AANBOD NAJAAR 2021

BEWEEG & BELEEF!

INSCHRIJVEN VIA BEVEREN.KWANDOO.COM
VANAF WOENSDAG 25 AUGUSTUS 8.30 UUR

YOGA
Er worden verschillende reeksen georganiseerd op maandag, woensdag en vrijdag.
Reeks 1
26 poses uit Bikram yoga: de basis van de Hatha yoga
met ademhalingsoefeningen. Pittig en goed voor de
rug. Les wordt gegeven door Nathalie De Winter
Maandag van 19 tot 20 uur
Sportzaal Sint-Martinus | Leon Labytstraat 41
Start 13 september
Einde 13 december (NIET op 1 november)
Prijs 90 EUR
Doelgroep 18+
Meenemen eigen yogamat of handdoek
Max. 25 deelnemers

Reeks 3
Dynamische vinyasa flow. De verschillende poses
vloeien in elkaar over op het ritme van uw eigen
ademhaling. Op elk niveau worden er opties
aangeboden. Les wordt gegeven door Goele
Martens
Woensdag van 19 tot 20 uur
Sportzaal Sint-Martinus | Leon Labytstraat 41
Start 15 september
Einde 15 december
Prijs 90 EUR
Doelgroep 18+
Meenemen eigen yogamat of handdoek
Max. 25 deelnemers

Reeks 2
7 flows uit de Budokon yoga: vinyasa flows met een
toets van martial arts bewegingen. Redelijk pittig
en dynamisch. Les wordt gegeven door Nathalie De
Winter.
Maandag van 20.15 tot 21.15 uur
Sportzaal Sint-Martinus | Leon Labytstraat 41
Start 13 september
Einde 13 december (NIET op 1 november)
Prijs 90 EUR
Doelgroep 18+
Meenemen eigen yogamat of handdoek
Max. 25 deelnemers
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Reeks 4
Wil je vertragen na een drukke dag, loslaten, …
Dan is Yin yoga iets voor u. Op elk niveau worden er
opties aangeboden. Les wordt gegeven door Goele
Martens.
Woensdag van 20.15 tot 21.15 uur
Sportzaal Sint-Martinus | Leon Labytstraat 41
Start 15 september
Einde 15 december
Prijs 90 EUR
Doelgroep 18+
Meenemen eigen yogamat of handdoek
Max. 25 deelnemers
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PADEL

BOKSFITNESS

SPINNING

Maak kennis met de snelst groeiende sport ter wereld! Padel is een dynamische racketsport die het beste van tennis
en squash combineert. U speelt 2 tegen 2 op een terrein met wanden. De slagen zijn makkelijk aan te leren door jong
en oud en toegankelijk voor iedereen. Strategie is belangrijker dan kracht. Een uitdagende sport voor sportievelingen
van elk niveau. In deze lessenreeks maakt u kennis met de basis: techniek, tactiek en spelregels.

Boksfitness is een uitdagende groepsles met
bewegingen en oefeningen geïnspireerd door de
bokssport. Uithouding en kracht spelen hier een grote
rol. Ga de uitdaging aan en werk op een leuke manier
aan je conditie.

Spinning is een pittige groepstraining. U kunt zelf de
weerstand en snelheid bepalen van de spinningfiets
waardoor u op eigen niveau kan deelnemen. Een training
bestaat uit afwisselende intervallen en oefeningen:
zittend fietsen, staand fietsen, spurt, klimmen, …

Prijs 60 EUR per 4 lessen
Doelgroep 18+
Meenemen eventueel eigen padelracket

Reeks 3
8 oktober tot 29 oktober van 13 tot 14 uur
Hangar Padel Club | Vesten 43 | Reeks 1 tot 3
Max. 8 deelnemers

Reeks 1
8 oktober tot 29 oktober van 10 tot 11 uur
Hangar Padel Club | Vesten 43 | Reeks 1 tot 3
Max. 8 deelnemers

Reeks 4
10 november tot 1 december van 10 tot 11 uur
El Padel | Kieldrechtsebaan 33/2 | Reeks 4 en 5
Max. 4 deelnemers

Reeks 2
8 oktober tot 29 oktober van 11 tot 12 uur
Hangar Padel Club | Vesten 43 | Reeks 1 tot 3
Max. 8 deelnemers

Reeks 5
10 november tot 1 december van 11 tot 12 uur
El Padel | Kieldrechtsebaan 33/2 | Reeks 4 en 5
Max. 4 deelnemers
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Woensdag van 19 tot 20 uur
Sportpark Beveren | Klapperstraat 103
Start 6 oktober
Einde 8 december
Prijs 55 EUR
Meenemen binnensportschoenen en
bokshandschoenen (eigen bokshandschoenen
zijn aan te raden maar u kan er ook lenen van de
Sportdienst)
Doelgroep 18+
Max. 20 deelnemers

Vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur
Fitnesscentrum Meirdam | Peter Benoitlaan 81
Start 8 oktober
Einde 10 december
Prijs 55 EUR
Doelgroep 18+
Meenemen handdoek
Max. 20 deelnemers
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SENIORENGYM

FITNESS 55+

FIETSEN BIJ DE BUREN

Tijdens deze lessenreeks krijgt u een gevarieerd sportaanbod. Niet alleen turnen en aerobics maar ook verschillende sportspelen en circuitvormen komen aan bod
in een gezellige sfeer.
Schrijf voor elk lesuur apart in!
Deze activiteit gaat NIET door tijdens schoolvakanties, brug- en feestdagen.

Fitness doet u om uw lichaam en geest fris te houden. U
kan een gans jaar gebruik maken van de accommodatie
in Meirdam. Na de workout kan u genieten in het
kleine welnessgedeelte. Op dinsdag worden er
groepslessen gegeven door een sportpromotor van de
Sportdienst (niet tijdens schoolvakanties en feesten brugdagen). Van 10 tot 10.45 uur wordt er aerobics
gegeven, van 11 tot 11.30 uur BBB.
Let op! Om gebruik te maken van de fitnesstoestellen
en gepersonaliseerde programma’s te volgen, dient u
in het bezit te zijn van een TGS sleutel. Deze heeft een
éénmalige kost van 20 EUR en dient u ter plaatse aan te
kopen.

Fietstocht met vertrek bij de buren. U fietst ongeveer
40 km aan een gemiddelde van 15 km/uur.
Bij extreme weersomstandigheden wordt de fietstocht
uitgesteld als dit mogelijk is of afgelast.

Sportpark Beveren | Klapperstraat 103
Start 6 september
Einde 17 juni
Prijs 30 EUR per reeks
Doelgroep senioren (55+)
Meenemen grote handdoek of matje, water
Max. 25 deelnemers

Dinsdag van 9.30 tot 12.30 uur en donderdag van
13 tot 16 uur
Fitnesscentrum Meirdam | Peter Benoitlaan 81
Start 7 september
Einde 26 augustus
Prijs 140 EUR + aankoop sleutel
Doelgroep senioren (55+)
Max. 80 deelnemers

Reeks 1
Maandag van 9.45 tot 10.45 uur
Reeks 2
Maandag van 11 tot 12 uur
Reeks 3
Maandag van 13.30 tot 14.30 uur

SPORTIEF DOOR
DE MIDDAG

Reeks 4
Woensdag van 10 tot 11 uur
Reeks 5
Vrijdag van 9.45 tot 10.45 uur

Op maandag kunt u op de middag komen voetballen
in de sporthal. Voor deze activiteit wordt geen lesgever
voorzien.
Deze activiteit gaat NIET door op 4 oktober, tijdens
schoolvakanties, brug- en feestdagen.

Reeks 6
Vrijdag van 11 tot 12 uur

Maandag van 12 tot 13 uur
Sportpark Beveren | Klapperstraat 103
Start 13 september
Einde 27 juni
Prijs 10 EUR
Doelgroep 18+
Meenemen binnensportschoenen
Max. 20 deelnemers
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Bornem
Fietstocht langs 5 rivieren. Deze tocht brengt u langs
autovrije wegen. Stopplaatsen aan de abdij van
Roosdaal in Walem en aan het Hof van Coolhem in Puurs.
Vrijdag 1 oktober van 10 tot 17 uur
(vertrek stipt om 10 uur)
Startplaats Parking “Het Sas” | Bornem
Prijs 2 EUR
Doelgroep 18+
Max. 20 deelnemers

Grensland
U vertrekt in Kieldrecht door Prosperpolder langs het
park Groot Saeftinghe en de Rotte Kreek.
Donderdag 9 september van 13 tot 17 uur
(vertrek stipt om 13 uur)
Startplaats Tragel (parking huisnr. 83) | Kieldrecht
Prijs 2 EUR
Doelgroep 18+
Max. 18 deelnemers

NAJAAR WANDELINGEN
Een wandeling doorheen prachtige natuurgebieden en
streken.
Let op! U zorgt zelf voor vervoer naar de plaats van
vertrek.

Klein-Brabant
Fietstocht van het fort van Liezele door de aspergestreek
van Klein-Brabant tot aan de Schelde van Stille Waters.

Verrebroek
U wandelt via mooie wegels naar Meerdonk via polders
en natuurgebieden, afstand 11 km.

Donderdag 23 september van 13 tot 17 uur
(vertrek stipt om 13 uur)
Startplaats Fortbaan (nieuwe parking) | Puurs
Prijs 2 EUR
Doelgroep 18+
Max. 18 deelnemers

Woensdag 22 september van 9.30 tot 12.30 uur
Startplaats Sporthal Carenna
Pastoor Jasparstraat 38 | Verrebroek
Prijs 2 EUR
Doelgroep 18+
Max. 30 deelnemers

FIETSEN VERDER WEG

Rupelmonde
U vertrekt vanop het marktplein en vandaar stapt u
langs de Scheldeboorden naar het Fort van Steendorp,
afstand 10 km.

Deze recreatieve langeafstandstochten zijn ongeveer
65 km en worden gereden aan een gemiddelde van
18 km/uur. U zorgt zelf voor vervoer naar de plaats van
vertrek en lunchpakket.
Bij extreme weersomstandigheden wordt de fietstocht
uitgesteld als dit mogelijk is of afgelast.

Woensdag 6 oktober van 9.30 tot 12.30 uur
Startplaats Marktplein | Rupelmonde
Prijs 2 EUR
Doelgroep 18+
Max. 30 deelnemers

Schelde en Durmeboorden
Aangename fietstocht richting Dendermonde met
stopplaatsen in Moerbeke en Hamme.
Vrijdag 17 september van 10 tot 17 uur
(vertrek stipt om 10 uur)
Startplaats Parking “Het Sas” | Bornem
Prijs 2 EUR
Doelgroep 18+
Max. 20 deelnemers

Sinaai
Deze wandeling brengt u langs het rust- en stiltegebied
via veldwegels en onverharde wegen, afstand 10 km.
Woensdag 20 oktober van 9.30 tot 12.30 uur
Startplaats Dorpsplein | Sinaai
Prijs 2 EUR
Doelgroep 18+
Max. 30 deelnemers

7

ZWEMBAD KRIEKEPUTTE

EN ZEKER NIET TE VERGETEN!

OPENINGSUREN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

DWARS DOOR
BEVEREN

Openingsuren tijdens de schoolvakanties:
Maandag en woensdag van 14 tot 16 uur
Dinsdag, donderdag en vrijdag
van 14 tot 16 uur en van 18.30 tot 20.30 uur

Gesloten
18:30 > 20:30 uur
13:30 < 17 uur
18:30 > 20:30 uur
18:30 > 20:30 uur
Gesloten
Gesloten

SLUITINGSDAGEN
Gesloten van 1 tot 8 september
1 en 11 november

Coronaversoepelingen vanaf dinsdag 15 juni
Vanaf dinsdag 15 juni zijn zowel het instructie- als het
sportbad open met een maximum van 28 bezoekers. U
hoeft niet meer te reserveren. Kinderen onder de 10 jaar
moeten begeleid worden door een volwassene.

ZWEMBAD KRIEKEPUTTE
Tuinwijkstraat | 9130 Kieldrecht
T 03 773 52 49
E sport@beveren.be

BEVEREN WANDELT
Prosperpolder is een mooi rustig gelegen gehucht van
Kieldrecht aan de grens met Nederland en al vele jaren
de uitvalbasis van onze mooie herfstwandeling. Er zijn
verschillende wandelingen uitgestippeld tussen 6 en 20
km langs typische polderwegen en over dijken naast
de Schelde. Een ideale gelegenheid om met familie en
vrienden te genieten van het prachtige herfstlandschap
in de typische polders. Tochten van 6 tot 20 km. Er is ook
1 joggingsroute. U kan zelf de afstand kiezen.

Run & walk dwars door centrum Beveren, dé ideale
gelegenheid om het nieuwe gemeentehuis te ontdekken!
Zondag 19 september

HAVENLAND
RUN & WALK

Zondag 21 november
Sint-Engelbertusstraat 5 | Prosperpolder
Start 9 uur
Laatste vertrek 15 uur
Prijs 1 EUR (inclusief pannenkoek voor kinderen – 12
jaar)

De Havenland Run & Walk dat is lopen en wandelen in
het groen met als decor de machtige haven.
Startplaats van dit hele gebeuren is het groene
polderdorp Kallo.
Zaterdag 6 en zondag 7 november

Dwars Door Beveren loopt dit jaar door het nieuw gemeentehuis! Meer info op www.beveren.be.
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HOE INSCHRIJVEN
Houd uw rijksregisternummer bij de hand (enkel bij nieuwe registratie) om vlot te registreren bij Kwandoo:

GA NAAR BEVEREN.KWANDOO.COM
maak een account aan via de knop “registreer hier”
na de registratie ontvangt u een activatiemail op uw mailadres
klik op de link om uw account te activeren
vervolgens kunt u inloggen en inschrijven
Let op! Als u niet via de website kunt inschrijven, bel dan 03 750 15 04 of 03 750 18 80.
Telefonisch inschrijven is niet mogelijk, maar we helpen u graag door de werkwijze.

INSCHRIJVEN = BETALEN = DEELNEMEN
Annuleren is enkel mogelijk met een doktersattest aan het begin van de reeks. Breng het attest zo snel mogelijk
naar de Vrijetijdsbalie. Het inschrijvingsgeld wordt dan terugbetaald.

RESERVELIJST
Als bij inschrijving blijkt dat de activiteit volzet is, kunt u zich op de reservelijst inschrijven.
Wanneer er plaatsen vrijkomen, wordt u door de Sportdienst gecontacteerd en kunt u zich alsnog inschrijven.

VERZEKERING
Alle deelnemers zijn verzekerd voor persoonlijke ongevallen tijdens de activiteiten.
De lesgevers beschikken over de nodige aangifteformulieren.
Bij een ongeval moet het volledig ingevulde formulier (door uzelf, lesgever, dokter of ziekenhuis) zo snel
mogelijk bezorgd worden bij de Sportdienst.
Schade veroorzaakt aan kleding, brillen, uurwerken en andere persoonlijke bezittingen of schade ten gevolge
van verlies of diefstal zijn niet gedekt door de verzekering.

KORTING UITPAS
Heeft u een beperkt inkomen, dan kan u met een UiTPAS 80% korting krijgen op de deelnameprijs van
gemeentelijke activiteiten. Daarom vragen we mensen met een UiTPAS om in te schrijven aan de balie van
de Vrijetijdsdienst op het gemeentehuis. Op vertoon van uw UiTPAS, kunt u dan meteen inschrijven aan het
voordeeltarief.

VEILIG SPORTEN
Deelnemen kan enkel mits voorinschrijving. Inschrijven ter plaatse is niet mogelijk.
Wie inschrijft verbindt zich er toe om alle richtlijnen en maatregelen met betrekking tot corona, zowel de
algemene als eventuele aanvullende maatregelen vanuit de Sportdienst, te respecteren.
De organisatie van deze activiteiten zijn onder voorbehoud van de evolutie van COVID-19.

10

11

VU Gemeente Beveren • Marc Van de Vijver • burgemeester • Stationsstraat 2 • 9120 Beveren | Lay-out dienst Communicatie

KLANTENCONTACTCENTER

T 03 750 15 11
E info@beveren.be
www.beveren.be

