
Judoschool Centrum Wuustwezel 
 

Tijdens deze kennismaking krijg je een overzicht van de verschillende 
Judo technieken, zowel rechtstaand als grondwerk. Ook wordt er   
aandacht besteed aan de filosofie van het Judo. 

Inschrijven hoeft niet, kom gewoon langs en doe mee!  
 

Wat? 
Initiatielessen voor jong en minder jong 
 

Waar? 
In de Budozaal van de gemeentelijke 
sporthal @ Slijkstraat 7, Wuustwezel 
 

Wanneer? 
Donderdag van 18.30 u – 19.30 u jongeren – 12 jaar 

                            19.30 u – 21.00 u ouderen  + 12 jaar 

Vrijdag 18 september van 19.30 u – 21.00 u  ouderen + 12 jaar 

Zaterdag van 10.00 u – 11.30 u voor iedereen 
 

Contact? 
Georges Michel 

03 663 32 92 

georges@judocentrumwuustwezel.be                   

Leo Van Ginderen 

03 666 79 70   

leo@judocentrumwuustwezel.be  
 

Hondenschool de Roedel VZW  

 

Voor alle mensen die eens willen zien hoe een hondenschool werkt. 
Voor iedereen die in de toekomst een hond in huis wil halen. 
Mogelijkheid tot het stellen van al je vragen in verband met opvoeding 
van honden en informatie over de sportmogelijkheden met je hond.  

 

Wat? 
Opendeurdag 
 

Waar? 
Stokerstraatje 2, Wuustwezel 
 

Wanneer? 
Zondag 18 september 2016 
van 10.00 u — 12.30 u 
 

Contact? 
Wim de Weert 

0473 83 33 72 

wim.de.weert@telenet.be  

www.roedel.be 

 

www.sport.vlaanderen/maandvandesportclub 

Nordic Walking Club Noorderkempen  

 

Een initiatie van 90 min om de juiste techniek van het nordic walken on-
der de knie te krijgen. Max. 10 personen per proefles, inschrijven tot 
15/09. 
 

Wat? 
Initiatieles Nordic Walking 
 

Waar? 
Domeinbos Fransiscanessen (naast Amandina), Bredabaan 737, 2990 
Wuustwezel  
 

Wanneer? 
Zaterdag 17 september  

van 10.00 u tot 11.30 u 
 

Contact? 
Karin Roef 

nordic.walking@telenet.be 

mailto:wim.de.weert@telenet.be
http://www.roedel.be


KRV — Skeelerclub van de Kempen 
 

Kom eens in een sportieve, familiale sfeer skeeleren, inlineskaten 
of rolschaatsen. Iedereen kan het: oud en jong, dik en dun,...  

De ideale familiesport, gezellig met het hele gezin. Pure snelheid 
die je bereikt met eigen kracht. Eens je de microbe te pakken 
hebt laat deze je niet meer los. Plezier verzekerd, je werkt op een           
aangename manier aan je conditie en aan je figuur.                   
Kortom, gewoon meedoen!  

** Vooraf inschrijven en helm meenemen is verplicht! ** 
 

Voor het lidgeld hoef je het niet te laten, slechts 40 euro, inclusief 
24/24 uur verzekering en licentie. 
 

Wat? 
Open trainingsdag en initiatielessen 
 

Waar? 
Rolschaatspiste @ Slijkstraat 7,  Wuustwezel 
 

Wanneer? 
Elke woensdag in september van 18.30 u tot 19.30 u 
 

Contact? 
Jan Van Hoogten 

0496 99 45 43 

jan.vanhoogten@skynet.be  

Turnkring Knappe Durvers 
 

 

 

Ben je drie jaar, negentig jaar of iets 
daar tussen? Heb je een goede con-
ditie of (nog) niet? Het doet er niet 
toe, want iedereen is welkom bij de 
Knappe Durvers. Ook dit jaar  komen 
al meer dan 500 kinderen en volwas-
senen mee zwemmen, turnen of 
dansen Neem zeker een kijkje op 
onze website 
www.knappedurvers.be om alle dis-
ciplines te zien. Er zit zeker well iets 
tussen dat je leuk vindt. Maar kom 
vooral eens proberen. 

 

Wat? 
Gymnastiek en Dans voor elke leeftijd  

 

Waar en wanneer? 
Voor de locatie en het precieze tijdstip verwijzen wij u door naar                     
www.knappedurvers.be  
 

Contact? 
Daniëlle Lemmens 

0495 28 83 34 

Lisbeth Lenaerts 

0474 30 94 75 
 

 

Gooreindse Atletiek Vereniging 

Onze atletiekclub staat open voor kinderen en volwassenen met of 
zonder sportervaring. Een ongedwongen sfeer, een groene omgeving, 
begeleide trainingen, motivatie en stimulatie vanuit de groep zijn onze 
grootste troeven. Ben je benieuwd? Zet je twijfels aan de kant en kom 
langs! Inschrijven is niet nodig. 
 

Wat? 
Opendeurdag: initiatie en proeftraining voor kinderen en jeugd vanaf 
6 jaar + jogging voor volwassenen 
 

Waar? 
Atletiekpiste @ Eikendreef, Gooreind 
 

Wanneer? 
Zondag 25 september vanaf 10.00 u 
 

Contact? 
info@gav.be 

www.gav.be 

03 663 02 33 
 

http://www.knappedurvers.be/

