VERENIGINGEN
IN WUUSTWEZEL
www.wuustwezel.be

INHOUD
Deze brochure geeft je een idee van welke verenigingen actief zijn in
Wuustwezel, Gooreind en Loenhout. Ze zijn onderverdeeld in de thema’s:
sport, jeugdwerking, cultuur en welzijn en gesorteerd volgens woonkern.
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SPORT
BUDOSCHOOL KEMPEN

Budoschool Kempen heeft als doel
zelfverdediging aan te leren op een ethische en pedagogische manier. Wij gebruiken
4 verschillende bronstijlen om onze leden
een brede waaier aan te bieden: Tai Jutsu
(klemmen, werpen, slagen en trappen),
Seishinkai Ju Jitsu (kata combinaties en ne
waze), Goshindo (combinaties uit aikido,
judo, karate en ju jitsu) en Kobudo (zwaard,
bo, stokwapens en slingerwapens).

Voor wie: iedereen vanaf 4 jaar
Waar: sporthal Koch, Eikendreef 70 (G)
Wanneer: wekelijks op woensdag
• leeuwen (4-5 jaar): 17.15 uur tot
18.00 uur
• tijgers (6-9 jaar): 18.00 tot 19.00 uur
• ninja’s (10-13 jaar): 19.00 tot 20.30
uur
FIETSCLUB DE GROTE PLATEAU / BEAU
PLATEAU

Fietsen in groep is onze leuze. De mannen
vormen de Grote Plateau, de vrouwen Beau
Plateau. Samen uit, samen thuis!

Waar: Meestal vertrekken we vanuit
Gooreind.
Wanneer: Half februari tot half oktober.
Prijs en inschrijven: 72 euro lidgeld/
jaar (VWB aansluiting inbegrepen).
Er mogen 3 ritten van de kalender
meegereden worden om te proberen.
VWB aansluiting is wel een vereiste.
Tenue is driejaarlijks 220 euro waarvan
75% wordt gerecupereerd bij voldoende
aanwezigheid.
Contact: Wilfried.haest@gmail.com,
0496 25 53 23

•

samuari/shoguns (vanaf 14 jaar):
20.30 tot 22.00 uur
Prijs: afhankelijk van lessenpakket. Info
te verkrijgen tijdens training/per mail
Contact: info@budoschoolkempen.be of
tim@budoschoolkempen.be
Meer info? www.budoschoolkempen.be
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K. GOOREIND V.V.

Onze voetbalvereniging streeft er naar om een warme en familiale club te zijn. We bieden
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. Vanaf dit seizoen zal
er ook een aparte meisjesploeg worden opgestart van 10 tot 14 jaar.

Voor wie: vanaf 6 jaar
Waar: terreinen van K. Gooreind V.V.,
Eikendreef (helemaal doorrijden tot
achteraan) (G)
Wanneer: trainingsdagen en uren zijn
afhankelijk per ploeg en online terug te
vinden: www.gooreindvv.be
• U6 t.e.m. U9: wekelijks
• U10 t.e.m. U17: 2 wekelijks
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
trainingspak van de Club vanaf U7.
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

WUUSTWEZELSE ATLETIEKCLUB GAV

Kinderen kunnen kennis maken met diverse atletiekdisciplines. Spel- en oefenvorm zijn aangepast aan de leeftijd en de
mogelijkheden van de atleet. Voor jeugd en
volwassenen zijn er begeleide trainingen,
aangepast aan ieders niveau. Zowel recreatieve joggers als wedstrijdlopers kunnen
bij ons terecht.

Voor wie: vanaf geboortejaar 2013
Waar: atletiekpiste sporthal Koch,
Eikendreef 70 (G)
Wanneer: trainingen op dinsdag- en
donderdagavond en op zondagvoormiddag. Uren zijn afhankelijk per leeftijd:
www.gav.be/onze-club/trainingen
Eens proberen? Iedereen kan twee keer
gratis mee trainen voordat je aansluit.
Prijs:
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•
•

65 euro per kalenderjaar
aansluiten tussen jan en aug: + 10
euro
• aansluiten tussen sep en dec: + 20
euro
• verminderingstarief voor houders
van een vrijetijdspas
Contact: info@gav.be
Meer info: www.gav.be of Facebook:
Gav.atletiekGooreind
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2 THE POINT GYM AND DANCE

Wij zijn een sportvereniging voor iedereen.
Wij willen onze leden plezier laten maken,
maar ook veilig laten sporten.

Voor wie: vanaf 1e kleuterklas
Waar: turnzaal van Klim Op (Gasthuisstraat 8) en danszaal sporthal Koch
(Eikendreef 70 (G))
Wanneer: voor onze uurrooster kan je
kijken op www.2thepoint.one. De lessen
starten op 2 september.
Prijs: ons lidgeld is aangepast aan
leeftijd (bv. kleuters), aantal groepen, en
wedstrijdgroepen. Zie voor meer info

hierover op onze website www.2thepoint.one. Indien gewenst kan er een
Club T-shirt aangekocht worden. Dit is
wel verplicht te dragen bij oﬃciële gelegenheden zoals bv. een optreden .Je kan
starten met enkele gratis proeﬂessen.
Contact: info@2thepoint.one
Meer info: www.2thepoint.one of Facebook en Instagram: 2 The Point Gym
and Dance

ON THE MOVE BEWEGINGSACADEMIE VZW

On The Move biedt jong en oud recreatiesport waarbij plezierbeleving op de eerste plaats
komt. 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 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 mogelijkheden kan trainen.

Voor wie: vanaf 1,5 jaar
Waar: alle lessen gaan door in VBS
Mater Dei, Oude Baan 92 (G), m.u.v. Soft
Move dat doorgaat in Sporthal Gooreind
Wanneer: wekelijks van 09-09-2019
t.e.m. 31-05-2020, zie www.otmsport.
be/lessen

Prijs: www.otmsport.be/info
Contact: secretariaat@otmsport.be –
0470 74 37 03
Meer info? www.otmsport.be of Facebook: OnTheMoveBewegingsacademie
of Instagram: on_the_move_bewegingsacademie
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KORFBALCLUB LIMES

Korfbal is de enige gemengde teamsport. 4 jongens en 4 meisjes vormen samen een team.
Het is voor iedereen, vanaf U8 tot … en samen sportief spelen is het allerbelangrijkste. Tot
binnenkort op onze mooie terreinen en in de winter in de sporthal!

Voor wie: iedereen vanaf 6 jaar
Waar: sportpark De Dorens,
Brechtseweg (L)
Wanneer: het seizoen loopt van augustus tot mei, trainingen op vrijdagavond,
wedstrijden meestal op zaterdag
Prijs: afhankelijk van jouw leeftijd,
ongeveer 100 euro per jaar.
Contact: Chris Dictus, Leemstraat 19,
2990 Loenhout, loenhout@korfbal.be
Meer info: www.limeskorfbal.be

BMA - BUDOKAI MARTIAL ARTS

BMA of Budokai Martial Arts geeft moderne vechtsportlessen in 2 disciplines. Budo is een gemengde initiatie, vooral
bestaande uit Ashihara Karate en Brazilliaans Jiu-Jitsu.
Daarnaast spitsen we ons in aparte Thaibokslessen toe op
de de Thaise krijgskunst, die zich baseert op stoot-, trap- en
knietechnieken. Beide disciplines zijn toegankelijk vanaf 8
jaar.

Loenhout

OPGELET: wegens overweldigend succes breiden we dit jaar
onze ‘Start-To-Box’, aparte lessen voor startende thaiboksers,
uit naar 2 avonden. Check de uurrooster voor meer info!

Waar: Loenhout: BMA-dojo, Leiweg 17
Gooreind: sporthal, Eikendreef
Wuustwezel: Turnzaal Triangel
Wanneer: Ma-Di-Wo-Do-Vr. Zie website www.budokai.be/uurrooster voor
exacte uren en adressen.
Eens proberen? Volledig jaar door in te
stappen in budo en thaiboks. Beginnende thaiboksers kunnen hun eerste 10
lessen terecht in de lessen ‘Start To Box’.
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Prijs: Het lidgeld bedraagt €165 (-14jr)
of €205(+14jr). Hiermee ben je een heel
jaar lang welkom op alle verschillende
lessen. Kledij en beschermingsmateriaal
kan aangekocht worden op de club.
Contact: Jasper Van Dongen, Leiweg
17, 2990 Wuustwezel, 0473 78 23 21 of
info@budokai.be
Meer info: www.budokai.be
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PC51

Petanqueclub aan Dienstencentrum Wijkhuis in Loenhout, waar iedereen welkom is.
Er wordt wekelijks getraind.

Waar: naast DC Wijkhuis (L)
Wanneer: het hele jaar door, wekelijks op donderdag van 13.30 tot 16.30 uur
Contact: rudolfkenis@skynet.be

KRV – DE SKEELERCLUB VAN DE KEMPEN

Wij verzorgen skeelertraining voor alle leeftijden gegeven door ervaren trainers. Bij ons
leer je je op een speelse manier voortbewegen op wieltjes. Verschillende remtechnieken
en alle basistechnieken krijg je in een mum van tijd onder de knie. Onze competitie leden
nemen deel aan Nationale en internationale wedstrijden.

Voor wie: iedereen vanaf 6 jaar
Waar: zomer: skeelerpiste, winter:
sporthal (Trefpunt Wuustwezel) (W)
Wanneer: april – september: woensdag van 18.30 uur tot 19.30 uur
november – maart: wekelijks zondag
van 11 uur tot 13 uur
Prijs: : 40 euro lidgeld
Contact: jan.vanhoogten@skynet.be
0496 99 45 43
Meer info: Facebook: KRV- de skeelerclub van de kempen

VERENIGINGEN IN WUUSTWEZEL | EDITIE 2019

8

SPORT

THE FLYING FINCHES
BMX WUUSTWEZEL

Beoefenen van de BMX-sport op een
hindernissenbaan van ±350 m met een
startheuvel van 4 meter hoog. Op probeerdagen kan er tegen vergoeding gebruik
gemaakt worden van een helm en BMX.

Voor wie: vanaf 5 jaar
Waar: Sportpark Kattegat (W) tegenover Ruiters Taxandria
Wanneer: Maart tot oktober. Wekelijkse training op woensdag van 18.00 tot
20.00 uur. Vrij oefenen op regelmatige
basis.
Prijs: Jaaraansluiting of betalend per
keer. Aansluiten bij Cycling Vlaanderen i.v.m. verzekering. Aankopen van
BMX-helm en beschermende kledij
zijn een must bij het blijven beoefenen
van de sport.
Contact: theﬂyingfinches@gmail.com
Meer info: Facebook: The Flying Finches

JUTSOKA WUUSTWEZEL

Ju-Jutsu wat letterlijk betekent “zachte kunst” is een Japanse zelfverdedigingskunst
waarmee men een aanvaller kan controleren of uitschakelen. Discipline en respect staan
centraal. Kortom, een heel toﬀe sport waarbij je je conditie en zelfvertrouwen sterk kan
verbeteren.

Voor wie: vanaf 5 jaar
Waar: sporthal Wuustwezel,
Sportlaan (W)
Wanneer: maandag van 19.00 uur tot
22.00 uur en woensdag van 19.30 uur
tot 22.00 uur
Prijs: 150 euro lidgeld
Contact: paullauwerys@gmail.com of
0479 62 95 70
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TC MOLENHEIDE

Wij zijn een recreatieve tennisclub met een
grote jeugdwerking. Wij organiseren voor
de jeugd tennislessen in niveaugroepjes,
recreatieve en begeleide jeugdwedstrijden
en jeugdontmoetingen met andere clubs.
Met steeds de nadruk op plezier en sportief
bezig zijn in groepsverband.

Waar: Recreatiedomein de Molenbergen (W)
Wanneer: Vanaf de paasvakantie tot
de herfstvakantie + wintertennis in samenwerking met tennisclub Ter Breme
(overdekte tennishal). Trainingen op
woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag
Prijs en inschrijven: Kleuter: 20 euro,

lagere school: 30 euro, middelbaar: 40
euro
Contact: Jan Aertsen, aertsenjan@hotmail.com, 0486 31 83 55
Meer info? Jan Aertsen (aertsenjan@
hotmail.com), gediplomeerd leraar
tennis en leerkracht LO buitengewoon
onderwijs

FIXIT VOLLEY VZW

Fixit heeft dames-, heren- en jeugdploegen op verschillende niveaus: nationaal,
provinciaal, gewestelijk en recreatief.
Onze club heeft een grote jeugdafdeling
met teams in alle leeftijdscategorieën, van
preminiemen (U11) tot scholieren (U17).
Elke ploeg traint minstens tweemaal per
week.
Naast zaalcompetitie biedt Fixit ook
beachvolleybal aan na het indoorseizoen
(april, mei, juni).

Voor wie: vanaf 6 jaar
Waar: In de sporthallen van Wuustwezel en Gooreind. Thuiswedstrijden in de
sporthal van Achterbroek.
Wanneer: starters (vanaf 1ste leerjaar)
trainen op maandag van 16.45 uur tot
18.00 uur in Achterbroek en op woensdag van 17.00 tot 18.15 uur in Gooreind.

Prijs: Varieert van 148 euro tot 224 euro
lidgeld (incl. spelersuitrusting). Gezinskortingen zijn voorzien.
Contact: secretaris.fixitregiovolley@
gmail.com of 0476 21 33 52
Meer info: www.fixit-volley.be of Facebook: fixitvolley
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JUDOSCHOOL CENTRUM WUUSTWEZEL

Op een speelse manier worden de jongeren ingewijd in de technieken en de filosofie 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 opoﬀeringsworpen, 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 kunnen 1 keer per
maand een les zelfverdediging volgen!

Voor wie: iedereen vanaf 5 jaar
Waar: budozaal sporthal Wuustwezel,
Sportlaan (W)
Wanneer: september tot juni
• do 18.30 tot 19.30: - 12 jaar
• do 19.30 tot 21.00: + 12 jaar
• vrij 19.30 tot 21.00: technische
training
• laatste vrijdag van de maand 21.00
tot 22.00: zelfverdediging dames
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• zat 10.00 tot 11.30: iedereen
Eens proberen? Je kan steeds gratis
aan enkele trainingen deelnemen als
kennismaking.
Prijs: info tijdens kennismaking
Contact: leo@judocentrumwuustwezel.
be, georges@judocentrumwuustwezel.be
Meer info:
www.judocentrumwuustwezel.be
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X ARCHERY TEAM VZW

X Archery Team (XAT) is een jonge handboogclub. 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, 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 19.00 tot 21.00 uur
• zat van 16.00 tot 18.00 uur

Eens 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 of
0486 89 76 79
Meer info: https://xarcheryteam.be en
Facebook: xat Wuustwezel
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K. WUUSTWEZEL F.C.

Jeugdvoetbal voor meisjes, jongens, dames en seniorenploegen.

Waar: sportpark Kattegat (W)
Wanneer: Jeugdtrainingen gaan door
op weekdagen van maandag tot vrijdag,
wedstrijden op zaterdag of zondag
Prijs: Lidgeld tussen de €120 en €230.
Hierin zijn alle trainingen en wedstrijden begrepen. Alsook de verzekering en
aansluitingskosten bij de voetbalbond.
De spelers krijgen jaarlijks een sinterklaascadeau (sporttas, trainingspak, …).

Een trainingstenue kan aan voordelig
tarief worden aangekocht. Nieuwe
spelers mogen een aantal trainingen
vrijblijvend meetrainen vooraleer aan te
sluiten.
Contact: jeugdkwfc@hotmail.com
Meer info? www.kwuustwezelfc.be,
Facebook: KWFC Trots der Noorderkempen

TC KATTEGAT

Tennisclub TC Kattegat is een gezellige familieclub waar zowel recreatieve als competitieve tennis voor mannen, vrouwen en kinderen wordt aangeboden. Naast de lessen is er
ook een familiedag, een tornooi, een vrouwen- en mannenavond, een interclub en een
clubkampioenschap.

Waar: Bredabaan 280 (Gemeentelijk
Sportpark) (W)
Wanneer: dagelijks vanaf april t.e.m.
oktober
Prijs en inschrijven: tckattegat.be,
familieabonnementen en speciale
tarieven voor kinderen
Contact: info@tckattegat.be of
www.tckattegat.be
Meer info? https://tckattegat.be en
Facebook: tckattegat

VERENIGINGEN IN WUUSTWEZEL | EDITIE 2019

KNAPPE DURVERS VZW: GYMNASTIEK – DANSEN – ZWEMMEN

Al onze basislessen zijn op recreatief niveau, zodat iedereen kan volgen tijdens onze lessen. Dansafdeling: combi ouder-kind, kleuterdans, jazz, hip hop, breakdance, alsook selectiegroepen: Kids voorbereidende wedstrijdgroep middelbaar en wedstrijdgroep middelbaar.
Turnafdeling: kleuterturnen, basisturnen, trampoline, conditie, alsook selectiegroepen:
tumbling, acro en trampoline specialisatie. Zwemlessen: groepslessen per trimester.

Voor wie: vanaf 1e kleuterklas
Waar: Danslessen: Stella Matutina &
VBS Triangel
Turnlessen: GLS De Wissel & Sportschuur & Sporthal (W)
Wanneer: start op maandag 9 september 2019, september = probeermaand,
einddatum: zaterdag 30 mei 2020
• Danslessen:
https://knappedurvers.wordpress.
com/uurroosters/groep-2/
• Turnlessen:
https://knappedurvers.wordpress.
com/uurroosters/turnen/

Alsook gaan we wekelijks zwemmen
met de bus naar het zwembad van
Kalmthout
Eens proberen? Eerste maand zijn
probeerlessen.
Prijs: Afhankelijk per groep, extra uren
aan verminderd tarief.
Contact: knappedurvers@gmail.com
Meer info: www.knappedurvers.be of
Facebook: Knappe Durvers Wuustwezel
Instagram: knappe_durvers_wuustwezel
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MANEGE W-STABLES

•

•
•
•

Privé- en groeplessen dressuur en
springen vanaf startende ruiter tot
wedstrijdruiter.
Ponydagen en ponykampen.
Kinderfeestjes mogelijk op woensdag
en zaterdag.
Wedstrijdbegeleiding met en zonder
eigen paard.

Waar: Manege W-stables, Polderstraat
75 (W)
Wanneer: Instappen kan het hele jaar
door. Lessen op dinsdag, woensdag,
vrijdag, zaterdag en zondag

KONINKLIJKE GILDE SINT CHRISTOFFEL VZW

Vanaf 11 jaar: schieten met luchtgeweer
op 7 meter. Vanaf 16 jaar: schieten met
kogelkarabijn op 50 meter. In ere houden
van aloude gildetradities: koningschieten,
gildefeesten,…

Voor wie: vanaf 11 jaar
Waar: luchtgeweer: Trefpunt 2 (W),
karabijn: Wernhoutseweg 135 (Wernhout)
Wanneer: start september
• di 19.00 tot 22.00 uur en woe van
14.00 tot 16.00 uur: luchtgeweerschieten
• vrij 19.00 tot 22.00 uur: karabijnschieten
Prijs:- 16 jaar: gratis / + 16 jaar: 20 euro
Contact: ivod.dade@skynet.be of
0499 55 50 08
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Contact: Maya Vanpottalsberghe: 0472
54 87 71, Polderstraat 75 – 2990 Wuustwezel, info@w-stables.be
Meer info: www.w-stables.be, Facebook: W-Stables vzw
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MAAND VAN DE SPORTCLUB

#sportersbelevenmeer #trotsopwezel

Van 1 tot 30 september organiseert Sport Vlaanderen de ‘Maand van de Sportclub’. De
maand waarin sportclubs hun deuren openen en mensen van alle leeftijden kunnen
proeven van tal van sportinitiaties. Ontdek in deze brochure welke verenigingen allemaal
deelnemen!
Maak je eigen dagboek en grabbel een prijs aan de vrijetijdsbalie!
Via www.wuustwezel.be/sport kan je een dagboek downloaden. Kies het ontwerp dat
jij het leukst vindt en print dit af. Sport, knip en plak er op los en breng de verschillende
opdrachten tot een goed einde. Is je boekje ingevuld? Kom het laten zien op de sportdienst
en kies een leuke prijs uit de grabbelton.
Ga op 18 september in je sportkledij naar school
Op woensdag 18 september organiseert Sport Vlaanderen de actie ‘breng je sportclub naar
school’. Om je sportclub nog meer in de kijker te zetten en te laten zien aan je vriendjes dat
je fier bent op je club, kan je voor een keertje in je sportoutfit naar school gaan.

WUUSTWEZEL VOLUIT VOOR DE
#SPORTERSBELEVENMEER-AWARD
Gemeente Wuustwezel engageert zich om een echte #sportersbelevenmeer-gemeente te worden. Concreet willen we aan zoveel mogelijk mensen tonen dat sporten leuk is en dat je door te
sporten heel wat leuke herinneringen verzameld. In de zomer werden al veel foto’s gedeeld via
social media van allerlei sportieve zomerbelevingen met de hashtags #sportersbelevenmeer en
#trotstopwezel. In september zetten we in op de ‘maand van de sportclub’ en de actie ‘breng je
sportclub naar school’.
Blijf op de hoogte
Volg zeker ook de sportdienst op Facebook (Sportdienst Wuustwezel) en Instagram (sportdienst.wuustwezel) om op de hoogte te
blijven van de verschillende acties!
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JEUGDWERK
JEUGDHUIS BAR 64

Jeugdhuis Bar 64 in Gooreind creëert een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is
en zich thuis voelt. Het jeugdhuis is regelmatig open en er worden af en toe fuiven en
thema-avonden georganiseerd. Het volgende grote evenement in Bar 64 is het Gala van
de Gooreindse Jeugd op vrijdag 20 september. Dus aan alle Beesten: vraag snel je Belle
ten dans en ‘dress to impress’. (Uiteraard is ook de niet-Gooreindse jeugd welkom). Inkom
vanaf 15+.

Voor wie: jongeren vanaf 15 jaar
Waar: jeugdhuis Bar 64, Theo Verellenlaan 88 (G)
Wanneer: Hou de Facebook- en Instagrampagina in de gaten!
Contact: jacobsalan7@hotmail.com
Meer info: Facebook: Jeugdhuis Bar 64
of Instagram: jh.bar64

CHIROMEISJES LOENHOUT

Chirozondagen met een mega toﬀe bende? Nieuwe leidsters, nog gekkere spelletjes en een
geweldig CHIROjaar? Dat staat allemaal op jullie te wachten!

Voor wie: vanaf 6 jaar
Waar: Chirolokalen aan DC Wijkhuis,
Brechtseweg 29 (L)
Wanneer: elke zondag van 13.30 uur
tot 16.30 uur
Prijs: 20 euro lidgeld
Contact: chiromeisjesloenhout@
hotmail.com
Meer info: www.chiroloenhout.be

VERENIGINGEN IN WUUSTWEZEL | EDITIE 2019
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JEUGDWERK

KLJ LOENHOUT

Hou je van sport en spel en wil je je eens
helemaal kunnen uitleven (zoals het thuis
niet mag)? Speel je graag samen met je
vriendjes of maak je er graag nieuwe? Dan
ben je bij ons aan het juiste adres! Bij KLJ
Loenhout beleef je de tijd van je leven! De
leiding staat te popelen om jullie allemaal
te zien!
In februari is er nog een dikke vriendjesdag
waarbij je mag komen proberen.
Inschrijven, kledij bestellen, vragen stellen,… kan ook op onze infoavond op 27
september.

Waar: KLJ Lokaal, Dorensweg 13 (L)
Wanneer: Om de twee weken:
• -16 en -12 op zondag van 13.30
tot 16.30 uur (tenzij op voorhand
anders vermeld)
• +16 op vrijdag om 20.00 uur (tenzij
op voorhand anders vermeld)
• Startdag +16 (vanaf 5de middelbaar)
op vrijdag 20 september 2019 om
20.00 uur.
• Startdag -16 en -12 (van 1ste leerjaar
tot en met 4de middelbaar) op zondag 22 september 2019 van 13.30 tot

16.30 uur.
Einde van het jaar is het kamp dat
eindigt op 21 juli.
Prijs: Het eerste lid van een gezin betaalt 22€, vanaf het tweede lid van het
gezin wordt dit 11€ per persoon. Aankoop van een uniform is mogelijk op de
pasmomenten. Een verminderingstarief
is ook mogelijk na overleg.
Contact: kljloenhout@outlook.be
Meer info: www.kljloenhout.be en
Facebook en Instagram: KLJ Loenhout
•
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JEUGDWERK

CHIRO WUUSTWEZEL

Wij organiseren iedere zondag een bangelijke activiteit om kindjes de tijd van hun leven te
laten beleven! Pleinspelen, een dorpsspel of bosspel, voor elke chirorakker wat wils! Chiro:
da’s spelen, delen en nooit meer vervelen met je beste vrienden!

Waar: Trefpunt 4 (W)
Wanneer: Het nieuwe chirojaar gaat
van start op 29 september! Elk kindje
kan dan 3 keer komen proberen alvorens inschrijven. Voelen jullie het nu al
kriebelen? Wij staan op de dorpsdag, 22
september, op de parking van de Lidl
om jullie extra info te geven en jullie al
een voorproefje te geven van het verenigingsleven!
Elke zondag:
van 14.00 tot 17.00 uur (van het 1ste
leerjaar tot het 2de middelbaar)
van 14.00 tot 18.00 uur (vanaf het 3de
middelbaar)
Prijs: lidgeld: 35 euro
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uniform: Enkel het rode t-shirt van
Chiro Wuustwezel is verplicht, maar
je kan het uniform naar eigen goesting
en wil aanvullen met een short, rok
of hoodie. Zo staan we als één grote
rood-blauw-beige bende sterk! In de
lente-, zomer-, en herfstmaanden wordt
gevraagd om in korte broek/rok naar de
chiro te komen.
Contact:
Noor Ruts (0471-24 60 07),
Marie de Meyer (0498-02 46 88),
Leen Smeulders (0470-56 07 39),
Lien Dirven (0479-32 24 27)
hoofdleiding@chirowuustwezel.be
Meer info: chirowuustwezel.be, Facebook: Chiro Wuustwezel
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JEUGDWERK

KLJ WUUSTWEZEL

Wekelijks worden er leuke activiteiten
georganiseerd, afgewisseld met af en toe
een uitstap of traditionele KLJ-aangelegenheden. Activiteiten zijn niet altijd binnen
de leeftijdsgroep maar soms ook met KLJ’s
van het gewest Noorderkempen. Ook in de
zomer staat KLJ niet stil, naast het kamp
nemen we met onze afdeling ook deel aan
de sportfeesten.

Voor wie: vanaf geboortejaar 2010
Waar: KLJ lokaal Wuustwezel,
Trefpunt 3 (W)
Wanneer:
• Startdag op zondag 29 september
om 13.30 uur
• -16 en +16: vrijdag van 19.30 uur tot
21.30 uur
• -12: zondagnamiddag van 13.30 uur

tot 16.30 uur (om de 2 weken)
Prijs: 22 euro lidgeld, 11 euro voor broers
en zussen
Contact: sven.verbreuken@live.be of
0491 56 81 28
Meer info: https://kljwuustwezel.
wixsite.com/klj-wuustwezel of Facebook: KLJ-Wuustwezel of Instagram:
kljwuustwezel

JEUGDSTER

Wij zijn een toﬀe jeugdvereniging uit Sterbos waar iedereen welkom is. We vliegen
er weer in op zondag 22 september 2019 en
hopen natuurlijk zoveel mogelijk Jeugdsterkindjes te ontvangen zodat we er weer
een spetterend jaar van kunnen maken!

Voor wie: vanaf 6 jaar
Waar: Molenheide 3 (W)
Wanneer:
• -12: zondag om de 2 weken
• +12: vrijdag om de 2 weken
Prijs: 1,5 euro per activiteit
Contact: info@jeugdsterwuustwezel.be
Meer info: www.jeugdsterwuustwezel.
be of Facebook: Jeugdster Wuustwezel

WORD JIJ DE BESTE DJ
OF HOUD JE HET
LIEVER BIJ VET COOLE
DANSPASJES?
KOM DAN OP ZONDAG 22
SEPTEMBER 2019 NAAR DE
STARTACTIVITEIT VAN
JEUGDSTER !
PARTY PLACE: JEUGDSTERLOKALEN,
MOLENHEIDE 3 2990 WUUSTWEZEL
VAN 13.30U TOT 16.30U
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JEUGDWERK

SPEELPLEIN WUUSTWEZEL

Wij zijn een vereniging voor kinderen van 3 – 15 jaar en onze vrijwilligers zorgen dagelijks
(dinsdag – vrijdag) voor opvang van uw kinderen. We spelen een hele dag door tal van
spelletjes of andere activiteiten en animeren ze met een geweldig toneel. Ook doen we af
en toe een uitstap (deze uitstappen zijn meestal op vrijdag).

Waar: Wijkhuis Sterbos, Molenheide 3
(W)
Wanneer: 01/07/2020 – 25/08/2020,
Elke week open van dinsdag – vrijdag
vanaf 07h30 – 18h00
Prijs: Een speelpleindag kost €5, per
begonnen uur kost voor- en naopvang
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€1, de prijs van een special vind je op
Ticketgang.
Contact: Speelplein Wuustwezel, Molenheide 3, 0478/17 90 08, speelpleinww@gmail.com
Meer info: www.speelpleinwuustwezel.
be, Facebook: speelplein wuustwezel
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CULTUUR

CULTUUR
HARMONIE CONCORDIA

Wij zijn een muzikale vereniging waarvan de deur open staat voor zowel muzikanten die
nog maar net een instrument bespelen als voor muzikanten met veel ervaring. Het jeugdbestuur voorziet buiten de wekelijkse repetities ook andere activiteiten. Zo gaan we elke
zomer op kamp, organiseren we een weekend in februari, wordt er tijdens elke vakantie
een kleine activiteit voorzien enzovoort. Wij creëren nieuwe vriendschappen dankzij de
muziek en het samen spelen!

Voor wie: alle muzikanten
Waar: Concordia, Bosduinstraat 5 (G)
Wanneer: repetitie op vrijdagavond
• miniemen: 17.30 uur tot 18.15 uur
• jeugd: 18.30 uur tot 20.00 uur
Prijs: 50 euro lidgeld
Contact: femkevermeiren@hotmail.
com of 0499 60 34 14
Meer info: www.concordiagooreind.be
of Facebook: Jeugdwerking Harmonie
Concordia

K.H. HEIDEGALM VZW

Wij zijn een harmonieorkest dat al meer dan 130 jaar bestaat waar zowel jeugd als volwassenen mee kunnen spelen. We hebben een groot orkest waar zo’n 50 muzikanten hun
talenten kunnen tonen en een jeugdorkest wat tevens dienst doet als samenspelklas van
de muziekacademie. Daarnaast hebben wij nog een miniemenorkest voor de beginners.

Voor wie: alle muzikanten
Waar: Kerkblokstraat 1 (L)
Wanneer: repetitie op zaterdag
• jeugdorkest: 10.30 uur tot 11.30 uur
• minimiemenorkest: 9.30 uur tot
10.30 uur
Prijs: 10 euro lidgeld
Contact: heidegalmloenhout@gmail.
com of 0477 31 78 66
Meer info: www.heidegalmloenhout.be
of Facebook: Harmonie De Heidegalm
Loenhout en Jeugd harmonie Heidegalm
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DE NOTENKRAKERS VZW

Zingen en samen plezier maken. Jaarlijks
voeren we een musical op, verzorgen we
het optreden Aprilse Grillen en gaan we op
kamp.
Kom op 19 of 20 oktober eens kijken naar
onze musical.

Voor wie: vanaf 8 jaar tot +/- 20 jaar
Waar: Kapel van Braken, Bredabaan
126 (W)
Wanneer: repetitie op zaterdag van
17.45 uur tot 19 uur. Eerste maand zijn

probeerdagen.
Prijs: 25 euro per jaar
Contact: wimketeleer@hotmail.com of
03 669 78 55
Meer info? www.notenkrakers.be

JEUGDHARMONIEORKEST DJS RESISTO

Wij zijn een jeugdharmonie waar iedereen die een instrument speelt van harte welkom is!
We spelen doorheen het jaar enkele concerten, maar we doen nog heel wat andere dingen.
Zo gaan we soms op weekend, naar een pretpark of zelfs op concertreis.

Voor wie: iedereen is welkom vanaf dat
je een half jaar een instrument bespeelt
Waar: chalet van De Jonge Scheuten,
Trefpunt 1 (W)
Wanneer: elke donderdagavond
• Jeugdensemble (beginnende muzikanten): 19.00 tot 19.45 uur
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• Jeugdorkest: 19.45 tot 21.15 uur
Prijs: geen lidgeld
Contact: resisto@dejongescheuten.be of
0478 48 79 63
Meer info? www.dejongescheuten.be of
Facebook: DJSResisto
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WELZIJN

WELZIJN
STEKELBEES

Wij verzorgen kinderopvang voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag, op
schoolvrije dagen en in de schoolvakanties.

Voor wie: kinderen van 2,5 tot 12 jaar
Waar:
• Braken: school ’t Kantoor, Bredabaan 124
• Centrum: Huis van het Kind, Gasthuisdreef 6a / Triangel, Kloosterstraat 7
• Gooreind: Theo Verellenlaan 88a
• Loenhout: Pastoriestraat 11
• Sterbos: Molenheide 3
Tijdens de schoolvakanties zijn er meestal 2 locaties open.
Wanneer:
• Voorschools van 7.00 uur tot schooltijd en vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur.
• Op woensdagnamiddag van 12.00 tot 18.30 uur.
• Op schoolvrije dagen en in de schoolvakanties van 7.00 tot 18.30 uur.
Prijs: zie huishoudelijk reglement: https://tinyurl.com/y56d8p4s
Contact: lkwuustwezel@landelijkekinderopvang.be of 03 669 91 65
Meer info: www.landelijkekinderopvang.be

