K.K.T. KESSEL

Contactgegevens
Gysels Christine
christine.gysels@icloud.be

Clubinfo
We zijn een turnvereniging die het hart voor jong en oud op de
juiste plaats heeft. Je kan hier een uurtje komen bewegen op een
recreatieve manier, de lat ligt minder hoog als bij wedstrijdgroepen.
Even ontspannen en bewegen is een van onze hoofddoelen.

Trainingsuren- en dagen / trainingsgroepen
Op maandagavond (op basis van leeftijd)
van 17u30 tot 18u30, van 18u30 tot 19u 30 en van 19u30-20u30.
Op woensdagmiddag (op basis van leeftijd)
van 14u30 tot 15u30, van 15u30 tot 16u30 en van 16u30 tot 17u30.

Locatie sportactiviteiten
Parochiezaal Kessel Station
Torenvenstraat 5
2560 Kessel
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TURNKRING
MOEDIG SAMEN BEVEL
Contactgegevens
Van de Reydt Ann
0498 74 52 98
dirkann1@telenet.be

Clubinfo
Turnkring Moedig Samen Bevel is een vereniging die al sinds 1965
bestaat. Elke maandag, dinsdag en donderdag kan je in het parochiecentrum “Den Heerd” voor heel wat turnplezier terecht. Onze monitoren
geven telkens het beste van zichzelf om de kinderen op een leuke, toffe
ontspannende manier kennis te laten maken met recreatief turnen.

Trainingsuren- en dagen / trainingsgroepen
Op maandag van 18u00 tot 19u00
Op dinsdag van 17u30 tot 18u30, van 18u30 tot 19u30 en van 19u30
tot 21u00.
Op donderdag van 17u30 tot 18u30 en van 18u00 tot 19u30.

Locatie sportactiviteiten
Parochiezaal Bevel
Bevels Heerdplein 1
2560 Bevel
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LENIG & VLUG

Contactgegevens
Lieckens Els
03 481 67 22
els.lieckens@skynet.be
www.lenigenvlug.be

Clubinfo
Wil je een kopstand, een salto of een buikdraai aan de rekstok leren,
je buikspieren versterken of gewoon lenig blijven, je uitleven in dans?
We zijn een vereniging die gymnastiek en dans wil promoten onder het
motto ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’. Er zijn recreatieve
lessen voor kleuters, kinderen, jeugd en volwassenen. Jongeren met
bijzondere aanleg en interesse voor turnen kunnen meerdere uren per
week trainen en deelnemen aan competities. Wij hebben een ruim
aanbod: recreatieve gym, tumbling en AGH, kleuterdans en dance
modern, functional fit, total body workout en aerobics/seniorobics.

Trainingsuren- en dagen / trainingsgroepen
Voor meer details, surf naar onze website of de facebookpagina.

Locatie sportactiviteiten
Turnzaal Gildenzaal
Gemeentestraat 24
2560 Nijlen
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