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Redactie
Sportdienst Stad Hasselt
p/a Limburgplein 1, 3500 Hasselt
011 23 94 50
sport@hasselt.be
www.sporthasselt.be
Vormgeving
www.nicktimmermans.be
Verantwoordelijke uitgever
Habib El Ouakili, schepen van sport
Oplage 3000 ex.

Vakantie:
nieuwe kansen om te
spelen, te sporten en
te ravotten.
Buiten op een speelpleintje in je wijk, in de
tuin of in het park. In je eentje, met broers en
zussen, vriendjes of vriendinnen: spelen kan
je overal en met iedereen. Als stadsbestuur
vinden we het belangrijk om sterk in te zetten
op spelen, we zijn immers een kindvriendelijke
stad. Daarom voorzien we een ruim en aantrekkelijk vrijetijdsaanbod voor onze jongste
Hasselaren. Dat doen we niet alleen, maar
samen met heel wat andere organisaties.
Om snel jullie weg te vinden in het aanbod,
bundelt de afdeling Sport en Jeugd alle activiteiten van het najaar in één folder. Ben je op
zoek naar buitenschoolse opvang, een knutselkamp of een DJ-cursus? Wil je schaatsen,
zwemmen of doe je liever aan capoeira? Er is
voor elk wat wils. Duik in onze folder en plan
snel je vakantie!

Burgemeester Steven Vandeput &
schepen van sport & jeugd Habib El Ouakili
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Rap op Stap
Rap op Stap helpt bij vakantie- en vrijetijdswensen van mensen met een beperkt budget. Je vindt er een
ruim aanbod aan betaalbare vrijetijdsbestedingen. Zoals kortingen op daguitstappen, cultuur en vakanties. Je kan er een tussenkomst krijgen van 80% voor het inschrijvingsgeld bij je sportclub of jeugdbeweging. Ook de campussen en de cursussen aangeduid in deze brochure kan je met Rap op Stap aan reductietarieven beleven.
Wie komt er in aanmerking:
•
•
•
•

Mensen met leefloon.
Mensen met een verhoogde tegemoetkoming.
Werknemers in een beschutte of sociale werkplaats.
Mensen in budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling.

Meer info
Rap Op Stap Limburg - HORIZONT vzw
Welzijnscampus
A. Rodenbachstraat 29/6, 3500 Hasselt
011 23 24 95
hasselt@rapopstap.be
www.rapopstaplimburg.be
E rapopstap

PUNTEN SPAREN

GRATIS HASSELT SPORT T-SHIRT!

openingsuren

Elke woensdag van 9u00 tot 12u00 & van 13u00 tot 16u00
De 1ste woensdag van de maand tot 18u30

De ‘Hasselt Sport’ T-shirts zijn er, in 3 blitse kleuren! Zorg dat je er
eentje hebt en toon iedereen dat jij deel uitmaakt van de Hasseltse sportcommunity! Moedig zo je vriendjes en vriendinnetjes aan
deel te nemen aan onze supertoffe sportieve kampjes.
Elk sportkamp geeft recht op een spaarpunt dat automatisch
geregistreerd wordt op de Afdeling Sport. Bij 5 spaarpunten is dit
hippe T-shirt van jou!
GRATIS RUGZAK
Daar sommige kinderen al zoveel kampen gevolgd hebben en
bijgevolg een kast vol T-shirts hebben bestaat er de mogelijkheid
te sparen voor een GRATIS RUGZAK. Bij 8 spaarpunten kan je een
gratis rugzak komen afhalen.
Een rugzak of T-shirt kan je komen afhalen op de Afdeling Sport,
Limburgplein 1, 3500 Hasselt. Je spaarpunten kan je opvragen via
011 23 94 50 of sportpromotie@hasselt.be.
Jeugd-, sport-, en cultuurfolder najaar 2019
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INSCHRIJVINGEN

HASSELAREN
Start online inschrijven vanaf
zaterdag 05/10/2019, 9.00 uur
Start telefonisch inschrijven vanaf maandag
07/10/2019, 8.00 uur
Je kan pas inschrijven vanaf de hierboven vermelde
tijdstippen. Om de telefonische inschrijvingen vlotter
te laten verlopen verzoeken we je onderstaande gegevens van elk kind dat je wenst in te schrijven binnen
handbereik te hebben:
• naam kind
• domicilieadres kind
• rijksregisternummer kind
• telefoonnummer ouder
• e-mailadres ouder

ONLINE na eenmalige registratie WWW.SPORTHASSELT.BE
REGISTREREN
Registreren kan via de ‘home pagina’ (welkom pagina)
via de knop
•
‘Registreer met eID’
•
‘Registreer zonder eID’
Lukt dit niet? De medewerkers van de afdeling sport
helpen je graag verder (011 23 94 50).
Bij foutieve adresgegevens wordt je account en mogelijke inschrijvingen geschrapt.
Vereiste gegevens om de registratie vlot te laten
verlopen
• rijksregisternummer van jezelf
• adresgegevens (domicilie)
• telefoonnummer(s)
• e-mailadres
Na het doorklikken op de activatiemail kan je terug
inloggen en kan je starten met het toevoegen van de
andere gezinsleden.
Vereiste gegevens
• rijksregisternummer, naam en voornaam van elk
toe te voegen gezinslid
• adresgegevens van elk gezinslid indien dit afwijkt
van het reeds ingegeven adres (domicilie)
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IEDEREEN
Start online inschrijven vanaf
maandag 07/10/2019, 17.00 uur
Start telefonisch inschrijven vanaf dinsdag
08/10/2019, 8.00 uur
RESERVEREN
• Klik op het gewenste sportkamp
• Selecteer het (de) deelnemende kind(eren)
• Voeg toe aan winkelmandje (Opgelet: de inhoud
van het winkelmandje wordt gedurende 20 min.
bewaard)
• Betaal onmiddellijk online (nadat je alle kampen
hebt toegevoegd)
VOLZET
Wanneer het websysteem een sportkamp als ‘volzet’
bestempelt, probeer het dan iets later opnieuw. Wie
weet wipte iemand het door jou begeerde sportkamp
in extremis uit zijn winkelmandje.
Voor elk sportkamp zijn maandag 07/10/2019 nog enkele plaatsen telefonisch beschikbaar.
Je kan je op de reservelijst plaatsen van zodra alle telefonisch plaatsen zijn ingevuld.

TELEFONISCH - 011 23 94 50

Voor elke sportcursus zijn maandag 07/10/2019 nog
enkele plaatsen telefonisch beschikbaar.
Tip: voor een vlotte inschrijving raden we je aan je vooraf
te registreren via de website www.sporthasselt.be.
Als de lijnen bezet zijn, is het mogelijk dat je doorgeschakeld wordt naar het antwoordapparaat van de gemeente.
Hier vertelt men je dat de burelen pas geopend zijn vanaf
9.00 uur. Gelieve hier geen rekening mee te houden en
opnieuw te proberen.
Vereiste gegevens om de inschrijving vlot te laten
verlopen
• code van de sportcursus(sen)
• naam & voornaam van de personen die je wenst in
te schrijven
• rijksregisternummer van iedere persoon
• adresgegevens (domicilie)
• telefoonnummer(s)
• e-mailadres
• telefoonnummer(s)
• e-mailadres

INSCHRIJVINGEN

BETALEN

Na online inschrijving

Het overzicht van je inschrijving vind je terug in je account
onder ‘mijn gegevens’ op de website www.sporthasselt.
be. Je dient te betalen voor de uiterste betaaldatum, zoals
vermeld op het overzicht. Vergeet niet de gestructureerde
mededeling bij betaling mee te geven.

Na telefonisch inschrijven

Je ontvangt een overzicht van je inschrijving per post.
Hierop vind je de betalingsmodaliteiten. Je dient te betalen voor de uiterste betaaldatum, zoals vermeld op het
overzicht. Vergeet niet de gestructureerde mededeling bij
betaling mee te geven.

REKENINGNUMMER:
BE12 7370 4055 0992

De vzw sportpromotie behoudt zich het recht om een
onbetaalde inschrijving te schrappen bij het overschrijden
van de uiterste betaaldatum. Hierbij wordt er een administratieve kost van € 5 aangerekend. U wordt schriftelijk op
de hoogte gebracht van deze schrapping.

PRIJS OPVANG

De prijs is steeds te betalen voor de ganse week.
Er kan niet per dag betaald worden!
• 5 dagen kamp = € 20,00
• 4 dagen kamp = € 16,00
• 3 dagen kamp = € 12,00
Bethanië – Kadeee & Excelsior/Yachting:
OPGELET! VOOR DE OPVANG BIJ DE KADEEE KAMPEN
“BETHANIE” EN EXCELSIOR/YACHTING DIEN JE BIJ HEN
ZELF IN TE SCHRIJVEN!
•
•

Er wordt opvang voorzien vanaf 8.00 uur tot startuur van
de kampen en van het einduur van het kamp tot 17.00 uur
(Excelsior/Yachting) of 18.00uur (KADEEE).

ALGEMENE WEETJES
KLEDIJ EN SCHOENEN
•

ANNULATIE
•
•
•
•

Annuleren kan enkel via e-mail en geldt als annulatiemoment.
E-mail: sportpromotie@hasselt.be
Administratiekost: € 5
Bij niet deelname en geen annulatie wordt het sportkamp volledig aangerekend.

ANNULEREN WEGENS ZIEKTE
• Kan enkel via e-mail en geldt als annulatiemoment
• E-mail: sportpromotie@hasselt.be
• Zonder doktersattest: administratiekost van € 5
• Met doktersattest: administratiekost van € 2,5

WIJZIGING
•
•

Kan enkel telefonisch op het nummer 011 23 94 50
Administratiekost: € 5

OPVANG

Opvang is slechts op enkele locatie(s) beschikbaar
Zie de aanduiding voor het sportkamp (* website / • brochure) . Hier worden onder begeleiding spelletjes gespeeld
met de kinderen.
De afdeling sport behoudt zich het recht om de opvang te
annuleren, bij te weinig inschrijvingen.
Er is opvang voorzien in de sporthal
• Van 7.45 uur tot het aanvangsuur van het kamp.
• Het einduur van het kamp tot 17.15 uur
Gelieve deze uren te respecteren!

> info@kadeee.be (Kadeee – Bethanië)
> inschrijvingyoung@gmail.com (Excelsior – Yachting)
(4,00€/dag)

•

Voorzie aangepaste, sportieve kledij (een rokje, kleedje of jeansbroek sport niet zo makkelijk) en sportieve
schoenen (geen sandalen in de zomer of winterlaarzen
in de winter!). Sommige kampen gaan volledig buiten
door. Pas je kledij aan de weersomstandigheden aan.
Regenjas en warme kledij in het najaar of zonnecrème
en een petje in de zomer zijn soms geen overbodige
luxe!
Buitensportkampen: voorzie zonnecrème, muggenmelk en controleer de kids regelmatig op teken!

ETEN EN DRINKEN
•
•
•

Bij alle kampen wordt er na 1 uur sporten steeds een
5-tal minuten gepauzeerd. Gelieve de kinderen een
drankje en iets gezond om te eten mee te geven.
Iedereen voorziet een eigen lunchpakket voor de
middagpauze. Het is niet de bedoeling dat de kids eten
gaan kopen voor onder de middag.
Neem voldoende drank mee! Zeker bij warm weer.

KLEUTERS

Deelnemende kleuters moeten zindelijk zijn. Breng een
reservebroek en –onderbroek mee voor eventuele
ongelukjes.

ALGEMEEN
•
•
•

Voor het brengen en het halen van de kinderen:
gelieve je te houden aan de begin- en einduren van de
sportkampen.
De afdeling sport behoudt zich het recht om een
sportkamp te annuleren, bij te weinig inschrijvingen.
De foto’s die tijdens de sportkampen genomen worden, mag de vzw Sportpromotie in hun brochures e.a.
vrij publiceren. De hierna opgesomde kampen staan
per leeftijdscategorie alfabetisch gerangschikt.
Jeugd-, sport-, en cultuurfolder najaar 2019
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KLEUTERS

CODE

KAMP

START EINDE LOCATIE

PRIJS

LEEFTIJD

09:30 16:00 Bethanië

64,00 €

2014-2016

09:00 16:00 KTC Excelsior

76,00 €

2011-2015

09:00 12:00 Zwembad
09:00 12:00 Zwembad

28,00 €
28,00 €

2014-2015
2014-2015

10,00 €
10,00 €
28,00 €
28,00 €

2014-2016
2014-2016
2014-2015
2014-2015

10:00 15:30 Runkst

24,00 €

2014-2016

09:00 16:00 KTC Excelsior

76,00 €

2011-2015

09:00 12:00 Zwembad
09:00 12:00 Zwembad

28,00 €
28,00 €

2014-2015
2014-2015

Herfst 28/10 tem 31/10 (m.u.v. vrij 01/11)
19/S313
19/S314
19/S315
19/S316

superhelden
ism Kadeee
tennis & crea
ism Tennisschool Young
zwemmen (waterveilig) & multimove & crea
zwemmen (waterwennen) & multimove & crea

Kerst 23/12 t.e.m. 27/12 (m.u.v. woe 25/12)
19/S332
19/S333
19/S334
19/S335

sport & spel (ENKEL 23/12 & 24/12)
sport & spel (ENKEL 26/12 & 27/12)
zwemmen (waterwennen) & multimove & crea
zwemmen (waterveilig) & multimove & crea

13:30
13:30
09:00
09:00

15:30
15:30
12:00
12:00

Rapertingen
Rapertingen
Zwembad
Zwembad

Nieuwjaar 30/12 tem 03/01 (m.u.v. woe 01/01)
20/S001 dans (ENKEL 02/01 & 03/01)
ism Cosmo Dance Company
20/S002 tennis & crea
ism Tennisschool Young
20/S003 zwemmen (waterwennen) & multimove & crea
20/S004 zwemmen (waterveilig) & multimove & crea
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Opvang via afdeling Sport

Opvang via club

Rode kleur = Rap op Stap korting

KIDS

CODE

KAMP

START EINDE LOCATIE

PRIJS

LEEFTIJD

Kuringen

25,00 €

2006-2009

Kiewit

40,00 €

2008-2013		

Runkst

52,00 €

2005-2010

Runkst
Runkst
Bethanië

40,00 €
40,00 €
64,00 €

2011-2013
2008-2010
2010-2013		

Manege Woutershof

96,00 €

2007-2013		

52,00 €

2004-2013

52,00 €

2004-2013

40,00 €
76,00 €

2004-2013
2001-2010		

Kiewit

52,00 €

2011-2013

Kiewit

52,00 €

2008-2010

Runkst
Bethanië

40,00 €
64,00 €

2008-2013
2007-2010		

10:00 15:30 Kiewit

52,00 €

2005-2010		

10:00 15:30 Spalbeek

40,00 €

2004-2010		

Herfst 28/10 tem 31/10 (m.u.v. vrij 01/11)
19/S317

basket en Français, oufti! (enkel 30/10 & 31/10) 09:00 15:30
ism BT Hasselt
19/S318 capoeira
10:00 15:30
ism Mundo Capoeira - Karamelo
19/S319 circus
10:00 15:30
ism Balancirk
19/S320 crea & dans
10:00 15:30
19/S321 crea & dans
10:00 15:30
19/S322 legerkamp
09:30 16:00
ism Kadeee
19/S323 paardrijden
10:00 15:30
ism Manege Woutershof
19/S324 schaatsen & sportmix
08:30 14:30
				
19/S325 schaatsen & zwemmen
08:30 14:30
				
19/S326 sportmix & zwemmen
08:30 14:30
				
19/S327 tennis & padel
09:00 16:00
ism Tennisschool Young
19/S328 tennis & voetbal/zaalvoetbal
10:00 15:30
ism TC Tenkie
19/S329 tennis & voetbal/zaalvoetbal
10:00 15:30
ism TC Tenkie
19/S330 turnen, trampoline & airtrack
10:00 15:30
19/S331 wilde westen
09:30 16:00
ism Kadeee

Schaatsbaan (brengen)
& Pikoh (ophalen)
Schaatsbaan (brengen)
& zwembad (ophalen)
Pikoh (brengen) &
zwembad (ophalen)
KTC Excelsior

Kerst 23/12 t.e.m. 27/12 (m.u.v. woe 25/12)
19/S336 circus & sportmix
ism Balancirk
19/S337 cricket & sportmix
ism Hasselt CC
19/S338 inline skate (ENKEL 26 & 27/12)
19/S339 iLearning & sportmix (ENKEL 23/12 & 24/12)
ism Provinciale Handelsschool Hasselt

Opvang via afdeling Sport

Opvang via club

10:00 15:30 GMS Kuringen
20,00 €
10:00 15:30 Provinciale Handelsschool 20,00 €

Rode kleur = Rap op Stap korting

2007-2013
2005-2009

Jeugd-, sport-, en cultuurfolder najaar 2019
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KIDS

CODE

KAMP

START EINDE LOCATIE

PRIJS

LEEFTIJD

48,00 €

2007-2013		

52,00 €

2004-2013

52,00 €

2004-2013

40,00 €
72,00 €

2004-2013
2004-2013		

Kiewit

40,00 €

2007-2012

Kiewit

40,00 €

2008-2013

Runkst

24,00 €

2007-2009

Runkst

24,00 €

2010-2013		

GMS Kuringen
Provinciale Handelsschool

40,00 €
20,00 €

2007-2013
2005-2009

Manege Woutershof

48,00 €

2007-2013		

52,00 €

2004-2013

Kerst 23/12 t.e.m. 27/12 (m.u.v. woe 25/12)
19/S340 paardrijden (ENKEL 23/12 & 24/12)
10:00 15:30
ism Manege Woutershof
19/S341 schaatsen & balsporten
08:30 14:30
				
19/S342 schaatsen & zwemmen
08:30 14:30
				
19/S343 sportmix & zwemmen
08:30 14:30
				
19/S344 streetsoccer
10:00 15:30
ism Streetsoccer Belgium

Manege Woutershof
Schaatsbaan (brengen) &
PIKOH (ophalen)
Schaatsbaan (brengen) &
zwembad (ophalen)
Pikoh (brengen) &
zwembad (ophalen)
Stevoort

Nieuwjaar 30/12 tem 03/01 (m.u.v. woe 01/01)
20/S005 basketbal
10:00 15:30
ism BT Hasselt
20/S006 capoeira
10:00 15:30
ism Mundo Capoeira - Karamelo
20/S007 dans (ENKEL 02/01 & 03/01)
10:00 15:30
ism Cosmo Dance Company
20/S008 dans (ENKEL 02/01 & 03/01)
10:00 15:30
ism Cosmo Dance Company
20/S009 inline skate
10:00 15:30
20/S010 iLearning & sportmix (ENKEL 30/12 & 31/12) 10:00 15:30
ism Provinciale Handelsschool Hasselt
20/S011 paardrijden (ENKEL 30/12 & 31/12)
10:00 15:30
ism Manege Woutershof
20/S012 schaatsen & balsporten
08:30 14:30
				
20/S013 schaatsen & zwemmen
08:30 14:30
				
20/S014 sportmix & zwemmen
08:30 14:30
				
20/S015 streetsoccer
10:00 15:30
ism Streetsoccer Belgium
20/S016 tennis & padel
09:00 16:00
ism Tennisschool Young
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Schaatsbaan (brengen) &
PIKOH (ophalen)
Schaatsbaan (brengen) &
zwembad (ophalen)
Pikoh (brengen) &
zwembad (ophalen)
Stevoort

52,00 €

2004-2013

40,00 €
72,00 €

2004-2013
2004-2013		

KTC Excelsior

76,00 €

2001-2010		

Opvang via afdeling Sport

Opvang via club

Rode kleur = Rap op Stap korting

TEENS

CODE

KAMP

START EINDE LOCATIE

PRIJS

LEEFTIJD

Herfst 28/10 tem 31/10 (m.u.v. vrij 01/11)
19/S317

basket en Français, oufti! (enkel 30/10 & 31/10)
09:00 15:30
ism BT Hasselt
19/S319 circus
10:00 15:30
ism Balancirk
19/S324 schaatsen & sportmix
08:30 14:30
				
19/S325 schaatsen & zwemmen
08:30 14:30
				
19/S326 sportmix & zwemmen
08:30 14:30
				
19/S327 tennis & padel
09:00 16:00
ism Tennisschool Young

Kuringen

25,00 € 2006-2009

Runkst

52,00 € 2005-2010		

Schaatsbaan (brengen)
& Pikoh (ophalen)
Schaatsbaan (brengen)
& zwembad (ophalen)
Pikoh (brengen)
& zwembad (ophalen)
KTC Excelsior

40,00 € 2004-2013
76,00 € 2001-2010		

Kiewit

52,00 € 2005-2010		

Spalbeek

40,00 € 2004-2010		

52,00 € 2004-2013
52,00 € 2004-2013

Kerst 23/12 t.e.m. 27/12 (m.u.v. woe 25/12)
19/S336 circus & sportmix
10:00 15:30
ism Balancirk
19/S337 cricket & sportmix
10:00 15:30
ism Hasselt CC
19/S341 schaatsen & balsporten
08:30 14:30
				
19/S342 schaatsen & zwemmen
08:30 14:30
				
19/S343 sportmix & zwemmen
08:30 14:30
				
19/S344 streetsoccer
10:00 15:30
ism Streetsoccer Belgium

Schaatsbaan (brengen)
& PIKOH (ophalen)
Schaatsbaan (brengen)
& zwembad (ophalen)
Pikoh (brengen)
& zwembad (ophalen)
Stevoort

40,00 € 2004-2013
72,00 € 2004-2013		

Alverberg

24,00 € 2001-2007		

52,00 € 2004-2013
52,00 € 2004-2013

Nieuwjaar 30/12 tem 03/01 (m.u.v. woe 01/01)
20/S017 dans (ENKEL 02 & 03/01)
10:00 15:30
ism Cosmo Dance Company
20/S010 iLearning & sportmix (ENKEL 30/12 & 31/12)
10:00 15:30
ism Provinciale Handelsschool Hasselt
20/S012 schaatsen & balsporten
08:30 14:30
				
20/S013 schaatsen & zwemmen
08:30 14:30
				
20/S014 sportmix & zwemmen
08:30 14:30
				
20/S015 streetsoccer
10:00 15:30
ism Streetsoccer Belgium
20/S016 tennis & padel
09:00 16:00
ism Tennisschool Young

Opvang via afdeling Sport

Opvang via club

Provinciale Handelsschool 20,00 € 2005-2009
Schaatsbaan (brengen)
& PIKOH (ophalen)
Schaatsbaan (brengen)
& zwembad (ophalen)
Pikoh (brengen)
& zwembad (ophalen)
Stevoort

40,00 € 2004-2013
72,00 € 2004-2013		

KTC Excelsior

76,00 € 2001-2010		

Rode kleur = Rap op Stap korting

52,00 € 2004-2013
52,00 € 2004-2013
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ADRESSEN
Bethanië Kadeee
Brugbemdenstraat 1
3500 Hasselt

Sportcentrum Kiewit
Tulpinstraat 42
3500 HASSELT

Sporthal Runkst
Djef Swennenstraat 17
3500 HASSELT

Manege “Woutershof”
Stevoortse Kiezel 100
3511 HASSELT

Sporthal Pikoh
Gouverneur Verwilghensingel 3
3500 Hasselt

Sporthal Spalbeek
Spalbeekstraat 64
3510 HASSELT

Provinciale Handelsschool
Gouverneur Verwilghensingel 1
3500 HASSELT

Sporthal GMS Kuringen
Van Groesbeekstraat 21
3511 HASSELT

Sporthal Stevoort
Hasseltse Dreef 115
3512 STEVOORT

Schaatsbaan Schaverdijn
Gouverneur Verwilghensingel 13
3500 HASSELT

Sporthal Kuringen
Grote Baan 171
3511 HASSELT

Stedelijk Zwembad Kapermolen
Koning Boudewijnlaan 22
3500 HASSELT

Sporthal Alverberg
Herkenrodesingel 33
3500 HASSELT

Sporthal Rapertingen
Bieststraat 40
3500 HASSELT

Tennisclub Excelsior
Oude Kuringerbaan 125
3500 HASSELT

SPORTPROMOTIE HASSELT
Limburgplein 1, 3500 Hasselt
011 23 94 50
sport@hasselt.be
www.sporthasselt.be
Je kan ons terugvinden op
E SportdienstHasselt
Q HASSELTSPORT

#HASSELTSPORT
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