
Heist 
beweegt...

start to - programma
2020-2021



Heb jij zin in een (nieuwe)
sportieve uitdaging?

Lees dan snel verder en vind 
een start to lessenreeks 

naar je zin...



Team Sport en Jeugd biedt een volledig
nieuw "start to - programma" aan!

We willen immers meer mensen de kans geven
om te proeven van allerlei sporten en 

iedereen aanzetten om meer te bewegen.
Dit programma wordt in september gelanceerd

in het kader van Maand van de Sportclub.
De lessen worden gegeven door enkele 

Heistse sportclubs en partners.

Op onze website vind je het ruime aanbod, 
waar ook acties vermeld staan die volledig 
door de clubs zelf worden georganiseerd.

https://www.heist-op-den-berg.be/maand-
van-de-sportclub-start-to...

algemene
info



start to...

start to ice skate
ism KSC Die Swaene

start to handbal
ism Handbalclub Heist-op-den-Berg

Tijdens deze lessen krijgen jong en oud de basis aangeleerd
van kunstschaatsen.

Waar: Ijsbaan Heist, Kasteelstraat 85, 2220 Heist-op-den-Berg

Wanneer: op zaterdag van 17.00 tot 17.50 uur

Eerste les: zaterdag 19 september 2020

Laatste les: zaterdag 17 oktober 2020

Doelgroep: alle leeftijden

Prijs: € 25 (VT-kaart: € 5) huur schaatsen inbegrepen

Tijdens deze lessen maak je kennis met de handbalsport aan de
hand van leuke spel- en oefenvormen.

Waar: De Sporthal, Lostraat 48A, 2220 Heist-op-den-Berg

Wanneer: op maandag en/of vrijdag van 17.00 tot 18.00 uur

Eerste les: maandag 7 september 2020

Laatste les: vrijdag 2 oktober 2020

Doelgroep: kinderen geboren tussen 2009 en 2014

Prijs: € 16 (VT-kaart: € 3,20)



start to...

start to volley
ism KSC Mendo Booischot

start to omnisport

Tijdens deze lessen wordt een combinatie aangeboden van
volleyinitiaties en smashvolleybal.

Waar: Sporthal De Lichten, Kloosterveldstraat 7, 2221 Booischot
Wanneer en doelgroepen:     

Geboortejaar 2010 of later op donderdag van 17.30 tot 18.30 uur   
Geboortejaar 2008-2009-2010 op woensdag van 14.00 tot 15.30 uur
Geboortejaar 2005-2006-2007 op dinsdag van 19.00 tot 20.30 uur  
Geboortejaar 2002-2003-2004 op dinsdag van 19.00 tot 20.30 uur

Eerste les: dinsdag 8 september 2020
Laatste les: donderdag 24 september 2020 

Prijs: € 6 (VT-kaart: € 1,20)

Tijdens dit uurtje omnisport, maak je kennis met verschillende
spelen en sporten. Laat je elke week opnieuw verrassen door
onze gediplomeerde begeleider. Wat denk je van de ene week
hockey, de andere rope skipping? Of bepaal zelf in samenspraak
met onze lesgever het programma.

Waar: Sporthal Heilig-Hartcollege, ingang Biekorfstraat

Wanneer en doelgroepen:
Geboortejaar 2012-2013-2014 op woensdag van 14.00 tot 14.55 uur
Geboortejaar 2009-2010-2011 op woensdag van 15.00 tot 15.55 uur

Eerste les: woensdag 16 september 2020

Laatste les: woensdag 16 december 2020

Prijs: € 24 (VT-kaart: € 4,80)



start to...

start to bootcamp
ism De Studio

start to dive
ism Duiken Punt Alfa

Een bootcamp is een spierversterkende trainingsmethode,
uitgevoerd in teamverband onder professionele begeleiding van
een personal trainer. Het doel is om kracht en uithouding te
verbeteren door intense groepstrainingen gedurende de periode
van een uur.

Waar: Buurtplek 't Werft, toegang via Biekorfstraat of Rode Kruisstraat

Wanneer en doelgroepen:     
Geboortejaar 2006-2007-2008 op woensdag van 13.00 tot 13.55 uur  
Geboortejaar 2003-2004-2005 op woensdag van 14.00 tot 14.55 uur

Eerste les: woensdag 16 september 2020
Laatste les: woensdag 16 december 2020 

Prijs: € 24 (VT-kaart: € 4,80)

Jongeren en volwassenen kunnen tijdens deze lessen op een
veilige en ontspannen manier kennismaken met de duiksport.

Waar: Sportoase De Lo, Lostraat 70A, 2220 Heist-op-den-Berg

Wanneer: op zondag van 17.00 tot 18.00 uur

Eerste les: zondag 13 september 2020

Doelgroep: jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen 

Prijs: € 10 (VT-kaart: € 2)

Laatste les: zondag 11 oktober 2020



start to...

start to Ju Jitsu
ism Kihon Martial Arts

start to swim
ism Heistse Zwemclub Arduas

Jongeren, volwassenen en senioren krijgen zelfverdedigings-
technieken aangeleerd.

Waar: De Sporthal (gaanderij), Lostraat 48A, 2220 Heist-op-den-Berg

Wanneer: op vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur    

Eerste les: vrijdag 11 september 2020

Laatste les: vrijdag 23 oktober 2020

Prijs: € 14 (VT-kaart: € 2,80)

Heb je als kind nooit leren zwemmen? Dan kan je dit hier in de
beginnersgroep van begin af aan leren. Kan je al zwemmen maar laat
je techniek nog wat te wensen over? Dan stap je best in bij de groep
van de gevorderden waar zowel gesleuteld wordt aan schoolslag als
rug- en borstcrawl.

Waar: Sportoase De Lo, Lostraat 70A, 2220 Heist-op-den-Berg

Wanneer en doelgroepen: 
Volwassenen beginners groep 1: op maandag van 19.30 tot 20.30 uur
Volwassenen beginners groep 2: op donderdag van 19.30 tot 20.30 uur
Volwassenen gevorderden: op donderdag van 19.30 tot 20.30 uur

Eerste les: maandag 14 september 2020

Prijs: € 20 (VT-kaart: € 4)

Laatste les: donderdag 26 november (geen les in de herfstvakantie)

Doelgroepen:  jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen



start to...

start to run
ism Atletiekvereniging Zuiderkempen

start to omnisport

Tijdens deze lessen leer je hoe je op een comfortabele manier 5 km
kan lopen. Aangezien je je conditie moet opbouwen, is het
aangeraden om zowel op maandag als donderdag deel te nemen aan
de lessen. Wie jonger is dan 18, kan twee weken gratis bij een
jeugdtrainer proberen.

Waar: Sportcentrum De Lichten (graspiste) , Kloosterveldstraat 7, 
2221 Booischot

Wanneer: op maandag en donderdag van 19.00 tot 20.00 uur

Eerste les: maandag 7 september 2020

Laatste les: donderdag 12 november 2020

Wil je graag gezond bewegen met een spelfactor? Hou je van variatie
in de verschillende sporten en de mogelijkheid om diverse sporten uit
te proberen? Dan is deze lessenreeks zeker iets voor u. In
samenspraak met onze lesgever kunnen eigen voorkeuren ook
voorgesteld worden.

Doelgroep: volwassenen

Prijs: € 40 (VT-kaart: € 8)

Waar: Sporthal Heilig-Hartcollege, ingang Biekorfstraat

Wanneer: op maandag van 19.30 tot 20.30 uur

Eerste les: maandag 14 september 2020

Laatste les: maandag 14 december 2020

Doelgroep: volwassenen

Prijs: € 24 (VT-kaart: € 4,80)



info en
inschrijven

info
Alle lessen zijn uiteraard onder voorbehoud van de
coronamaatregelen die op dat ogenblik van kracht zijn.
Aangegeven prijzen zijn steeds voor de hele reeks. 
Inschrijven doe je dus ook voor een hele reeks.

inschrijven
Inschrijven kan vanaf dinsdag 11 augustus om 9 uur
Via de webshop: https://www.heist-op-den-berg.be/webshop

Telefonisch tijdens de openingsuren: 015 75 86 57 
Ter plaatse inschrijven is niet mogelijk zolang het loket gesloten is
omwille van de coronamaatregelen.
Via mail inschrijven is nooit mogelijk.

 Opgelet: dit kan enkel als je over een login beschikt.
inwoners: rijksregisternummer (zowel voor paswoord als
gebruikersnaam)
Niet-inwoners: vraag je login aan bij team Sport en Jeugd 
als je in het verleden nog geen ontvangen hebt.



De Sporthal
Lostraat 48 A, 2220 Heist-op-den-Berg
015 75 86 57
sportenjeugd@heist-op-den-berg.be

Openingsuren: voorlopig enkel telefonisch/via mail bereikbaar

maandag                 9 - 12 uur            13.30 - 19 uur
dinsdag                    gesloten              13.30 - 16 uur
woensdag                9 - 12 uur            13.30 - 16 uur
donderdag              9 - 12 uur             13.30 - 16 uur
vrijdag                      9 - 12 uur             gesloten 

contactgegevens 

Team Sport en Jeugd


