater Dei 
Gooreind, Oude Baan 92 (G)
Wanneer: start op 10 september, alle 
uren zijn online terug te vinden
Eens proberen? We zijn gloednieuw op 
de verenigingsmarkt, dus kom gerust 
ons aanbod verkennen in de maand 
september. 
Meld je aan in onze zaal op de dag en 
het uur dat de les doorgaat! Ook op onze 
Kick-Off  dag op zaterdag 15 september 
is iedereen welkom om deel te nemen 

aan gratis demo’s waarbij alle disciplines 
zichzelf voorstellen aan het grote pu-
bliek. Doe dus zeker een sportieve outfi t 
aan en kom meedoen! 
Prijs: 70 tot 90 euro (afh ankelijk van de 
lessen). 10% korting bij nieuwe inschrij-
ving 
Contact: secretariaat@otmsport.be
0470 74 37 03 
Meer info: ww.otmsport.be / Facebook: 
@OnTheMoveBewegingsacademie
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SPORTIEK SPINS INLINE HOCKEY
Inline hockey is een toffe, uitdagende, coole en intensieve teamsport. Je leert skaten bij 
ons en de juiste handelingen met je stick en puck. Het zijn toffe groepen met jongens en 
meisjes van overal. 

Voor wie: vanaf 8 jaar
Waar: sportcentrum Peerdsbos, Breda-
baan 31 (Brasschaat)
Wanneer: start op 3 september
• ma 18u tot 19u: schaatsinitiatie, 

leren skaten
• do 19u tot 20u: schaatstraining, 

stickhandeling
• vrij 18u30 tot 19u30: hockeytraining

Eens proberen? Je mag altijd eens ko-
men proberen. 
Prijs: 125 euro tot 215 euro (afhankelijk 
van leeftijd categorie)
Contact: info@sportiekspins.be of
 0496 11 57 83 of 0495 16 51 95 
Meer info: www.sportiekspins.be of 
Facebook: sportiek spins 

KNAPPE DURVERS VZW: GYMNASTIEK – DANSEN – ZWEMMEN
Gymnastiek: basisturnen, trampoline, tumbling en acro. Dansen: jazz-modern, hiphop, 
breakdance. Zwemmen: groepslessen.

Voor wie: vanaf 1e kleuterklas
Waar: gymnastiek: GLS De Wissel (W) 
/ sportschuur (L) / sporthal Wuust-
wezel dansen: Stella Matutina (W) / 
VBS Triangel (W) zwemmen: zwembad 
Kalmthout
Wanneer: start op 10 september, alle 
uren zijn online terug te vinden. Zwem-
lessen starten na 1 januari. Inschrij-
vingsmomenten in GC Blommaert: 15/9 
van 9u30 tot 12u/19/9 van 14u tot 16u 

en van 19u tot 21u/29/9 van 9.30 tot 12u
Eens proberen? Eerste 2 lessen zijn 
probeerlessen. 
Prijs: 
• 65 euro: - 18 jaar en andersvaliden
• 80 euro: + 18 jaar
• 100 euro: ouder-peuterdans
Contact: knappedurvers@gmail.com
Meer info: www.knappeduvers.be of 
Facebook: Knappe Durvers Wuustwezel 
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TC KATTEGAT
Wintertennis in TC Katt egat met aandacht voor plezier en techniek.

Voor wie: van 4 tot 12 jaar
Waar: sporthal Sterbos, Molenheide 1 (W)
Wanneer: za voormiddag, uur is afh ankelijk van leeft ijd/niveau 
Prijs: 160 euro voor 20 lessen
Contact: riksmets_3@hotmail.com of 0476 05 35 62

FIXIT VOLLEY VZW
Fixit speelt volleybal op verschillende niveaus: nationaal, provinciaal, gewestelijk en 
recreatief. Onze club heeft  een grote jeugdafdeling, waarin we aan opleiding doen. Elke 
ploeg traint minstens twee keer per week. Naast zaalcompetitie biedt Fixit ook beachvol-
leybal aan na het indoorseizoen! 

Voor wie: vanaf 6 jaar
Waar: fi xit traint in sporthal Wuust-
wezel, Gooreind, Achterbroek, Gitok 
en Heide. Thuiswedstrijden in sporthal 
Achterbroek.
Wanneer: september tot april
Eens proberen? Nieuwe leden mogen 3 
keer gratis proberen.

Prijs: 145 euro tot 220 euro (afh ankelijk 
van de leeft ijd). Gezinskortingen zijn 
mogelijk.
Contact: secretaris.fi xitregiovolley@
gmail.com of 0476 21 33 52
Meer info: www.fi xit-volley.be of Face-
book: fi xitvolley 
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WUUSTWEZELSE ATLETIEK-
CLUB GAV
Kinderen (vanaf 6 jaar) maken 
kennis met de verschillende at-
letiekdisciplines. De spel- en oe-
fenvormen zijn telkens aangepast 
aan de leeft ijd en de mogelijk-
heden van de atleet. Er wordt en-
erzijds aandacht geschonken aan 
de conditie en anderzijds komen 
behendigheid, coördinatie en 
snelheid aan bod. Zo komen we 
tot een variatie aan atletiekdisci-
plines met onder andere sprint, 
duurloop, verspringen, hoog-
springen, discuswerpen, speerw-
erpen, kogelstoten enzovoort.

Afh ankelijk van de leeft ijd 
worden de trainingen specifi eker 
toegespitst op de verschillende 
disciplines of kan er looptraining 
gevolgd worden.

De recreatieve jogger kan ook bij 
ons terecht. Tweemaal per week 
wordt er in groep gejogd. Er is 
een opsplitsing voor beginners en 
gevorderden.

Voor wie: kinderen vanaf 6 jaar – vol-
wassenen
Waar: atletiekpiste sporthal Koch,
Rode Dreef (G)
Wanneer: di avond en zo voormiddag, 
specifi eke trainingen op do avond
Eens proberen? Iedereen kan twee keer 
gratis mee trainen voordat je aansluit.
Prijs:
• 65 euro per kalenderjaar

• aansluiten tussen jan en aug: + 10 
euro

• aansluiten tussen sep en dec: + 20 
euro

• verminderingstarief voor vrijetijds-
pashouders

Contact: info@gav.be
Meer info: www.gav.be  of Facebook: 
Gav atletiek Gooreind
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JEUGDHUIS BAR 64
Wij organiseren op regelmatige basis een jeugdhuisavond met drank, muziek, sjott erbak, 
bierpong, … Af en toe organiseren we ook fuiven in thema.

JEUGDWERK

Voor wie: jongeren vanaf 16 jaar
Waar: jeugdhuis Bar 64, Theo Verellen-
laan 88 (G) 
Wanneer: ongeveer 2x per maand, (bij-
na) altijd op vrijdagavond

Prijs: inkom is steeds gratis en de 
drankprijzen zijn zeer democratisch
Contact: jeugdhuisbar64@hotmail.be 
Meer info: Facebook: jeugdhuis bar 64 

CHIROMEISJES LOENHOUT
Samen ravott en, spelletjes spelen, verkleden, op tocht gaan, … Vele nieuwe Chirovriendjes 
en 1 keer per jaar samen op Chirokamp!

Voor wie: 1e leerjaar – 6e middelbaar
Waar: Chirolokalen Loenhout - Von-
derweg 22 (L). De meisjes starten elke 
Chiro aan het dienstencentrum Wijk-
huis, Brechtseweg 29 (L)
Wanneer: startdag zondag 23 septem-
ber (13u30 tot 17u), alle data zijn online 

terug te vinden 
Prijs: 15 euro lidgeld 
Contact: chiromeisjesloenhout@hot-
mail.com of 0472 23 21 50 of
0491 34 34 10
Meer info: www.chiroloenhout.be of 
Facebook: Chiromeisjes Loenhout



VERENIGINGEN IN WUUSTWEZEL | EDITIE  2018

15  JEUGDWERK

KLJ WUUSTWEZEL
KLJ Wuustwezel is opgedeeld in 3 leeft ijdsgroepen maar wel met 1 grote leidingsploeg: - 12 
jaar, - 16 jaar en + 16 jaar. De -12 houdt 2 keer per maand activiteit. Tijdens de activiteit 
krijgt iedereen steeds een vieruurtje. Naast deze activiteiten, organiseren we met onze -12 
de snoepslag in Wuustwezel en gaan we ook op uitstap. We houden soms ook gemeen-
schappelijke activiteiten met onze -16 of met de andere KLJ’s uit het gewest. 

Ook in de zomer staat KLJ 
niet stil en houden wij ons 
bezig met de sportfeesten 
waarin wij strijden tegen 
andere KLJ’s om het beste 
van onszelf te laten zien en 
prijzen te pakken in diverse 
sporten. Ook onze -12 mag 
hieraan deelnemen en groe-
ien naar het wimpelen en 
vendelen. 

Voor wie: vanaf 9 jaar
Waar: KLJ lokaal Wuustwezel,
Trefpunt 3 (W)
Wanneer:
• -12 jaar: ongeveer 2 zondagen in 

de maand van 13u30 tot 16u30 / 
startactiviteit: zo 30 september

• -16 en + 16 jaar: vrij avond / start-

activiteit: vrij 14 september
Prijs: 22 euro lidgeld, 11 euro voor vol-
gende leden van hetzelfde gezin 
Contact: kljwuustwezel@hotmail.com 
— 0472 49 65 51 
Meer info: htt ps://kljwuustwezel.wix-
site.com/klj-wuustwezel of Facebook: 
KLJ Wuustwezel 

CHIROJONGENS LOENHOUT
Spelen / knutselen / tochten maken / ravott en / op uitstap gaan / spelletjes spelen / op 
weekend en op kamp gaan / Beachweekend organiseren / iets uitproberen wat thuis niet 
mag. Wij hebben steeds tijd te kort om alle leuke / toff e/ plezante activiteiten te beleven.

Voor wie: 1e leerjaar – 6e middelbaar
Waar: Chirolokalen Loenhout, Vonder-
weg 22 (L)
Wanneer: startdag zondag 23 september 
(13u30 tot 16u30), chiro is elke zo om de 
2 weken

Prijs: 20 euro lidgeld 
Contact: 0479 61 08 21 — 0495 20 88 75 
— 0478 55 64 82
Meer info: www.chiroloenhout.be of 
Facebook: Chirojongens loenhout
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JEUGDSTER WUUSTWEZEL
Ons mott o is: Jeugdster: de fun, de kids. Wij winden er geen doekjes om, sinds 1978 staat 
het plezier van kinderen bij ons centraal! Wij zijn een onafh ankelijke jeugdbeweging die 
zich inzet om elke twee weken onze leden de tijd van hun leven te geven! Het merendeel 
van onze leden komt uit Sterbos, maar iedereen is zeer welkom! Nieuwsgierig om een 
keertje te komen kijken? Dat is perfect mogelijk, bij ons betaal je per activiteit en kom je 
wanneer het jou uitkomt! Naast onze “gewone” activiteiten, doen we ook heel wat speciale 
dingen zoals gaan zwemmen, Sinterklaasfeest, kerstfeestje, een familiedag enzovoort. Ook 
gaan we elk jaar op weekend en op kamp. Kortom, bij ons valt er altijd wel iets te beleven! 

Voor wie: 1e leerjaar – 6e middelbaar
Waar: lokalen naast wijkhuis Sterbos, 
Molenheide 3 (W)
Wanneer: startactiviteit: 7 oktober. 
Je hoeft  je niet in te schrijven, bij ons 
mag je altijd komen proberen
• 6 tot 12 jaar: tweewekelijks op zon-

dag om 13u30

• 12 tot 18 jaar: tweewekelijks op vrij-
dag om 20u

Prijs: 1,5 euro per activiteit
Contact: jeugdster@hotmail.com  —
0470 99 64 04
Meer info: htt p://jeugdster.weebly.com 
of Facebook: Jeugdster Wuustwezel



17  CULTUUR

CULTUUR
DE NOTENKRAKERS VZW
Een jeugdkoor met een jeugdwerking (’t Klaske). Zingen, samen plezier maken: 1 maal per 
jaar een musical opvoeren in GC Kadans, 1 maal per jaar een optreden verzorgen (Aprilse 
Grillen) en 1 maal per jaar gaan we op kamp .
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Voor wie: van 8 tot 18 jaar 
Waar: kapel van Braken, 
Bredabaan 124 (W)
Wanneer: september tot juni, kamp 
tijdens laatste 14 dagen van augustus
zat: 17u45-19u, 19u: gebeds-of misviering 
opluisteren, 20u-21u: vervolg repetitie 
voor + 12 jaar

Eens proberen? Kinderen die willen 
proberen, zijn steeds welkom tijdens 3 
repetities.  
Prijs: inschrijving voor 1 jaar: 25 euro, 
prijs voor een tiendaags kamp: 125 euro
Contact: wimketeleer@hotmail.com 
03 669 78 55  — 0497 83 85 94
Meer info: www.notenkrakers.be

TONEELKRING STERLICHT
Sterlicht is een toneelkring. Bij ons zijn alle medewerkers belangrijk: decorbouwers, souf-
fleurs, geluids- en lichttechniekers, tappers, garçons, acteurs, actrices,…
Zowel ervaring als jong enthousiasme werken broederlijk samen om elke productie tot een 
goed einde te brengen. Elk jaar brengt Sterlicht twee toneelstukken op de planken in de 
Godelievezaal (de Ark). 

Sterlicht verzorgt elke donderdag ook een uitleendienst van allerlei uniformen, kleedjes, 
carnaval kledij, werkmanspakken,… en vele attributen zoals hoeden, brillen, sjaals, hand-
tassen enz. voor toneelvoorstellingen, stoeten, thema- en familiefeesten.  Dat alles aan erg 
goedkope prijzen in de kelder van de bib. Kom gerust vrijblijvend eens kijken!

Voor wie: iedereen welkom
Waar: toneelopvoeringen in de Ark, re-
petities meestal in Wijkhuis Sterbos (W)
Wanneer: start in september. 2 to-
neelproducties per jaar; veranderlijke 
repetitiedagen. Uitleendienst kledij in de 
bib (do 18u tot 19u30)
Prijs: actieve leden betalen geen lidgeld; 
de vereniging zorgt voor verzekering.
Contact: voorzitter@sterlicht.be of
 03 669 80 83 
Meer info: www.sterlicht.tk of Face-
book: Toneelkring Sterlicht 
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JEUGDHARMONIE DJS RESISTO
Samen muziek maken is veel leuker dan alleen. Vanaf dat je een half jaar een instrument 
speelt, ben je bij ons welkom. Onze jeugdige dirigent Sander helpt de kleinsten in het 
jeugdensemble om samen te spelen. In een klein groepje merken we dat er snel wordt 
bijgeleerd. Na enkele jaren kan zo de overstap gemaakt worden naar het jeugdorkest. Naast 
de wekelijkse repetities treden we ook vaak op. We organiseren concerten in onze eigen 
chalet maar we spelen ook op evenementen (in Wuustwezel). Daarnaast gaan we regel-
matig op uitstap zoals naar een pretpark, de cinema,... en vorige zomer hebben we met heel 
onze jeugdafdeling een onvergetelijke concertreis gemaakt naar Kroatië.

Voor wie: iedereen is welkom vanaf dat 
je een half jaar een instrument bespeelt
Waar: chalet van De Jonge Scheuten, 
Trefpunt 1 (W)
Wanneer: 
• do van 18u30 tot 19u30: beginners

• do van 19u30 tot 21u: gevorderden
Prijs: geen lidgeld
Contact: resisto@dejongescheuten.be of 
0478 48 79 63
Meer info: htt ps://www.dejongescheu-
ten.be of Facebook: DJS Resisto 

JEUGDHARMONIE DE HEIDEGALM
We bereiden jongeren voor om uiteindelijk deel te kunnen uitmaken van het groot har-
monie orkest. Dit door middel van een instapklasje voor de allerjongsten die nog maar pas 
naar de academie gaan, alsook met ons jeugdorkest dat tevens een samenspelklas van de 
muziekacademie is. 

Waar: zaal Heidegalm,Kerkblokstraat 1 (L)
Wanneer: wekelijks op za voormiddag
Prijs: 10 euro
Contact: koenaerts88@hotmail.com of 0494 94 67 95
Meer info: htt p://heidegalmloenhout.be of Facebook: Jeugd Harmonie Heidegalm 



RODE KRUIS WUUSTWEZEL: BRUGFIGURENPROJECT 
Sommige kinderen hebben het moeilijk op school en kunnen extra begeleiding goed 
gebruiken. Zij hebben vaak nood aan iemand die een brug slaat tussen school en thuis. 
Brugvrijwilligers van het Rode Kruis zorgen op school of bij gezinnen thuis voor extra 
begeleiding. Bij huistaken, maar ook bij activiteiten in de klas. 

Voor wie: zowel voor kleuters als voor kinderen uit de lagere school
Waar: op school of bij kinderen thuis
Wanneer: september tot juni (vrij te kiezen tijdens het schooljaar)
Prijs: gratis
Contact: voorzitt er@rodekruiswuustwezel.be of 0477 39 16 07
Meer info: www.rodekruis.be/wat-doen-we/sociale-activiteiten/ondersteu-
ning-schoolsituatie

LUDENTIA VRIJETIJDSDIENST OLO VZW
Ludentia organiseert vrijetijdsactiviteiten voor 
kinderen, jongeren en volwassenen vanaf 3 jaar, 
met of zonder een beperking. Gedurende het 
hele schooljaar organiseren wij allerlei activi-
teiten: sportactiviteiten (zwemmen, badminton, 
zaalvoetbal, bowling, wandelen, G-voetbal …), 
cultuur (zangkoor), kind- en jongerenwerking 
(sportkampen, speelpleinwerking), daguitstap-
pen,… 
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WELZIJN

Voor wie: vanaf 3 jaar, jongeren en 
volwassenen
Waar: de meeste activiteiten vinden 
plaats in Brasschaat. De repetities van 
het koor gaan door in Stabroek. Onze 
G-voetbalploeg traint in Kapellen. 
Wanneer: september tot juni. Juiste 
dagen en uren staan online en in het 
2-maandelijks V-Magazine.

Eens proberen? Voor alle activiteiten 
bestaat de mogelijkheid om eerst te 
komen proberen.
Contact: ludentia@olo.be — 
03 653 59 97
Meer info: www.olo.be/ludentia of Fa-
cebook: Ludentia Vrijetijdsdienst OLO 
vzw of gratis 2-maandelijks V-Magazine




