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Sportinfrastructuur
Gemeentelijk sportcentrum Hechtel (Hoefstraat/Lupinestraat, 3940 Hechtel)
Het gemeentelijk sportcentrum Hechtel omvat het atletiekstadion met cafetaria, de verlichte Finse
piste, de Fit-o-meter, het skateterrein en de voetbalterreinen. De Finse piste, de Fit-o-meter en
het skateterrein zijn vrij toegankelijk. Een aanvraag voor het gebruik van de atletiekpiste en/of
cafetaria kan je doen via het reservatieformulier.
locatie op kaart
Gemeentelijke sportcentrum Eksel (Dennenstraat 8, 3940 Eksel)
Het gemeentelijk sportcentrum Eksel omvat de gemeentelijke sporthal, ruiterterreinen,
tennisterreinen, voetbalterreinen, verlichte finse piste en de startplaats voor de vaste
mountainbikeroute (maakt deel uit van het Noord-limburgse Netwerk). Voor het gebruik van
de ruiter-, tennis of voetbalterreinen kan je terecht bij de verenigingen die deze
terreinen beheren.
In de gemeentelijke sporthal kunnen zowel verenigingen als personen terecht. Via het
reservatieformulier kan je een zaal of zaaldeel reserveren. De zaalbezetting kan je nagaan via
de te downloaden documenten.
Overzicht zalen:
grote zaal: 3 delen (45m op 34m): geschikt voor badminton (12 terreinen), handbal,
volleybal (3 terreinen), tafeltennis, zaalvoetbal, ...
kleine zaal: 2 delen (32m op 24m): geschikt voor badminton (6 terreinen), volleybal (2
terreinen), recreatief handbal en zaalvoetbal, tafeltennis, ...
turnzaal + tumblingbaan (26m op 18m)
gevechtssportzaal (16m op 14m)
8 kleedkamers
vergaderzaal
cafetaria (zelfstandige uitbating)
locatie op kaart
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Contact
Sport
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
T011 73 01 59
EContacteer ons

Openingsuren
Vandaag open
van 09u00 tot 12u00

Externe links
Vlaamse Mountainbikeroutes

Documenten

Gemeentelijke sporthal weekendregeling alle zalen
Gemeentelijke sporthal weekregeling grote zaal
Gemeentelijke sporthal weekregeling kleine zalen

Openingsuren Gemeentehuis

Contact
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
T011 73 40 37
Einfo@hechtel-eksel.be
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Volg Hechtel - Eksel op
Twitter
Facebook
Flickr
Youtube
Rss
Sitemap

