WEGWIJZER NAAR DE CLUBS
(zoals U ze opgaf)
AFP ANTWERPEN
Lokaal: Turnhoutsebaan 357, 2140 Borgerhout
Tel: 03/271.09.55
Vanop de Antwerpse ring neemt u de afrit Borgerhout. Aan het kruispunt met de Noordersingel rechtsaf. Aan de
volgende lichten linksaf, onder de spoorweg door. Aan de volgende lichten linksaf. Het lokaal bevindt zich 50m verder
aan de rechterkant.
BALDER
Lokaal: Chalet Karel Sappenberghts - Alpenroosstraat 26, 2590 Berlaar
Berlaar centrum - richting Kessel - 1e straat links, in 1e bocht naar links de straat rechtdoor nemen.

Tel: 03/422.51.52

BART MERKSEM
Lokaal: Fort van Merksem - Fortsteenweg 120, 2170 Merksem
Vanaf Carrefour op de Bredabaan te Merksem (terminus tramlijn 3), Fortsteenweg nemen (linksaf komende van
Merksem Centrum) Parking Fort op ± 200m. In Fort linksaf voor voetbalveld, voorbij dierenpark, gebouw rechts
e
vooruit (1 verdieping) langs de ingang rechts van het gebouw (aan petanquevelden); trap eerste verdieping.
BEERSE
Lokaal: Basisschool Schrandries - Schransdriesstraat 45-47, 2340 Beerse
Autosnelweg E34 Antwerpen-Turnhout, afrit 22 Gierle-Beerse richting Beerse tot aan 2e stoplicht rijden, links afslaan
(Antwerpsesteenweg) richting Antwerpen. Volgende stoplicht rechtsaf (zwembad - sporthal). Eerst St.-Corneliusstraat,
daarna Schransdriesstraat voorbij St.-Corneliuskapel aan rechterkant. Het lokaal bevindt zich in de school vóór de
kerk. Ingang langs rode poort.
BERKENRODE
Lokaal: Terreinen S.K. BERKENRODE, Den Haaglaan 76 A, 2660 Hoboken
Tel: 03/830.47.09
e
In Hoboken, St. Bernardsesteenweg volgen richting Hemiksem. Voorbij GB 2 straat scherp rechts nemen. Vervolgens
e
neemt u de 2 straat links. Aan het einde van deze straat rijdt u ons lokaal binnen.
BEVEL
Lokaal: Parochiezaal Den Heerd, Bevels Heerdplein 1, 2560 Bevel
Tel: 03/481.89.59
Komende van de E313 afrit 19 richting Lier, linksaf richting Nijlen, in centrum rechtdoor voorbij de kerk richting Bevel
tot aan T-splitsing (± 3km), linksaf en eerste straat aan de kerk rechtsaf.
BLUE RACKETS
Lokaal: Scheppersinstituut, Melaan 16, 2800 Mechelen
Komende van Antwerpen via E19:
Neem afrit 9 (Mechelen-Noord), hou rechts en volg de N16 richting Mechelen. Aan het kruispunt (lichten Ring R12)
Guido Gezellelaan - Oscar Van Kersbeeckstraat rechtdoor. Aan de volgende lichten rechts afslaan de SintKatelijnestraat in en deze gedurende een kleine 500 meter volgen.
Aan de "A.B.- straat" rechts afslaan en deze volgen tot ze overgaat in de "Melaan". Hier rij je de poort binnen (op
rechterkant) van het Scheppersinstituut (nr. 16) waarna je parkeert op de binnenspeelplaats. De locatie is de sportzaal
(gelegen naast de toiletten). Er zijn 2 kleedkamers met douchemogelijkheid.
Komende van Antwerpsesteenweg N1:
Aan het kruispunt (lichten Ring R12) Guido Gezellelaan - Oscar Van Kersbeeckstraat linksaf slaan. Aan de volgende
lichten rechts afslaan de Sint-Katelijnestraat in ... vervolg zie hiervoor.
Komende van Liersesteenweg N14:
Aan de lichten Ring R12 rechtsaf slaan (Edgard Tinnellaan). Aan de 2e lichten links afslaan de Sint-Katelijnestraat in ...
vervolg zie hiervoor.
Komende van "Mechelen-Nekkerspoel":
Rechtsaf Ring R12 (buitenring) richting Mechelen Noord via Zwartzustersvest en Edgard Tinnellaan. T.h.v. deze laatste
aan de 2e lichten (dus NA de Liersesteenweg) linksaf de Sint-Katelijnestraat in ... vervolg zie hiervoor.
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BORSBEEK
Lokaal: Sporthal "Ter Smisse" - L. van Regenmortellei 6, 2150 Borsbeek
Tel: 03/337.27.45
"Ter Smisse" richtingaanwijzers aan Fr. Beirenslaan (rechtover Carrefour) en aan Herentalsebaan verder in centrum
van Borsbeek.
JEUGD: ENKEL OP ZATERDAG VANAF 08u30 TOT 12u30 TEL: 0476/82.96.91
CENTRUM DEURNE
Lokaal: Basisschool Immaculata – Van Heetveldelei 138, 2100 Deurne
e
Ring afrit Sportpaleis – volg Bisschoppenhoflaan richting Wijnegem – vanaf afrit ring – 3 straat links Van Deynsestraat
e
– 2 straat links – Van Heetveldelei.
CLUB 75 HEMIKSEM
Lokaal: Nijverheidsstraat 27, 2620 Hemiksem
Vanuit Gent:
Om Hemiksem te bereiken via Gent neem je vlak voorbij de Kennedytunnel de richting A12 BOOM/BRUSSEL. Na het
viaduct van Wilrijk neem je het zijvak en aan het kruispunt met de MC DONALDS sla je rechtsaf.
Vanuit Brussel:
Om Hemiksem te bereiken via Brussel neem je op de Brusselse ring de richting A12 BOOM/ANTWERPEN. Na de
Rupeltunnel volg je het middenvak. Ter hoogte van SKM (aan je linkerzijde) neem je het zijvak. Je volgt het zijvak
rechtdoor maar aan het kruispunt met de Kontichsesteenweg (referentiepunten MC DONALDS sla je linksaf)
Vanuit Mechelen/Kontich:
Om Hemiksem te bereiken via de E19 neem je afrit Kontich en vervolgens neem je de richting KONTICH/WILRIJK. Aan
de
de 2 lichten ga je linksaf (referentiepunt is een LIDL warenhuis en een tankstation) de Groeningelei. Je volgt steeds
rechtdoor tot je aan de A12/Boomsesteenweg komt. Deze steek je over.
Vanaf MC DONALDS neem je de CLEYDAELLAAN richting Hemiksem. Je volgt de kronkelende baan altijd rechtdoor tot
je Hemiksem binnenkomt (referentiepunten onderweg zijn een golfterrein aan je rechterzijde en kasteel Cleydael).
Aan de lichten bij het binnenkomen van Hemiksem volg je rechtdoor tot aan de spoorwegovergang (referentiepunten
onderweg zijn een Q8 station en de watertoren aan je rechterzijde).
Nadat je de spoorweg bent overgereden ga je onmiddellijk linksaf (Volg na 30 meter scherpe bocht naar rechts –
Abdijstraat). Je volgt de straat tot aan de verkeerlichten (referentiepunt is het postkantoor aan je linkerzijde).
Voor de Nijverheidsstraat ga je aan de lichten rechtsaf en vervolgens onmiddellijk links (Nijverheidsstraat). Je volgt de
straat rechtdoor tot voorbij het laatste rijhuis.
De parking van onze club is de eerste links voorbij het laatste huis
DAM
Lokaal: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
Afrit Sportpaleis Antwerpen links richting centrum (Schijnpoortweg). Na 100m aan verkeerslichten (Snooker
Matchroom) rechtsaf Slachthuislaan in. Daarna 1e straat links (Kalverstraat), dan 1e rechts (Lange Lobroekstraat),
100m verder aan voetgangerslicht rechtsaf (2 Netenstraat) Dubbele deur aan linkerkant, gang door, speelplaats links
oversteken.
DE GILDEN
Lokaal: Vrije basisschool - Monnikenhofstraat 3, 2040 Berendrecht
Tel: 0476/46.53.69
Afrit 12 Berendrecht van A12 richting Nederland nemen, beneden linksaf en aan rond punt, ± 200m na afrit, richting
Berendrecht nemen.
Bosstraat (met bloembakken) blijven volgen tot die invoegt in de Monikkenhofstraat (schuin rechts – voorrang
verlenen!) rechtdoor tot aan T-kruispunt, rechts afslaan, 50m verder terug rechts. De parking van de school bevindt
zich onmiddellijk links.
EKERSE
Lokaal: Molenstraat 24, 2180 Ekeren
Antwerpse ring, richting Bergen op Zoom (Havenweg A12). Uitgang Leugenberg nr 15, richting Hoevenen-Kapellen, aan
lichten rechtsaf, na 50m terug rechts richting Ekeren, over viaduct de 3de straat rechts is Molenstraat.
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EKERSHOF - ASTERS
Lokaal: “De Geesten” - Waterstraat 12, 2180 Ekeren (Ploegen C – D)
Tel: 03/541.60.14
Komende van richting Antwerpen in Ekeren centrum aan het politiebureel naar RECHTS (Veltwijcklaan). Verder rijden
e
tot aan rondpunt. Op het rondpunt neem je de 4 straat rechts (Moerenhoutlaan). Deze straat (elleboogvorm) ten
einde rijden en dan naar links (Jos Craeybeckxlaan). Deze straat ten einde tot aan een driesprong. De uiterst rechtse
straat, het verlengde van de Jos Craeybeckxlaan, is de Waterstraat. Rechts is het lokaal in het parochiecentrum ‘De
Geesten’.
Komende van de Kapelsesteenweg: Veltwijcklaan rijden tot over viaduct, beneden onmiddellijk naar rechts naast
ste
viaduct, vervolgens 1 straat links (Jos Craeybeckxlaan), ten einde tot aan de driesprong. Uiterst rechtse straat is de
Waterstraat. Rechts is het lokaal in het parochiecentrum ‘De Geesten’.
e
Komende van de A12 (Havenweg) richting Bergen-op-Zoom, afrit 16 richting Ekeren nemen. Aan de 1 verkeerslichten
rechts afslaan (Luithagen)en deze baan blijven volgen tot aan T-kruispunt. Daar naar rechts (brug over A12) tot aan
verkeerslichten. Rechtdoor rijden= Groot Hagelkruis tot aan verkeerslichten. Rechtdoor rijden (links groot plein) tot
aan de volgende verkeerslichten en dan links de Veltwijcklaan nemen. Verder rijden tot aan rondpunt. Aan het
e
rondpunt neem je de 4 straat rechts (Moerenhoutlaan). Deze straat (elleboogvorm) ten einde rijden en dan naar links
(J. Craeybeckxlaan). Aan driesprong neem je dan de uiterst rechtse straat= Waterstraat. Rechts is het lokaal in het
parochiecentrum ‘De Geesten’.
FREE CLUB
Lokaal: Gemeentelijke basisschool Kadrie - Driehoekstraat 41, 2920 Kalmthout
Vanuit Antwerpen: - autosnelweg E19 richting Breda, afrit St. Job in 't Goor linksaf richting Kalmthout. Aan de lichten Bredabaan kruisen, voorbij industrieterrein linksaf (aan tankstation Total) =
Foxemaatstraat. Eerste straat rechts = Driehoekstraat. ca 50m verder rechts de speelplaats oversteken.
Vanuit Kapellen: - richting Putte/Bergen op Zoom. Rechts afslaan naar Kalmthout = Blokskesweg. De lichten van
Heide passeren - in het dorp juist voorbij kledingzaak Rommens rechtsaf = Foxemaatstraat - 2e straat links =
Driehoekstraat.
GROENENDAAL
Lokaal: Sporthal Groenendaalcollege - Ullenshofstraat 2, 2170 Merksem
Tel: 03/645.09.92
Komende via autostrade E 19: Afrit Merksem: richting Merksem, 2e straat links (Gildenstraat), 2e straat links (Stella
Marisstraat), 1ste straat links (Gagelveldenstraat), 1ste straat rechts. Dit is de Ullenshofstraat. De sporthal bevindt
zich achter in de straat rechts in het park van het Groenendaalcollege.
Komende van het sportpaleis:
Over de brug links (Min. Delbekelaan), 2e straat rechts (Gildenstraat) en dan zie boven.
GROENENHOEK
Alle interclubwedstrijden van Groenenhoek worden gespeeld in het lokaal van TECEMO
Lokaal: Mechelsesteenweg 7, 2640 Mortsel
Tel: 03/440.11.83
Tecemo-center, Gaanderij Ter Linden, Mechelsesteenweg 7, 2640 Mortsel.
Openbaar vervoer: terminus trams 7 en 15 - halte bus 16
Wegwijzer vanuit Antwerpen-stad: Grote Steenweg richting Mortsel (Oude-God), op splitsing Statielei
Mechelsesteenweg.
HEIKANT
Lokaal: Sportcentrum - Heistsebaan 83, 2590 Berlaar (Heikant)
Baan Lier – Aarschot N10 volgen, ongeveer 2,5km voorbij VAN HOOL, (niet naar Berlaar centrum) Berlaar-Heikant kerk,
ste
150m voorbij kerk linksaf de Melkouwensteenweg; 1 straat links is de Heistsebaan.
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HENRICUS
Lokaal: Vrije Basisoefenschool - Turnhoutsebaan 430, 2110 Wijnegem
Indien grote poort school op slot: ingang via Boskantweg
1)Vanuit Deurne-Turnhoutsebaan , parkeer uw wagen op marktplein van Wijnegem. Steek Turnhoutsebaan over
richting gemeentehuis, na 100m rechtsaf lopen richting Schilde tot aan Brasserie Mange-Tout. Onmiddellijk linksaf
(Boskantweg), smalle weg naast begraafplaats voor voetgangers. Laat de 2 zijwegen rechts liggen en even voorbij punt
waar fietsers moeten afstappen is toegang tot school. Sportzaal bevindt zich rechts op de speelplaats.
2)Vanuit Schilde-Turnhoutsebaan kan u uw wagen links vooraan in de dreef van het park van Wijnegem parkeren.
Voor de rest zelfde route als 1).
3)Vanuit Deurne-Merksemsebaan: voor het centrum van Wijnegem voorbij frituur “Apollo” en café “t Dorp”, lichte
e
bocht naar rechts, 2 straat links (Bergenstraat) tot aan T-kruispunt met Schoolstraat, linksaf, even verder begint de
boskantweg(niet toegankelijk voor wagens) Aan de eerste speelplaats op de rechterkant van de Boskant weg bevindt
zich de sportzaal.
K.B.T.S.
Lokaal: Instituut Leopold III, Mellinetplein 13, 2600 Berchem
- Vanuit Antwerpen: Grote Steenweg richting Mortsel (tot aan Pizza Hut), aan de verkeerslichten rechts de Ringlaan
op, de eerste zijstraat rechts helemaal ten einde.
- Vanuit centrum Mortsel: Grote Steenweg richting Berchem-Antwerpen voorbij Sint Theresiakerk, aan de
verkeerslichten links de Ringlaan op, de eerste zijstraat rechts helemaal ten einde.
INGANG: schuin over de speelplaats (onder sportzaal door) naar verste hoek, trap op.
KONINGSHOF
Lokaal: Sporthal "De Zeurt" - Eksterdreef 12, 2900 Schoten
Tel: 03/658.52.87
-Komende van Brecht, Brasschaat, 's Gravenwezel: 150m na de verkeerslichten Brechtsebaan/Paalstraat (centrum)
rechtsaf. Na +/- 100m terug rechtsaf
- Komende vanuit Antwerpen, Ekeren, Merksem: Richting Brecht volgen. Na domein "Vordenstein" 150m voor de
verkeerslichten (afslag centrum) linksaf. Na +/- 100m rechtsaf. Verplicht de parking te gebruiken, Buslijn 60 en 78
(halte Eksterdreef)
KONTICH
Lokaal: Sporthal "De Nachtegaal” - Duffelsesteenweg 145, 2550 Kontich
Vanuit Kontich centrum:Volg de wegwijzers naar zwembad en sporthal “De nachtegaal”.

Tel: 03/880.12.30

KOSKA
Lokaal: Sterlingerstraat 78, 2140 Borgerhout
Singel tot Ooststation afslaan, richting "centrum", 2e straat rechts (V.d.Pereboomstraat).
Eerste kruispunt rechts - Sterlingerstraat. NAAST Parochiehuis PAX.
KRUISPUNT
Lokaal: Sporthal "Den Willecom" - Terelststraat 2, 2650 Edegem
Tel: 03/289.23.01
Komende van Prins Boudewijnlaan - afslag Drie Eikenstraat richting Edegem, aan de kerk rechtsaf (Strijdersstraat) eerste straat rechts (= terelststraat) - sporthal aan de linkerkant.
LEUGENBERG
Lokaal: St.-Vincentschool - Leugenberg 143, 2180 Ekeren
Tel: 03/665.05.51
Autostrade A12 richting Bergen op Zoom - Oude haven. Afslag Hoevenen-Kapellen. Aan de 2e verkeerslichten links
dan achteraan rechts.
LIBERPAS
Lokaal: St.-Libertuscentrum "De Brug" - Nekkerspoelstraat 366 Mechelen
Tel: 015/55.50.08
Richting Heist op den Berg iets voorbij de Libertuskerk.
Via autosnelweg: neem afrit 9 (Mechelen Noord) en volg richting centrum. Aan Mc Donalds rechtdoor. Volg de ring
tot aan het vijfde verkeerslicht. Sla daar links af richting Nekkerspoel en Sint-Katelijne-Waver. Het Libertuscentrum is
op uw rechterhand net voorbij de kerk.
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LIERSE
Lokaal: grote turnzaal oefenschool (normaalschool), Kluizeplein 8, 2500 Lier
Ring rond Lier richting Herentals, aan Leuvense poort richting centrum. Over Nete derde straat rechts is Kluizeplein.
Na 10m links in hoek door grote poort op koer school. Lokaal achteraan rechts
LINTSE
Lokaal: Basisschool “De Wilg” - Eikhof z/n, 2547 Lint
Rondpunt Lint-centrum richting Kontich, Koning Albertstraat. Dan 2e straat links (Eikhof).
De school “De Wilg” bevindt zich aan de linkerzijde. Auto in de straat parkeren, niet op de speelplaats. Speelplaats
betreden via dubbel hek. Zaal is aan de linkerzijde.
MAES PILS
Lokaal: Chalet Karel Sappenberghs - Alpenroosstraat 26, 2590 Berlaar (= lokaal TTC Balder)
Tel: 03/422.51.52
Berlaar centrum - richting Kessel - 1e straat links, in 1e bocht naar links de straat rechtdoor nemen.
MARTINUS
Lokaal: KWB Lokaal - Magdalenastraat 19, 2550 Kontich
Tel.: 03/457.03.24
Achter Kerk Kontich centrum de Magdalenastraat inrijden. Het Parochiaal Centrum aan nummer 19. Achteraan de
parking links bevindt zich het KWB lokaal.
Komende van autosnelweg is er doorgang rechts van de kerk. Op zaterdag is er markt, maar doorgang is open naast
de kerk! TUSSEN bank en kerk. Komende van de Antwerpsesteenweg is het voor de markt naar links en vervolgens
twee keer rechts en je bent in de Magdalenastraat.
MERKSPLAS
Lokaal: Sportcentrum ’t Hofeind – Hofeinde z/n, 2330 Merksplas
Komende vanuit richting Antwerpen: Neem afrit 22 (Gierle, Beerse, Vosselaar) – In Beerse richting Merksplas volgen.
e
Aan rond punt in Merksplas (Defra tuinmachine) 2 afslag richting centrum. Voorbij de kerk bocht naar links volgen
richting Hoogstraten. Na 400m eerste straat rechts (Wijntuinstraat) aan meubelpaleis Leemans. Na 150m rechtsaf (=
parking voetbalvelden). Voor de tennisvelden linksaf = ingang sporthal. Inkom sporthal, hoek om, trap naar boven =
tafeltennis lokaal.
e
Komende vanuit richting Rijkevorsel: In bebouwde kom van Merksplas aan rond punt Lidl 3 afslag. Links houden en
ten einde rijden. Aan de overzijde van de straat zie je meubelpaleis Leemans. Daarna: zie hierboven
e
Komende vanuit richting Turnhout: Aan rond punt (Defra tuinmachines) 1 afslag richting Merksplas centrum. Daarna:
zie hierboven.
**Schoenen met zwarte zolen, alsook schoenen die buiten werden gedragen zijn ten strengste verboden in ons lokaal.
NEW PW DIEST
Lokaal: Peter Dorlandcentrum - Grauwzustersstraat 10 B, 3290 Diest
Tel: 013/32.63.28
Komende van E313 Antwerpen-Luik Afrit nr. 24: Geel–Oost. Diest volgen (15km aangeduid). In Diest aangekomen:
e
Ringlaan volgen: over spoorwegbrug station – 2 lichten rechtdoor. Rondpunt 2 afslag (ring volgen) – 400m verder
e
lichten= rechtdoor. Na nog 800m aan zwembad rechtsaf en dan 2 straat rechts= Grauwzustersstraat. 150m in de
straat nr.10B (ingang= langs de straatzijde).
NIEL
Lokaal: Café “De Vak” – Dorpstraat 1, 2845 Niel
Tel: 03/888.63.63
Komende vanop de A12, neem de afslag Niel (Pierstraat). Blijf deze weg volgen voor ongeveer 3,5 km.
Het lokaal bevindt zich net naast de Sint-Hubertuskerk.
NODO
Lokaal: Schoutlaan 24, 2180 Ekeren
Tel: 03/646.25.38
Merksem - splitsing Brasschaat/Kapellen, baan naar Kapellen - Kerk van Ekeren-Donk linksaf (= smalle straat), 2° straat
links, 1° straat links.
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OMNI VREMBO
Lokaal: Dorpsschool – Dorpsplaats 5, 2531 Vremde
Op de baan van Borsbeek naar Boechout links afslaan richting Vremde ter hoogte van de voetbalpleinen van Borsbeek.
In het centrum van Vremde ligt de dorpsschool rechts van de kerk. Het lokaal bevindt zich achteraan de speelplaats.
Vanuit Broechem: Via de Van Der Nestlaan rechtdoor rijden tot in het centrum van Vremde. De dorpsschool ligt
achter de kerk. Het lokaal bevindt zich achteraan de speelplaats.
ORKA
Lokaal: Orka - Schildesteenweg 14, 2520 Oelegem
Via Schilde: Schildesteenweg richting Oelegem, ongeveer 200m voor de kerk op rechterkant.
Via E21, richting Eindhoven: uitrit Ranst richting Oelegem, aan kerk richting Schilde,
ongeveer 200m op linkerkant.

GSM 0476/65.53.52

PIPOKA
Lokaal: Gem Sporthal Hoogboom – Kazerneweg 14, 2950 Kapellen
TTC PIPOKA, gemeentelijke sportzaal Hoogboom, Kazerneweg 14, 2950 Kapellen
Antwerpsesteenweg aan restaurant Bellefleur inslaan (Hoogboomsteenweg). +/- 1,5 km verder rijden tot net voorbij
de lichten, rechts afslaan. De kazerneweg is een doodlopende straat in de vorm van een 'vierkant'. Je rijdt de
kazerneweg in vanaf de linker onderhoek, je rijdt het vierkant helemaal af tot je in de hoek rechts onderaan bent.
PPC ’04
Lokaal: Lt. Karel Caluwaertsstraat 41, 2160 Wommelgem
Vanaf het rondpunt Wommelgem: rij richting Mortsel. Aan de tweede lichten linksaf (Pittaverne). Volg die baan
2,5km (Herentalsebaan). Draai aan de lichten links in. Neem de derde zijstraat links.
RIJKEVORSEL
Lokaal: Kruispad z/n, (Over voetbalterrein "Zwarte leeuw"), 2310 Rijkevorsel
Tel: 03/314.99.00
Vanuit dorp richting Oostmalle +/- 700m. aan cafés "El Diablo" en restaurant “Lozenhof” (op linkerkant), naar rechts
(=Lozenhofstraat). Einde straat links (=Helhoekweg). Tweede straat rechts (=Kruispad). Tegenover ingang voetbalveld
"FC Zwarte Leeuw".
ROJM TAFELTENNIS
Lokaal: Ringlaan 199, 2830 Willebroek
Tel: 0485/92.05.57
Komende van Antwerpen volgt u gewoon de A12 tot je de brouwerij Duvel aan de rechterkant tegenkomt. Je moet
daar links afslaan, de Breendonkstraat in. +- 1 km verderop sla je aan de voetbalvelden rechts de Ringlaan in. Daar
vind je ons lokaal op de rechterkant. Er is parking voorzien voor het lokaal.
‘s GRAVENWEZEL
Lokaal: Hindelaan 22, 2970 ’s-Gravenwezel
Tel: 0498/13.54.34
Komende van Brasschaat, Schilde: In ’s Gravenwezel richting Wijnegem links inslaan aan de eerste verkeerslichten. De
derde straat links is de Hindelaan. Voorbij de eerste straat links op de hoek is de parking.
Vanuit Wijnegem aan de eerste verkeerslichten ter hoogte van de Lindenhoeve, rechtsaf. Derde straat links is de
Hindelaan. Let op! De verkeerslichten zijn soms buiten werking.
SCHILDE
Lokaal: Campus Vennebos, Kasteeldreef z/n - 2970 Schilde
Turnhoutsebaan Schilde centrum aan de lichten richting Oelegem volgen.
(ong. 1km) tot aan Schilde kerk: rechts Kasteeldreef (ong. 500m) school Vennebos aan
e
rechterkant - eerste parking – ingang school – 1 verdieping – rechts einde gang.
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SCHOTEN
Lokaal: "De Zeurt" - Eksterdreef 12, 2900 Schoten
Tel: 03/658.52.87
Verplicht de parking te gebruiken.
Komende van Brecht, Brasschaat, 's Gravenwezel: 150m na de verkeerslichten Brechtsebaan/Paalstraat (centrum)
rechtsaf in Eksterdreef. Na +/- 100m terug rechtsaf
Komende van Antwerpen, Ekeren, Merksem: Richting Brecht volgen tot 150m voor einde Kopstraat (= lichten) linksaf
in Eksterdreef. Na +/- 100m rechtsaf.
e
Komende van Deurne, Wijnegem aan het gemeentehuis linksaf, 1 straat rechts (Kuipersstraat), ten einde rijden dan
linksaf de lichten voorbij de sporthal. Rechtsaf richting Brecht. Daarna zie vanuit Antwerpen. Buslijn 600 (halte
sportpark), 620 en 780 (halte Eksterdreef)
ST.-ANTONIUS
Lokaal: Bethanienlei 108 C, 2980 St.-Antonius
Tel: 03/385.24.10
Komende van richting Antwerpen Turnhoutsebaan voorbij SELFMADE (Schilde) links Waterstraat. Dan na ca. 2km 1e
lichten rechts (Bethanienlei - tussen huisnr. 112-106 inslaan). Parking voetbalplein Antonia.
Komende van richting Turnhout: Turnhoutsebaan in dorp St-Antonius afslaan naar St-Job-Brecht in de Bethaniëlaan.
Tussen huisnr 106-112 rechts afslaan, parking voetbalplein Antonia
Komende van E19 richting Breda: Afrit St-Job-Brecht rechts afslaan. Aan verkeerslichten rechtdoor naar het centrum
van St-Job. Die baan blijven volgen tot aan Kristus Koning (Dikke Mee) rechts afslaan. Die baan volgen tot aan
verkeerslichten ca 2km. Aan de verkeerslichten rechtdoor in de Bethaniëlei. Tussen huisnr 106-112 links afslaan.
Parking voetbalplein Antonia.
TECEMO
Lokaal: Tecemo center, Gaanderij ’Ter Linde’ - Mechelsestwg. 7, 2640 Mortsel
Tel: 03/440.11.83
Openbaar vervoer: terminus tram 7 en 15 - halte bus 16.
Vanuit Antwerpen-stad: Grote Steenweg richting Mortsel (Oude-God), op splitsing Statielei - Mechelsesteenweg.
TISSELT
Lokaal: Blaasveldstraat z/n, 2830 Willebroek
Tel: 03/886.42.91
de
A12 (Brussel), afrit Mechelen, eerste rond puntrechts, 2 rond punt tweede uitrit (plaatselijk verkeer), na 300m
parking voetbal aan rechterzijde.
TURNHOUT
Lokaa: Zaal "Piramime", Hendrik Consciensestraat 17, 2300 Turnhout
Tel: 0473/33.48.19
Autostrade E34 Antwerpen-Eindhoven, afrit 24, dan richting centrum, ringlaan oversteken, daarna 3° straat rechts
nemen (Mermansstraat), dan 1° links (Druivenstraat), dan 1° rechts = Hendrik Consciencestraat. Parking op 100m van
de zaal.
VALAARHOF
Lokaal: Parochiecentrum Valaarhof - Letterkundestraat 133, 2610 Wilrijk
Vanuit Antwerpen, richting Boom op Boomsesteenweg (A12), de 3e straat rechts
voorbij FORD GARAGE. Rechtdoor tot aan supermarkt Unic - links afslaan Valaarhof op 200m links.

Tel: 03/827.84.59

VIRTUS
Lokaal: Corsicabaan 1, 2275 Wechelderzande
Tel: 0492/99.62.89
E34 richting Turnhout afrit 21 (Lille) – rechts richting Wechelderzande - aan kerk rechts richting Vlimmeren – na 0,8km
rechts: Kaulildijk - einde Kaulildijk links: Bersegembaan - 100m verder rechts lokaal Virtus.
**Als je van de snelweg komt, mag je de Gps niet volgen!!!
VLUG VOORUIT
Lokaal: Vlug Vooruit – Fortsteenweg 1, 2170 Merksem
Tel: 03/645.26.06
ste
Ring richting Breda, afrit Schoten/Merksem. Richting Schoten, 1 lichten rechts, na 75m linkerkant de parking
oprijden. Recht tegenover Carrefour Schoten.
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VORSELAAR
Lokaal: Gem. Sporthal "De Dreef" - Oostakker 1, 2290 Vorselaar
Tel: 014/50.17.31
E 313 - Afrit Grobbendonk-Herentals West - richting Grobbendonk, op de markt Grobbendonk, rechts richting
Vorselaar, op de markt in Vorselaar naar rechts richting Herentals, eerste straat links, bord sportcentrum “De Dreef”
volgen.
WHIFF’S
Lokaal: Recreatiedomein Fort II – Fort II-straat z/n, 2160 Wommelgem
Tel: 03/321.81.14
E34-E313, afrit 18 Wommelgem – richting Mortsel-Borsbeek de Autolei volgen ofwel derde straat links rechtdoor tot
e
fort. Ofwel Autolei tot de 2 lichten – links afslaan in de Herentalsebaan tot de eerste lichten – linksaf en rijden tot de
hoofdingang voorbij café Byblos.
WUUSTWEZEL
Lokaal: Zaal Horizon - Achter D’Hoven 63, 2990 Wuustwezel
Tel: 03/669.72.36
E19, afrit 3, richting Wuustwezel, 100m voorbij de kerk van Wuustwezel, op het verkeersplateau rechtsaf slaan
(Achter D’Hoven = smal straatje).
Het lokaal is 50m verder links, ingang langs café Junior, nog 50m verder is er parking.
ZWIJNDRECHT
Lokaal: St. Martinusschool - Idsteinlaan 18, 2070 Burcht
Komende van Antwerpen neem je de 3de afrit na de Kennedytunnel (Afrit Zwijndrecht-Burcht). Vervolgens sla je links
af en rij je onder de snelweg door.
Neem de vierde straat links (Idsteinlaan), met op de hoek het politiekantoor. Na 150m in de Idsteinlaan sla je links in
de Paul van Goethemstraat.
Achteraan het schoolgebouw bevindt zich het lokaal en is er parkeergelegenheid.
Indien er onjuistheden staan in de voormelde wegwijzer of indien er zich in de loop van het sportseizoen een
wijziging zou voordoen, verwittig dan zo vlug mogelijk Sporta-federatie Tafeltennis én de interclubleiding!.
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