
Volleybal
maandag 19–21u
sporthal Centrum

Bridge
dinsdag 13 –17u30

clubhuis Sport+

Badminton
woensdag 21–22u
sporthal Centrum

Pingpong
donderdag 20 –23u

clubhuis Sport+

Tennis
365 dagen per jaar
3 terreinen Sport+

tennisanimatie
tennislessen

tenniskampen
leuke tornooien

clubavonden
interclub

clubkampioenschap
ontmoetingen

Darts
vrijdag 20 –24u
clubhuis Sport+

Zwemmen
zaterdag 19 –20u

zwembad Kapellen

Petanque
bij mooi weer
terrein Sport+

Sport+ Kapellen vzw
Beukendreef 33
2950 Kapellen

Recreatief sporten voor het 
ganse gezin aan 

democratische prijzen

Het ganse jaar door 
gezellige evenementen 

en activiteiten
Info: www.sport-plus.be

Wandelen
1 x per maand op zondag

& 2 wandelweekends per jaar

Meer info op 
achterzijde



Vaste activiteit Locatie Tijdstip Formule Prijs

badminton sporthal centrum woensdag 21-22u Formule D €45

bridge clubhuis Sport+ dinsdag 13-17u30 Formule E €35

darts clubhuis Sport+ vrijdag 20-24u Formule D €45

petanque terrein Sport+ bij mooi weer Formule F €20

pingpong clubhuis Sport+ donderdag 20-23u Formule D €45

tennis terreinen Sport+ 365 dagen per jaar Formule B of B1 €110 of €50

volleybal sporthal centrum maandag 19-21u Formule C €60

wandelen op locatie volgens kalender Formule F €20

zwemmen zwembad Kapellen zaterdag 19-20u Formule D €45

Recreatief sporten voor het ganse gezin aan democratische prijzen

- Formule A is een all-in gezinsabonnement en kost €200 per jaar. Alle gezinsleden 
tot 25 jaar mogen deelnemen aan alle vaste activiteiten

- Formule B: individueel all-in vanaf 16 j. €110 (deelname alle vaste activiteiten)
- Formule B1: jeugd tot 15 j. €50 (all-in, tennisanimatie inbegrepen)

De leden mogen deelnemen aan alle sporten van de onderliggende formules. Bv.: leden 
aangesloten voor formule C mogen ook deelnemen aan de sporten uit formule D (pingpong, 
darts, badminton, zwemmen, formule E (bridge) en formule F (wandelen, petanque) Onze vrijwilligers organiseren ook tal 

van leuke evenementen en 
activiteiten

• wandelweekends
• recreatieve tennistornooien
• nieuwjaarsreceptie
• schaats uitstappen
• pingpongtornooi
• jaarlijkse bbq
• volleybaltornooi
• petanquetornooi
• comedyavond
• dartstornooien
• muziekoptredens
• spaghettiavond
• en véél meer

Inschrijvingen en meer info
www.sport-plus.be


