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VO O R WO ORD

MAAK TIJD VOOR JE VRIJETIJD
want iedereen heeft recht op een zinvolle
vrijetijdsbesteding.
Merksplas telt een waaier aan verenigingen en
vrijetijdsorganisaties die je graag van hun aanbod laten
proeven. We bundelen ze voor jou in deze brochure.*
Omdat het vrijetijdsgebeuren momenteel heel afhankelijk
is van de geldende coronamaatregelen, hebben we
informatie over startdata, vriendjesdagen, … niet
opgenomen in deze brochure. Wel staat bij elke vereniging
de contactpersoon die je hierover meer informatie kan
geven.

VRIJETIJDSPAS
Elke inwoner moet de kans krijgen te participeren aan het
vrijetijdsleven. Om de financiële drempel voor mensen in
armoede te verlagen, ontwikkelden gemeente, OCMW en
Welzijnsschakel De Oversteek de Vrijetijdspas, die recht
geeft op 50% korting op het gemeentelijk vrijetijdsaanbod
en op de lidgelden van de aangesloten verenigingen (max.
100 euro korting per persoon per vereniging).
Had je graag meer info, kijk dan op
www.merksplas.be/vrijetijdspas of spring gewoon eens
binnen bij het Sociaal Huis.
* Niet elke vereniging/vrijetijdsaanbieder is op onze oproep ingegaan.
Op www.merksplas.be/verenigingen vind je een volledig overzicht van de verenigingen die bij ons
bekend zijn.
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SPORT

HET IS INTUSSEN EEN TRADITIE
DAT SEPTEMBER DE
“MAAND VAN DE SPORTCLUB” IS.
Over heel Vlaanderen zetten
sportclubs de deuren open om
iedereen van hun sport te laten
mee proeven, want sporters
beleven meer, zeker als ze samen
sporten!
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BELIEVE PERSONAL
TRAINING
Functional training
www.believe-personaltraining.be
Het Steeke 10, Merksplas
groepslessen: Sportcentrum ‘t Hofeind
en Merksplas-Kolonie
CONTACTPERSOON
Lieve Willems
info@believe-personaltraining.be
0485 89 61 18
REGULIERE WERKING
Bij BeLieve Personal Training kan je
op afspraak terecht voor functional
training 1 op 1, in duo of small group
(2-4 personen). Een persoonlijke
aanpak in ongedwongen sfeer met
trainingen aangepast aan jou doel
en niveau! Je eigen lichaam is je
belangrijkste trainingsinstrument,
maar we maken ook gebruik van
leuke materialen zoals fitbal,
BOSU, TRX, Kettlebell,… Mobiliteit,
stabiliteit, kracht en uithouding komen
ruimschoots aan bod.
Daarnaast worden ook groeplessen
aangeboden in groepen van max. 12
personen.
Indoor training: oktober – maart
Gevechtssportzaal sporthal ’t
Hofeind van 19.00 – 20.00u
Outdoor training: april – september
Maandag 19.00 - 20.00u kolonie
Donderdag 19.30 – 20.30u open
schuren kolonie
Meer info over personal of small
group training: bel of mail voor een
vrijblijvend gesprek.
Groepslessen op maandag- en
donderdagavond: stuur een berichtje
of mailtje met je gegevens en kom een
keer gratis proberen.

TTV DE
BERKETREKKERS
Touwtrekken
www.berketrekkers.be
Touwtrekhal Sportcentrum ‘t Hofeind
CONTACTPERSOON
Jan Lenaerts
jan@berketrekkers.be
0495 65 71 03
REGULIERE WERKING
Voor jongeren die hun veter
dichtknopen geen uitdaging meer
vinden, is touwtrekken de ideale
oplossing: een gezonde mix van sport
en plezier beoefend door jongens,
meisjes, mannen en vrouwen van alle
leeftijden.
Gewoon eens komen kijken op
een training kan een eerste stap
zijn naar een sportbelevenis met
internationale tornooien, ouderwetse
kermiswedstrijden en simpele fun…
Jeugdtraining:
woensdag van 19.30 tot 21.00 uur
aan de touwtrekaccommodatie
achter de sporthal.
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HY-DANCE VZW
Dans
www.hy-dance.be
Sportcentrum ‘t Hofeind

> S PO RT

CONTACTPERSOON
Elle Clerckx
hydancevzw@gmail.com
0486 07 56 49
REGULIERE WERKING
Onze danslessen gaan door in sportcentrum ’t Hofeind in Merksplas. Hy-Dance
heeft een aanbod voor kleuters tot volwassenen:
Groep

Geboortejaar

Dag

Uren

Mini Kids

2016 - 2015

Zaterdag

11u - 12u

Kids 1

2014 - 2013

Zaterdag

11u - 12u

Kids 2

2012 - 2011

Woensdag

18u30 - 19u30

Tiens 1

2010 - 2009

Woensdag

18u30 - 19u30

Tiens 2

2008 - 2007

Donderdag

19u - 20u

Jeugd

+ 14j

Donderdag

19u - 20u

Dames

+ 25j

Donderdag

20u - 21u

Nieuwe leden kunnen zich inschrijven vanaf maandag 24 augustus 2020 om 19u via
onze website www.hy-dance.be of kom een kijkje nemen tijdens onze proeflessen!
Contacteer ons via bovenstaande gegevens voor meer informatie of volg onze
Facebookpagina ‘Hy-Dance’.
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ACCESS 2 JOY
Groepslessen
www.access2joy.be
Turnzaal Vrije Basisschool & danszaal Sportcentrum ‘t Hofeind

REGULIERE WERKING
Wil je werken aan je conditie? Wil je je spieren wat verstevigen? Of sport je gewoon
graag in groep? Elke reden is goed genoeg om te bewegen en dat kan bij ons!
Bij Access 2 Joy bieden we verschillende groepslessen aan met kwalitatieve
begeleiding en een persoonlijke aanpak zodat iedereen kan sporten op zijn/haar
niveau.
Naast groepslessen kan je bij ons ook terecht voor voedingsbegeleiding.
Kom GRATIS een keertje proberen en test welke les het beste bij jou past.
Je kan elke les 1 keer komen proberen. Hiervoor kan je een gratis proefles
aanvragen via onze website.
DAG
Maandag
Woensdag
Zaterdag

UUR

LES

LOCATIE

9u

BBB!

Danszaal Sportcentrum 't Hofeind

10u

Zumba

Danszaal Sportcentrum 't Hofeind

19u

Pilates

Turnzaal Vrije Basisschool

20u

Yogirya

Turnzaal Vrije Basisschool

8u30

Yogalates

Turnzaal Vrije Basisschool

9u30

PowerUp!

Turnzaal Vrije Basisschool

Bezoek onze website voor meer info of neem contact op.

> S PO RT

CONTACTPERSOON
Jolien Coenen
info@access2joy.be
0492 63 57 06
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ATLETIEKCLUB
MERKSPLAS VZW
Atletiek
www.acmerksplas.be
Sportcentrum ‘t Hofeind

BADMINTONCLUB
MERKSPLAS
Badminton
www.badmintonmerksplas.be
Sportcentrum ‘t Hofeind

> S PO RT

CONTACTPERSOON
Erik Aerts
erik_aerts@yahoo.com
014 63 43 42 | 0495 75 99 60
REGULIERE WERKING
De trainingen gaan wekelijks door op
woensdag van september t.e.m. 16
juni 2021:
17.00u – 18.00u:
atleten 1ste en 2de leerjaar
18.00u – 19.00u:
atleten 3de en 4de leerjaar
19.00u – 20.00u:
atleten vanaf 5de leerjaar

CONTACTPERSOON:
Nico Robbemont
info@badmintonmerksplas.be
0476 54 88 54
REGULIERE WERKING:
Bij Badmintonclub Merksplas kan
je van jong tot oud terecht om zowel
recreatief als competitief badminton
te spelen.
Jeugd
Donderdag van 18.00 tot 19.30u
Volwassenen
Dinsdag van 20.00 tot 22.00u
Donderdag van 19.30 tot 22.30u
Zondag van 10.00 tot 13.00u
Nieuwe leden kunnen gedurende het
hele jaar gratis komen proberen.
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OUD-STUDENTEN
MERKSPLAS
Zaalvoetbal - fietsen
Sportcentrum ‘t Hofeind

SINTSEBASTIAANSGILDE
MERKSPLAS
Boogschieten
https://el-bee.com/handboog/

REGULIERE WERKING
De Oud-Studenten van Merksplas
zijn in de eerste plaats een groep
vrienden. We sporten en trachten een
snuifje cultuur op te doen.
Elke dinsdag avond wordt er onderling
een match zaalvoetbal gespeeld in de
sporthal van Merksplas.
In het weekend en in de vakanties
wordt er ge(race)fietst of
gemountainbiked.
Dit sportieve gebeuren doorspekken
we voor alle leden met een uitstap,
een museum- of bedrijfsbezoek,…
Interesse: neem contact op met Jan
Peeters.

Gildenlokaal Sportcentrum ‘t Hofeind
CONTACTPERSOON
Van Loon Ludo
ludo.vanloon@skynet.be
0497 87 43 09
REGULIERE WERKING
De opleiding voor jeugdschutters
vanaf 12 jaar vind plaats op woensdag
van 18.00 tot 20.00 uur en op vrijdag
van 19.00 tot 20.30 uur.
De trainingen voor volwassenen
vinden plaats op woensdag van 20.15
tot 22.00 uur en op vrijdag van 20.30
tot 22.00 uur.
We schieten zowel indoor als outdoor
en nemen deel aan jeugdwedstrijden
en competities, zowel nationaal als
Kempisch.

> S PO RT

CONTACTPERSOON
Jan Peeters
jan.peeters@pvgv.be
0486 75 80 76
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K MERKSPLAS SK
Voetbal
www.kmerksplassk.be
Sportvelden Hofeinde 9/6

JUMP2BFIT
Kangoo Jumps

CONTACTPERSOON
Danny Faest
danny_faes@telenet.be
0476 40 30 65

www.jump2bfit.be

> S PO RT

Fuifzaal ‘t Hofeind
CONTACTPERSOON
Daniëlle Schellekens
jump2bfit@hotmail.com
0497 84 66 88
REGULIERE WERKING
Ben jij op zoek naar een sport die
veel effect heeft op je lichaam - zowel
conditioneel als kracht - en ook nog
eens weinig risico geeft op blessures?
Dan zijn de Kangoo Jumps de ideale
sport. Het is een mix van uithouding,
kracht en fun! Kangoo Jumps kan voor
elke leeftijd, m/v.
Elke maandagavond in Fuifzaal
’t Hofeind. Inschrijven kan via de
website: www.jump2bfit.be

EGULIERE WERKING
Denk je een leuke tijd te kunnen
beleven aan voetbal of ben je gebeten
door de voetbalmicrobe? Vanaf 5 jaar
ben je van harte welkom bij ons in de
club.
Als de coronamaatregelen het
toelaten, kan je tijdens de hele maand
september vrijblijvend deelnemen aan
de jeugdtrainingen van K Merksplas
SK. De verschillende tijdstippen en
locaties van de jeugdtrainingen kan
je terugvinden op onze website www.
kmerksplassk.be.
Ben je geïnteresseerd? Neem
dan contact op met Ben Baeyens,
technisch verantwoordelijke
jeugdopleiding K Merksplas SK
per GSM 0496 50 40 67 of per mail
baeyens-martens@telenet.be.
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SINT MAARTEN
MERKSPLAS
Paardensport

Manege, Oude Baan 15

REGULIERE WERKING
Ben je tussen 7 en 15 jaar en hou
je er van om met pony’s (paarden)
om te gaan? Wil je dit doen samen
met vrienden en vriendinnen, in
de gezelligheid van een club en dit
bovendien in een superleuke sfeer?
Dan is de ponyclub Sint-Maarten
Merksplas de plaats bij uitstek!
Heb je een pony of een paard? Kom
gerust eens een kijkje nemen op
de Oude Baan in de gemeentelijke
manege! Iedere woensdagavond
wordt er met de volledige groep
samen getraind en nog vele andere
toffe dingen gedaan.
De trainingen van de pony’s verlopen
tussen 18.30u en 20.00u. De paarden
trainen tussen 20.00u en 21.30u.
En dit allemaal onder de vlag van
de LRV waarin iedereen het hele
jaar door vrij kan deelnemen aan
wedstrijden op zijn of haar niveau en
dan wel in verschillende disciplines
zijnde dressuur, jumping, eventing,
groepsdressuur, ponyspelen,
ponykamp, … .
Ben je geïnteresseerd, informeer
naar ponyclub_merksplas@hotmail.
be of guy.mertens52@telenet.be of
telefoonnummer naar 0496/38 85 31
(Guy Mertens)

SCHUTTERSMAATSCHAPPIJ DE
KUNSTVRIENDEN
Boogschieten
(Staande wip)
www.boogschieten-merksplas.be
De Kunstvrienden,
Molenzijde 143, Merksplas
CONTACTPERSOON:
Emiel Lambregts
E-mail: Emiel.lambregts@telenet.be
REGULIERE WERKING:
Elke dinsdagavond trainen we van
19.00 tot 21.00 uur. Je bent steeds
welkom voor een gratis proefles.

> S PO RT

CONTACTPERSOON
Guy Mertens
guy.mertens52@gmail.com
0496 38 85 31
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MIDWEEK SPECIALS
MERKSPLASSE
TENNISCLUB
Tennis
www.tennismerksplas.be
www.ttkempen.be
Tennisterreinen Sportcentrum
‘t Hofeind

> S PO RT

CONTACTPERSOON:
Klara Koyen
klarakoyen@gmail.com
0498 81 74 41
REGULIERE WERKING:
De Merksplasse tennisclub is er voor
jong en oud, voor beginnend of meer
gevorderd tennistalent. Heb je zin
om de sport te leren kennen? Aan
het begin van het zomerseizoen (half
april) organiseert de club jaarlijks een
vriendjesdag en kan je aan een extra
voordelig tarief instappen met een
‘start to tennis aanbod’. Daarnaast
biedt de club doorheen het jaar tal van
activiteiten aan die alle verschillende
doelgroepen aanspreken.
Heb je graag wat extra training,
volg je graag een stage of een
jeugdtenniskamp? Hiervoor zorgt
TTKempen. Zij bieden een brede
waaier van trainingsmogelijkheden en
initiaties. Elke doelgroep en elk niveau
kan bij hen terecht voor een correcte
training, in groep of op maat. Meer
info: www.ttkempen.be.

Fietsen
www.midweekspecials.be
Café De Glenn
CONTACTPERSOON
Lucienne Van Akeren
lvanakeren@gmail.com
0487 47 13 39
REGULIERE WERKING
Wielerclub Midweek Specials werd
opgericht in 2000 en groeide intussen
uit naar een club met meer dan 100
leden. De officiële clubritten zijn op
woensdagavond, vandaar de naam
“Midweek Specials”. Ons fietsseizoen
start na ingang van het zomeruur en
eindigt met de wekelijkse ritten net
voor Merksplas kermis. We rijden
in verschillende niveaugroepen. De
dames hebben een aparte groep en bij
de heren kan er gekozen worden uit
drie snelheden. Uiteraard respecteren
we de wegcode en veiligheid vinden
we even belangrijk als plezier maken
en sporten.Onze vaste vertrekplaats is
aan de voetbalvelden van Merksplas
SK, ingang via de Wijntuinstraat. Het
startuur is 6.30 of 7.00 uur, afhankelijk
van de maand. Na de rit drinken we
meestal iets in ons clublokaal Café
De Glenn. We maken ook tijd voor
andere activiteiten gedurende het
jaar, zoals een winterwandeling, een
clubweekend, een dagrit, een kwis, …
Kortom, toffe activiteiten!
Heb je vragen omtrent de werking
of zou je graag lid worden van onze
bruisende club? Neem dan zeker
contact op via onze website
www.midweekspecials.be of spreek
gewoon iemand aan uit de club!
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YOGA MARTINE VAN BULCK
Yoga
www.martinevanbulckyoga.com
Sportcentrum ‘t Hofeind

INFO REGULIERE WERKING:
Hatha yoga kan je het beste omschrijven als een oude oosterse leer.
Het doel is je te leren je geest tot rust te brengen en je lichaam gezond te
maken, zodat je meer in harmonie met jezelf en je omgeving kan leven.
Elke week starten we met een aantal basisoefeningen en enkele variabele.
Deze bevorderen onze ontspanning, maar tegelijkertijd ontwikkelen we kracht
en stevigheid in het lichaam - wat een belangrijk onderdeel is voor yoga.
De lessen worden afgerond door een intensieve ontspanningsoefening waarin
het lichaam volledig tot rust komt. Een natuurlijk anti-stress middel.
De lessen gaan door op
Maandagavond
Donderdagvoormiddag
Donderdagavond

20.00 - 21.00 uur | gevechtssportzaal
21.00 - 22.00 uur | gevechtssportzaal
9.30 - 10.30 uur | gevechtssportzaal
10.45 - 11.45 uur | gevechtssportzaal
19.30 - 20.30 | fuifzaal

Je betaalt voor 1 lessenreeks 198,00 euro. Een 10-beurtenkaart
is ook mogelijk en kost 80,00 euro, blijft 5 maanden geldig per
seizoen. Een proefles kost 5 euro.

> S PO RT

CONTACTPERSOON:
Martine Van Bulck
martinevanbulck@gmail.com
0473 93 02 42
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TURNKRING RUST ROEST MERKSPLAS VZW
Gymnastiek
www.rustroestmerksplas.be
Sportcentrum ‘t Hofeind

> S PO RT

CONTACTPERSOON
Koen Vannuffelen
info@rustroestmerksplas.be
0496 52 12 19
REGULIERE WERKING
Turnkring Rust Roest Merksplas VZW is een goed gekende sportvereniging in
Merksplas. Wij bieden Gymnastiek aan vanaf het tweede kleuterklas t.e.m. de
dames.
We hebben een gevarieerd aanbod voor de recreatieve sporter, steeds onder
begeleiding van gemotiveerde en gepassioneerde leiding en hulpleiding met de
nodige kwalitatieve achtergronden. Onze trainingsmomenten zijn verdeeld over een
hele week en opgedeeld in leeftijdsgroepen. Elke groep heeft 1 tot 1,5 uur training
per week met uitzondering van de schoolvakanties.
De juiste data en uren van elke groep kan je terugvinden op onze website: www.
rustroestmerksplas.be. Op deze website dien je je ook online in te schrijven als je
wil starten in onze vereniging. Heb je een vrijetijdspas? Dan ben je ook meer dan
welkom, je kan dit aanduiden op het inschrijvingsdocument op de website.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 65 of 70 euro.
Ook hebben we twee specialisatiegroepen: Free run en Tumbling. Je kan je voor
deze twee specialisaties inschrijven na selecties. Als je hierover meer informatie
wenst, gelieve dan contact op te nemen.
We kijken er naar uit om jullie te verwelkomen in onze groepen.
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TAEKWONDO UJEONG
www.facebook.com/
groups/687451921394321
Sportcentrum ‘t Hofeind
(gevechtsportzaal)
CONTACTPERSOON
Inez Vervloet
taekwondo.ujeong@outlook.com
0478 47 88 61
REGULIERE WERKING
Taekwondo is een Koreaanse
gevechtssport die bestaat uit
verschillende onderdelen:
- Kyorugi: wedstrijdvorm waarbij
2 kampers tegen elkaar vechten
met volledige bescherming (Dit
onderdeel is een olympische
discipline)
- Poomsae: schijngevechten tegen
een onzichtbare tegenstander
- Hosinsoel: zelfverdedigingstechnieken (o.a. klemmen,
houdgrepen, leren vallen, …)
Taekwondo Ujeong biedt al deze
onderdelen aan op een recreatief
niveau. Iedereen vanaf het 2de
leerjaar is welkom om mee te komen
trainen op de volgende tijdstippen:
Dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur:
-12jarigen
Dinsdag van 20.00 tot 21.00 uur:
+12jarigen
Vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur: alle
leeftijden
Je kan op elk moment instappen
en wij trainen het ganse jaar door
(behalve op feestdagen). Dus twijfel
niet en kom gerust een kijkje nemen
of doe ineens mee! Je hebt steeds
recht op 4 proeflessen.

TTK MERKSPLAS
Tafeltennis
www.ttkmerksplas.be
Sportcentrum ‘t Hofeind
CONTACTPERSOON:
Jacobs Koen
Jacobs-koen@telenet.be
0498 15 16 67
REGULIERE WERKING:
Topsport, recreatie, amusement
Tafeltennis is een sport die door
iedereen kan beoefend worden. TTK
Merksplas biedt deze sport dan ook
aan van kleuters tot en met senioren,
dit met de gepaste begeleiding. Wij zijn
een club, bekend binnen Merksplas en
ver daar buiten, waar iedereen welkom
is.
Wil je komen proberen, kom dan langs
tijdens onze trainingsmomenten:
Kleuters:
zaterdagnamiddag van 13.15u tot
14.15u
Jeugd tot 13 jaar:
vrijdagavond van 18.15u tot 19.30u
Jeugd vanaf 13 jaar:
maandagavond van 18.30u tot
20.00u
Ook is iedereen steeds welkom
tijdens onze vrije oefenavond, iedere
dinsdagavond vanaf 19.00 u.
Voor meer info: jacobs-koen@telenet.be
of neem eens een kijkje op onze
website: www.ttkmerksplas.be

> S PO RT

Taekwondo
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BVMV VOLLEY
NOORDERKEMPEN - MERKSPLAS
Volleybal
www.bvmv.be
Sportcentrum ‘t Hofeind
(BVMV Volley Noorderkempen heeft tevens een werking te Vosselaar en Vlimmeren)

> S PO RT

CONTACTPERSOON
Anke Vansprengel
anke.vansprengel@vcmerksplas.be
info@bvmv.be
0498 53 94 45
REGULIERE WERKING
BVMV Volley Noorderkempen is een fusie van de volleybalclubs van Vosselaar,
Merksplas en Vlimmeren. Merksplas is hierin sterk vertegenwoordigd met een
ledenaandeel van 40%.
We bieden volleybal/balgewenning aan vanaf de tweede kleuterklas, starten met
de eerste wedstrijdjes 1-1 in het eerste leerjaar en evolueren zo naar 6-6 vanaf het
2de middelbaar, op verschillende niveaus. Om dan vanaf het 6de middelbaar door
te groeien naar de seniorencompetitie en uiteindelijk je carrière af te sluiten als
recreatiespeler.
Ons doel is volleybal op alle verschillende niveaus aan te bieden, met een degelijke
sportieve omkadering. En dankzij onze gemotiveerde jeugd en jeugdtrainers,
behaalde onze club dit jaar voor de 3de keer op rij
de titel “beste jeugdwerking van Vlaanderen”.
Alle dagen van de week zijn er trainingen en/of
wedstrijden. De juiste uren kan je terugvinden
op onze website. Daar vind je ook alle
informatie om aan te sluiten.
Iedereen welkom om te komen proeven
van onze sport en club!
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SPORTRAAD MERKSPLAS
WERKGROEP SENIORENSPORT
Seniorensport
www.merksplas.be/seniorensport
Sportcentrum ‘t Hofeind
CONTACTPERSOON
Eddy Peeraer
eddypeeraer@hotmail.com
0486 40 93 33

REGULIERE WERKING
Wekelijks op woensdagvoormiddag kan je deelnemen aan beweegsessies.
Daarnaast organiseren we verschillende 10-lessenreeksen.
Wekelijkse beweegsessies
Wekelijks op woensdagvoormiddag kunnen 55-plussers in Sportcentrum
’t Hofeind sporten en bewegen volgens eigen kunnen. Het aanbod varieert
van rustig bewegen op muziek tot spierverstevigingsoefeningen en sporten
als tafeltennis, badminton, … Door een flexibel betalingssysteem via
10-beurtenkaarten, betaal je enkel wanneer je komt. Je kiest zelf of je deelneemt
aan de eerste sessie (9.00 tot 10.00 uur) of aan de tweede sessie (10.15 tot 11.15
uur)
Nieuwe deelnemers mogen een eerste keer gratis proberen. Je moet je hier
niet voor inschrijven. Kom gewoon een keertje op woensdagvoormiddag naar de
sporthal en we ontvangen je met open armen.
10-lessenreeksen
De werkgroep organiseert geregeld een 10-lessenreeks in een bepaalde sporttak.
Meer info over de start van de lessen en de inhoud van de 10-lessenreeksen
verneem je via de gemeentelijke communicatiekanalen of
via www.merksplas.be/seniorensport

> S PO RT

CONTACTPERSOON
Valère Dergent
valere.dergent@skynet.be
0477 27 71 98
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WTC DE TENIERKENS
Wielertoeristenclub
www.detenierkens.be
CONTACTPERSOON
Michel Wijnants
info@detenierkens.be
0472 40 95 93

> S PO RT

REGULIERE WERKING
Wat? Onze fietsclub is er voor ieder die het fijn vindt om, al fietsend, in clubverband
aan zijn conditie te werken. ‘s Zomers rijden we voornamelijk ritjes met de
koersfiets. In de winter halen we al eens de mountainbike van stal om het ruwere
terrein te verkennen. Ook hebben we een groepje die “al eens” met de gewone fiets
vertrekken.
Voor wie? Iedereen is welkom, van jong tot “niet meer zo jong”, man, vrouw. Je vindt
ongetwijfeld een gelijkgestemde groep bij ons. Ons standpunt is “samen uit, samen
thuis”, al worden de krachten ook wel eens gemeten op het einde van een rit. Na de
rit wordt er nog even nagekaart en de dorst gelest.
Wanneer? Drie keer per week, op dinsdag, zaterdag en zondag organiseren we een
rit, naargelang de opkomst, met meerdere groepen. ( A, B, C en de jenoffeltjes met
de gewone fiets)
Op dinsdagavond om 18.30 uur.
Op zaterdagmiddag om 13.00 uur.
Op zondagmorgen om 8.00 uur.
Geïnteresseerden kunnen zich tijdens het gehele seizoen aansluiten. Kom gerust
enkele keren meefietsen en beslis dan of je lid wil worden van onze gezellige
fietsclub.
Meer info vind je via de website www.detenierkens.be of contacteer ons via
bovenstaande gegevens.
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KARATE ZANSHIN
Karate Jutsu
www.braspenning.biz/zanshin
Sportcentrum ‘t Hofeind

REGULIERE WERKING
Bij karate Zanshin beoefenen we het Ryushinkan Koryu Karate Jutsu Jissen Ryu.
Een hele mond vol, het betekent dat we geen klassiek ‘stijf’ karate beoefenen, maar
wel teruggaan naar de oorspronkelijke vorm die werd gebruikt ter zelfverdediging.
Onze stijl staat open voor jong en oud, dames en heren, klein en tenger of net groot
en sterk. Techniek staat steeds voorop en dat vertaalt zich in lichaamscontrole,
ademhalingstechnieken, zelfverdediging en oude katavormen die soms zelfs aan
Tai-Chi doen denken.
We organiseren lessen voor kinderen van 8 tot 14 jaar alsook lessen voor de groep
+14 jaar. Op zondag staan beide groepen naast elkaar op de tatami en wordt de
opwarming gezamenlijk gegeven. Zo hebben we meerdere ouder-kinderparen in de
club die toch elk volgens hun eigen mogelijkheden trainen. Elke laatste zondag van
de maand is er een wapentraining, zowel voor de kids als de groten; uiteraard met
aangepaste wapens volgens niveau (van rubberen nunchaku’s tot iaito’s).
Afspraak elke zondag van 09.30 tot 11.30 uur (allemaal) en woensdag van 20.00 tot
21.30 uur (enkel +14).
De eerste 3 trainingen kan je gratis deelnemen. Aanmelden kan per mail naar
linda_braspenning@icloud.com.

> S PO RT

CONTACTPERSOON
Linda Braspenning
linda_braspenning@icloud.com
0486 13 66 90

JEUGD
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JEUGDHUIS ZIGZAG
Kloosterstraat 7, achter de kerk

REGULIERE WERKING
Jeugdhuis Zigzag is het jeugdhuis van Merksplas. Het is een plaats voor en
georganiseerd door jongeren. Je kan er s’avonds gezellig een pint komen drinken,
genieten van een optreden of komen feesten. Het jeugdhuis is een VZW en bestaat
enkel uit jeugdige vrijwilligers, daardoor zijn de prijzen goedkoper dan elders en zijn
we vrij om verschillende evenementen te organiseren.
Ben je nieuw in Merksplas of hoor je pas bij de uitgaande jeugd? Kom dan zeker
eens een kijkje nemen of spreek eens met je vrienden af in het jeugdhuis. Wij
zoeken met het jeugdhuis ook altijd naar jongeren die iets willen organiseren,
optreden of draaien in het jeugdhuis. Als je in een band speelt of DJ bent en je wilt
wel eens in het jeugdhuis optreden, laat dan zeker iets weten. De meeste grote
bands en DJ’s zijn begonnen met optredens in jeugdhuizen!
Tot snel!

>J E UG D

CONTACTPERSOON
Michiel Van Tornout
michielvantornout@gmail.com
0495 30 76 32

24

JONGENSCHIRO
MERKSPLAS
www.jongenschiromerksplas.
chirosite.be
Spelewei
CONTACTPERSOON
Floris Mertens
floris.mertens8@gmail.com
0477 59 14 38

> J>J
E UG
E UG
D D

Sam Peeraer
sampeeraer99@gmail.com
0475 77 88 27

REGULIERE WERKING
In de Chiro spelen we samen en
beleven we een leuke namiddag. De
leiding zorgt voor toffe activiteiten:
verstoppertje of tikkertje spelen op
het grasveld of in de wijk, samen met
de leiding te voet op tocht, voetballen
in het park, enz. De oudere groepen
doen ook geregeld minder bekende
activiteiten zoals ‘van A naar B’, ‘de
Mol’, ‘Tjoekbal’, ‘paintball’ en vele
andere zelfverzonnen activiteiten. Er
wordt dus veel bewogen tijdens de
Chiro en de meeste zondagen zijn heel
actief, maar er is ook zeker tijd voor
eens een rustig spelletje of gewoon
een ontspannen babbel in groep.
Praktisch: Elke zondag van
14.00 tot 17.00 uur op Spelewei
(Schuttershofstraat 29, 2330
Merksplas) voor jongens van het 1e
leerjaar tot en met het 6e middelbaar.
Iedereen kan vrijblijvend en gratis elke
zondag komen proberen.

MEISJESCHIRO
MERKSPLAS
www.meisjeschiromerksplas.
chirosite.be
Spelewei
CONTACTPERSOON
Fien Boeckx
fien.fb@gmail.com
0477 05 90 46
Hanne Geens
hanne.geens@hotmail.com
0496 24 93 51

REGULIERE WERKING
Wij zijn de Meisjeschiro van
Merksplas. Alle meisjes van 6
tot 18 jaar zijn bij ons welkom
voor activiteiten op maat van elke
leeftijdsgroep. De Chiro gaat altijd
door op zondagnamiddag van 14.00 tot
17.00 uur op Spelewei.
Wil je graag naar de Chiro?
Je mag altijd op zondagnamiddag
eens komen proberen, wees niet
verlegen om dan één van onze
leidsters aan te spreken.
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PLUS 13

https://www.facebook.com/Plus-13-Merksplas-199622533390435
Spelewei
CONTACTPERSOON
Alexander Van Opstal
plus13merksplas@gmail.com
0472 96 35 98

Nog niet overtuigd? Zit je misschien in de Chiro en denk je dat dat niet samen gaat?
FOUT! Jouw begeleiders steken ongeveer 1 keer per maand een bangelijke activiteit
in elkaar die meestal op vrijdag- of zaterdagavond doorgaat. Naar de Chiro én P13
gaan, dat gaat dus perfect! Naast een fantastische activiteit per maand doen wij
ook een aantal activiteiten met alle groepen samen. De volledige begeleidingsploeg
steekt dan de zotste spelletjes in elkaar die jullie samen met leden van de andere
groepen kunnen spelen. Sfeer gegarandeerd! Nog niet overtuigd?! Elk jaar gaan
wij met z’n allen ook op weekend in de krokusvakantie. Veel slapen doe je hier niet,
maar dat is enkel en alleen omdat er te veel leuke activiteiten gepland zijn.
Overtuigd? Kom dan zeker en vast naar onze startactiviteit eind september. Twijfel
je nog? Geen probleem! Je bent zeker en vast welkom om naar onze activiteiten te
komen zonder dat daar iets aan vast hangt! Bij ons moet je geen lidgeld betalen, dus
of je al dan niet komt, blijft altijd volledig vrijblijvend.
Wij kijken er alvast enorm hard naar uit om jullie te leren kennen op één van onze
activiteiten!

>J E UG D
>J E UG D

REGULIERE WERKING
Zotte activiteit, een fantastisch weekend, hechte vriendschappen,… Dat alles en veel
meer heeft de P13 jou te bieden.
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CANTABILE
www.kinderkoorcantabile.be
https://www.facebook.com/KinderkoorCantabile
Polyvalente zaal Qworzó
CONTACTPERSOON
Bart Proost
bart.proost01@gmail.com
0477 31 97 04

REGULIERE WERKING

>J E UG D

“Hé, kom je erbij, samen in de grote kring!”
Dit is een zin uit één van de vele liederen die je bij Cantabile kan meezingen. Als
zangkoor is dat ook het hoofddoel: ‘Genieten van samen zingen’
Wij willen kinderen en jongeren laten genieten van het ‘samen zingen’. Cantabile
doet er alles aan om in een vriendschappelijke sfeer het plezier van het samen
zingen te ontdekken. Iets waar tegenwoordig minder tijd voor is. Regelmatig
nodigen wij alle mensen uit om ‘samen te zingen’.
Het aanbod van de liedjes is modern en ruim. We maken het interessant voor groot
en klein, zodat iedereen zich goed voelt in de groep.
Niet enkel zingen is belangrijk voor ons. Maar ook samen spelen, zorgen voor
elkaar,… tijdens de pauzes, tijdens activiteiten en natuurlijk ook op ons tweejaarlijks
kamp.
Cantabile staat voor een onvergetelijke sfeer van vriendschap en samenhorigheid
die samen zingen met zich meebrengt.
Praktisch: Elke zondag van 9.30 tot 11.00 uur in de polyvalente zaal van Qworzó voor
iedereen vanaf het 1e leerjaar. Kom gewoon een keertje langs of stuur een berichtje
via Facebook of de website.

CULTUUR
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DE KUNSTVRIENDEN
www.kunstvrienden.be
Zaal De Kunstvrienden

> C ULTUUR

CONTACTPERSOON
Gert Van Ostaeyen
gert.vanostaeyen@telenet.be
0499 40 26 06

CONTACTPERSOON
May Verhoeven
kunstvrienden@telenet.be
0486 88 10 69

REGULIERE WERKING
Het hoofddoel bij De Kunstvrienden is samen muziek maken, en da’s keicool.
Je kan dit bij ons leren op individuele basis, of je volgt het via de muziekschool. Als
je dan wat noten kan spelen op je instrument wordt je ingelijfd in ons jeugdorkest.
Die noemen zich de Muzikale Kikkertjes. Een keitoffe bende die jaarlijks op kamp
gaat ook, meestal in de 2de helft van augustus.
Als je wat ouder wordt en je instrument goed onder de knie krijgt, mag je meespelen
in het harmonieorkest. Best spannend om in zo’n groot orkest te spelen. Je zit daar
naast muzikanten van alle leeftijden.
Spring gerust eens binnen ... normaal zijn we altijd daar op woensdagavond vanaf
18.30 uur ... je bent steeds welkom !
PS 1 : de allerkleinsten kunnen starten in de 2-wekelijkse muziekinitiatie bij Hanne,
de tofste juf van de wereld.
PS 2 : ook volwassenen kunnen bij De Kunstvrienden terecht ... leuk toch.
Dag en tijdstip:
Jeugdorkest : elke woensdag van 18.30 tot 19.30 uur
Harmonie-orkest : woensdag van 19.45 tot 22.00 uur
Muzieklessen theorie : woensdagnamiddag (2 leerjaren)
Muzieklessen instrument : in onderling overleg met de lesgever
Muziekinitiatielessen : elke twee weken op zaterdagvoormiddag
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GEZINSBOND MERKSPLAS
https://merksplas.gezinsbond.be
CONTACTPERSOON
Jan Vorsselmans
jan.vorsselmans1@telenet.be
0494 40 09 86

We zijn er voor jou! Met advies, voordelen en activiteiten zowel plaatselijk,
gewestelijk als nationaal.
Je kan terecht bij de Gezinsbond voor bijvoorbeeld de kinderoppasdienst,
treinpassen, filmtickets, vervoerskaarten van De Lijn, winkels e.a.
https://ledenvoordelen.gezinsbond.be/
Dag in dag uit werken we aan een gezinsvriendelijke samenleving. Vanuit onze visie
ijveren we voor blijvende erkenning en waardering van het gezin als hoeksteen van
onze samenleving.
https://www.gezinsbond.be/
Jaarlijks betaal je lidgeld; dan ben je bij de Gezinsbond aangesloten en geniet je
van onze unieke ledenvoordelen en diensten. Je ontvangt dan ook maandelijks ons
gezinsmagazine ‘De Bond’ in de bus. En dankzij jouw steun kunnen wij de belangen
van de Vlaamse gezinnen verdedigen.
Voor meer info: contact@gezinsbond.be of tel. 02 507 88 88
Heb je zin om vrijwilliger te worden? Vrijwilligers van de Gezinsbond zetten zich met
veel talent en goesting in voor de gezinnen in jouw buurt. Ook jouw talent komt van
pas!
Als je nog nooit eerder lid was en je bent net ouder geworden, dan heb je recht op
een gratis jaar lidmaatschap en een geboortegeschenkje.

> C ULTUUR

REGULIERE WERKING
De Gezinsbond is er voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel.
Voor gezinnen met één, twee of meer kinderen. Voor eenoudergezinnen en nieuw
samengestelde gezinnen. Voor plus-, zorg- of adoptieouders. En voor grootouders.
Je mag op ons rekenen, in elke levensfase. Van geboorte tot diploma-uitreiking. En
van kersvers ouderschap tot supertrots grootouderschap.

30

JEUGD HET HEIDEBLOEMPJE

(FANFARE SINT-WILLIBRORDUS VZW)

Toneel
www.fanfaresw.be
jeugd Heidebloempje

> C ULTUUR

Bij Sus

CONTACTPERSOON
Britt Agemans en Gerd Bilcke
brittagemans@gmail.com en gerd@decius.be
0478 03 71 68 en 0475 20 48 86

REGULIERE WERKING
De jeugd van het Heidebloempje is een enthousiaste bende jonge toneelspelers.
Samen plezier maken en een mooi toneelstuk voorbrengen is het doel. Groeien in
een rol en elkaar daarbij tips geven is het mooie van de maanden die voorafgaan aan
de voorstelling.
Dag en tijdstip werking: We proberen elke 2 jaar een jeugdvoorstelling te maken. De
repetitiedagen worden afgestemd op de aanwezigheidsgraad en vrije dagen.
Min. en/of max. leeftijd leden: vanaf 12 jaar tot wanneer je je te oud voelt :-)
Geslacht leden: iedereen is welkom!
Locatie/adres werking: repetitielokaal bij Sus
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FANFARE SINT-WILLIBRORDUS VZW
Muziek en toneel
www.fanfaresw.be
Gemeenschapscentrum De MARc/kT

REGULIERE WERKING
Het fanfareorkest is een groep met veel verschillende mensen, jong en oud, maar
allemaal spelen ze graag muziek. In groep muziek maken en gezellig samen zijn,
stellen we voorop. Ook voor toneel spelen ben je bij ons aan het juiste adres.
Volg jij muziekschool en heb je gekozen voor een instrument dat in onze fanfare
bespeeld wordt? Twijfel dan niet om eens een kijkje te komen nemen bij ons
fanfareorkest en/of jeugdorkest. Of zou je graag één van deze instrumenten leren
bespelen? Je kan ook via de fanfare notenleer en/of instrumentles volgen. Ook
volwassenen zijn van harte welkom. Voor kinderen van het 1ste en 2de leerjaar
organiseren we muziekinititatielessen met Bas en Tula, zo kan je je muziekmicrobe
leren ontdekken. Hou je van toneelspelen, kijk dan verder in deze brochure voor
meer informatie van onze toneelafdeling Het Heidebloempje.
Dag en tijdstip:
Fanfareorkest: elke donderdag om 20.00 uur
Jeugdorkest: repetitie laatste zondag v/d maand van 10.00 tot 12.00 uur. –
jeugdactiviteiten tijdens de schoolvakanties – vijfdaagse in de grote vakantie
Muzieklessen: af te spreken met lesgever
Muziekinitiatielessen: zondagvoormiddag elke twee weken
Houd onze website in de gaten voor meer info over het startmoment!

> C ULTUUR

CONTACTPERSOON
Mia Van Dyck
miavandyck@hotmail.com
0493 16 41 76
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JUMELAGECOMITÉ
MERKSPLAS
FEMMA
www.femma.be/groep/merksplas

> C ULTUUR

CONTACTPERSOON
Mai Pacquée
mai.pacquee@icloud.com
014 63 39 05
REGULIERE WERKING
Onze doelen: Veelzijdige
persoonsontwikkeling,
ontmoetingskansen bieden,
praktische vorming
Femma staat open voor vrouwen van
alle leeftijden.
Je vindt onze activiteitenkalender op
www.femma.be/groep/merksplas
Daarnaast bieden we volgende
lessenreeksen aan in de turnzaal van
de Vrije Basisschool (Kloosterstraat 4):
Afrikaanse dans: Elke maandag
van september t.e.m. mei,
uitgezonderd schoolvakanties
BBB: Oefeningen voor buik,
billen en benen. Elke dinsdag van
september t.e.m. mei, uitgezonderd
schoolvakanties
Op beide lessen ben je steeds welkom
voor een eerste gratis proefles.

CONTACTPERSOON
Herman Cooremans
herman.cooremans@telenet.be
0496 61 85 95
REGULIERE WERKING
Na 10 jaar intense werking van de
groep Spetsershulp Polen en vele
contacten met allerlei groepen,
instellingen, instanties en ook het
gemeentebestuur, werd besloten
over te gaan tot het sluiten van een
samenwerkingsovereenkomst tussen
de gemeente Grodzisk Wlkp (Polen)
en onze gemeente, in het jaar 2000.
Om de samenwerking met Grodzisk
Wlkp en de Europese Unie vlotter
te doen verlopen werd in 2000 een
jumelagecomité opgericht. Later is er
ook een samenwerking gegroeid (door
meerdere ontmoetingen) met Hatfield
in England (in 2010) en met Delligsen
in Duitsland (in 2011).In 2008 werd
besloten de groep Spetsershulp
Polen te laten uitvloeien in het
jumelagecomité.
Het jumelagecomité onderhoud
contacten tussen Merksplas en
de zustergemeentes en geeft
ondersteuning bij uitwisselingen en
activititeiten zoals de Hilskammlauf
in Delligsen, De Halve Marathon
en Special Olympics in Grodzisk,
herdenkings- en verzoeningsacties
en natuurlijk onze 4-jaarlijkse
Merksplasse Special Olympics.
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HEEMKUNDEKRING MARCBLAS
www.marcblas.be
De Burcht, Carons Hofke, Hofeinde 57, 2330 Merksplas

CONTACTPERSOON
Karel Govaerts
govaertskarel@gmail.com
0476 63 36 53

REGULIERE WERKING
Inhoud/doel werking (wat?): Verzamelen, bewaren, onderzoeken en ontsluiten van
het lokale erfgoed.
Wat is het verhaal achter een huis, een familie, een persoon, een beroep,
een vereniging, een gewoonte,een foto, enz.?
Wij willen u helpen met het opzoeken ervan.
Wil jij ook ons helpen met het opzoeken?
Dag en tijdstip werking:
Maandelijks overleg op de tweede woensdag, vanaf 19.30 uur
Open Archiefdag op de tweede dinsdag (20.00 tot 22.00 uur) en vierde zondag
(10.00 tot 12.00 uur) van de maand.
Wij laten ons voor één uurtje uitnodigen op uw ledenvergadering: We geven dan
uitleg over een foto of voorwerp “van uw moemoe” of van uw vereniging. Stel je
kandidaat op bovenvermeld contactadressen.
Over familiestambomen gesproken: Heb je een familiestamboom of ben je ermee
bezig? Wil je eraan beginnen? Laat je het ons weten. Wij kunnen je helpen!

> C ULTUUR

CONTACTPERSOON
Mil Van den Bosch, voorzitter
milvdb608@gmail.com
014 63 40 06
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KWB MERKSPLAS
Ontspanning
kwbmerkplas.be

MERKSPLAS.NU
Online (cultuur)nieuws
www.merksplas.nu

> C ULTUUR

CONTACTPERSOON
Mertens Frank
info@kwkmerkplas.be
0472 71 01 74
REGULIERE WERKING
KWB Eensgezind is een boeiende
vereniging met een waaier aan
interessante activiteiten: ontspanning,
debatavonden, sport, uitstappen voor
het hele gezin.
Aan alle activiteiten kan iedereen
meedoen, enkel voor de sint aan huis
moet je lid zijn.
Interesse in onze activiteiten? Het hele
jaarprogramma staat op de website.
Op de facebookgroep KWB Merksplas
komt per activiteit een uitnodiging te
staan.

CONTACTPERSOON
Dirk Raeymaekers
redactie@merksplas.nu
0486 75 76 58
REGULIERE WERKING
Zin om mee online nieuws te brengen?
We hebben alle ruimte voor cultuuren verenigingsnieuws. Of dacht je
aan een eigen rubriek met recepten,
muziektips, boekrecensies of gewoon
je eigen blog? De mooiogende website
is maar een vehikel, de inhoud maken
we zelf.
Vergaderen doen we zelden: twee à
drie keer per jaar, zodat alle energie
naar de artikels kan.
Stuur gewoon even een mailtje, dan
kunnen we verder afspreken.
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OXFAM WERELDWINKEL MERKSPLAS
www.oxfamwereldwinkels.be
Gemeenschapscentrum De MARc/kT

REGULIERE WERKING
Oxfam Wereldwinkel Merksplas zet zich in voor een eerlijke wereldhandel. Samen
met een 200-tal andere wereldwinkels ijveren we voor een andere, duurzame
wereld. In onze winkel kan je terecht voor fairtradeproducten, zowel voeding als
artisanale producten.
We werken met vrijwilligers en leeftijd speelt geen rol. Jong en oud is welkom.
Op geregelde tijdstippen organiseren we activiteiten (brunch, quiz, cadeaudagen,
verkoopstandjes) om onze werking in de kijker te zetten.
Openingsuren winkel:
dinsdag, woensdag, vrijdag: 13.00 tot 16.00 uur
zaterdag: 10.00 tot 16.00 uur

> C ULTUUR

CONTACTPERSOON
Chris Mertens
mertens.chris@telenet.be
014 63 49 67 | 0493 72 92 69

M E E R I N FO ?
VRIJETIJDSDIENST
Markt 1
2330 Merksplas
SPORTDIENST
Els Van Schaeren
sport@merksplas.be
014 63 94 43
JEUGDDIENST
Esther Dufraing
jeugd@merksplas.be
014 63 94 46
CULTUURDIENST
Kristien Mangelschots
cultuur@merksplas.be
014 63 94 42

