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Beste sportliefhebber,

De sportdienst heeft als taak en doel om zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot een actieve levensstijl, door te bewegen en te 
sporten, hetzij individueel of in clubverband. Het gezondheidsaspect speelt een belangrijke rol, een dagelijkse portie bewegen 
stimuleert de gezondheid. We willen de mensen hierbij helpen door activiteiten te organiseren voor verschillende doelgroepen (jeugd, 
volwassenen, 50-plussers, G-sporters) en de sportinfrastructuur ter beschikking te stellen voor individuele sporters en ploegsporters.

Ook de sportclubs dragen hun steentje bij om mensen aan het sporten te krijgen. Zowel recreatieve als competitieve clubs bieden 
hun sport ’s avonds en in het weekend aan in de stedelijke sportaccommodaties (sporthal, zwembad, kunstgrasveld, atletiekpiste, 
beachterreinen). Info over deze clubs vind je verder in het boekje terug.

De activiteiten van de sportdienst lees je in Ninove Info, op de website van de stad, de facebookpagina van de sportdienst, 
de lichtkranten in het stadscentrum, of verneem je via de sportraad en de sportverenigingen. 

Kom zeker eens langs bij de sportdienst en ontdek welke sport het best bij jou past.

Sportieve groeten!
 

CONTACTGEGEVENS
Sporthal ’t Sportstekske Zwembad De Kleine Dender Sportraad
Parklaan 15 • 9400 Ninove Parklaan 3 • 9400 Ninove www.sportraadninove.be
054 33 93 97 • sport@ninove.be 054 33 40 64 • dekleinedender@ninove.be
www.ninove.be www.ninove.be
        sportdienstninove         dekleinedender
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STEDELIJKE ORGANISATIES
De sporthal kent een optimale bezetting, met overdag sportdagen en sportklassen voor tal van scholen, ’s avonds de 
vaste uurregeling voor de clubs en in het weekend de competitiewedstrijden voor volleybal en basketbal. De sportdienst 
laat scholen ook kennis maken met allerlei sporten via de Vlaamse veldloopweek, de Vlaamse fietsweek, de scholenkwis, 
de atletiekdagen en de sport- en spelcarrousel op het einde van het schooljaar. Tijdens de schoolvakanties is er een 
gevarieerd sportkampenaanbod voor de jeugd. Het overzicht van de kampen vind je terug op www.ninove.be en in de 
brochure ‘Vakantie in Ninove, hier verveel ik me nooit’, af te halen in de sporthal en bij verschillende andere stadsdiensten.

SPORT VOOR SPECIFIEKE DOELGROEPEN:

SPORT 50 PLUS
WEKELIJKS
• Curvebowls iedere maandag en vrijdag, van 14 uur tot 16 uur
• Seniorenturnen iedere maandag, van 15 uur tot 16 uur
 (behalve tijdens de schoolvakanties)
 start 3 september 2018
• Kubbs iedere donderdag van 14 uur tot 16 uur, start 6 september 2018
• Badminton donderdag van 15 uur tot 16 uur, start seizoen 6 september 2018
 (geen badminton in de schoolvakanties)

ANDERE
• Sportyweek 17, 18 en 19 september 2018 
• Sportelen@c sportdag aan zee: vrijdag 14 juni 2019
• Blijf-fit-week in het buitenland: een sportieve week georganiseerd door de sportdiensten van Ninove en Lede: mei 2019
• Cursus linedance najaar 2018: 4 lessen: 3-10-17 en 24 oktober 2018 - voorjaar 2019: 4 lessen
Meer informatie bij de sportdienst.

G-SPORT
Van september tot juni is er een maandelijks sportaanbod voor mensen met beperking. In de zomervakantie is er ook 
een 3-daags sportkamp. De activiteiten vinden plaats op zaterdagnamiddag (14 uur tot 16 uur) in de stedelijke sporthal. 
De activiteiten worden bekend gemaakt via de website van de stad, Ninove Info en mailing.
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SPORT-VOOR-ALLEN 
september 2018 maand van de sportclub iedereen
16 september 2018 Fietstocht “Over de heuveltjes van…”
 activiteiten sportclubs iedereen
11 november 2018 Coach me in Lierde iedereen
17 november 2018 Barbarian run in De Gavers iedereen
24 november 2018 Ninoofse Sportkrasjel cafetaria sporthal iedereen
27-28-29-30 december 2018 Zaalvoetbaltornooi voor de jeugd duiveltjes, preminiemen, miniemen, knapen
SCHOOLSPORT
25-26 september 2018 Vlaamse Veldloopweek basisonderwijs
28 september 2018 Obstacle run secundair onderwijs
30 november 2018 Interscholenkwis 6de leerjaar
24 april 2019 Dans sporthal SVS en buitenspeeldag Kleuters en lager onderwijs
2-3 mei 2019 Vlaamse fietsweek 6de leerjaar
9-10 mei 2019 Vlaamse fietsweek 5de leerjaar
17-18 juni 2019 Sport en spel 1ste graad
20-21 juni 2019 Sport en spel 2de graad
24 en 25 juni 2019 Atletiekdagen 5de en 6de leerjaar

SECUNDAIR ONDERWIJS: Sport Na School-pas 
Net als vorig jaar stapt de sportdienst mee in het project ‘Sport na school’, een organisatie van SVS en Sport Vlaanderen. Leerlingen 
van het secundair onderwijs kunnen zo sporten aan democratische prijzen. In Ninove kan je met de SNS-pas onder andere sporten 
in zwembad De Kleine Dender: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15 uur tot 18 uur en in fitness Club 9400. Deze pas kan 
je aankopen in de stedelijke sporthal. Voor meer info of een folder, contacteer de sportdienst.

ACTIVITEITEN SPORTDIENST 2018 - 2019

LAGER ONDERWIJS: Sportsnack
Onder de noemer ‘sport komt naar school - net na school’ wordt 
opnieuw de Sportsnack georganiseerd  voor kinderen van het 3e-4e-5e 
leerjaar in onder andere basisschool Windekind, de Oogappel en de 
Lettertuin. Meer info via de sportdienst en de deelnemende scholen.

SPORTDIENST4
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STEDELIJKE INFRASTRUCTUUR

Als sporter, individueel of in clubverband, kan je gebruik maken van de stedelijke infrastructuur: sporthal, zwembad, 
kaatsterrein, atletiekpiste, kunstgrasveld, beachvolleybalterreinen. Voor de huur en reservatie neem je contact op met 
de sportdienst of het zwembad. Bovendien kan je vrij gebruik maken van de Finse piste, het omnisportterrein in het 
stadspark en de mountainbikeroute ‘krasjelroute’.

SPORTDIENST 5
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SPORTVERENIGINGEN

SPORTCLUBS DIE GEBRUIK MAKEN VAN DE SPORTHAL

BADMINTON
Badmintonclub Bad’86 Ninove vzw Contact: Leen De Bolle en Petra Le Roy - infobad86@gmail.com - www.bad86.be 
maandag 21.00-23.00 uur recreanten jeugd + volwassenen: € 95/jaar
   (verzekering inbegrepen)

BASKETBAL
Basketbalclub BBC United Ninove Contact: Bruno Van Droogenbroeck - 0477 723 453 - bruno.vandroogen@telenet.be - www.bbcunitedninove.be
 Up-to-date informatie op website jeugd + volwassenen: € 280/jaar
   (verzekering inbegrepen)

BOOGSCHIETEN
Ninoofse doelschutters Contact: Dirk De Backer - 0478 590 423 - schuttersnds@gmail.com
dinsdag 18.30-22.00 uur schutters onder begeleiding jeugd + volwassenen: € 160/jaar
donderdag 19.30-22.00 uur zelfstandige schutters (verzekering inbegrepen)

DANS
BBB aerobics (Fit Club Ninove) Contact: David Heyman - 0477 349 902 - david.heyman@telenet.be - www.judo-fitclub.be 
dinsdag 20.00-21.00 uur +16 jaar € 45/10-beurtenkaart, € 5/les
   (verzekering inbegrepen)

Flex dansschool Ninove Contact: David De Troyer, Julie Vanden Meersschaut en Missy Herreman
 flex.ninove@hotmail.com - www.flexdansschoolninove.be
 Afhankelijk van leeftijdsgroep: zie website jeugd: € 150 (inclusief T-shirt van de club)
   volwassenen en kleuters: 2x/jaar 10 lessen-
   reeks: € 55 per reeks
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GEVECHTSPORT
Capoeira Vlaanderen vzw Contact: Wim De Vos - 0495 338 971 - capoeiravlaanderen@hotmail.com - www.capoeiravlaanderen.be

maandag 20.00-21.30 uur kinderen vanaf 10 jaar + volwassenen kostprijs: 
   zie website voor mogelijkheden

Jiu-jitsu club Kama Ninove Contact: Joeri Jean - 054 59 83 87  - 0496 142 492 - joeri_jean@hotmail.com
dinsdag 20.30-22.30 uur jeugd + volwassenen jeugd: € 10/maand + € 30/jaar verzekering
donderdag 19.30-21.30 uur jeugd + volwassenen volwassenen: € 20/maand +
zondag 10.00-11.30 uur kinderen, jeugd + volwassenen € 30/jaar verzekering 

Judo Club Ninove Contact:  David Heyman - 0477 349 902 - david.heyman@telenet.be - www.judo-fitclub.be                
maandag 18.30-19.45 uur tot 12 jaar jeugd + volwassenen: € 190
woensdag 18.30-19.45 uur tot 12 jaar (verzekering inbegrepen)
woensdag 19.30-21.00 uur vanaf 13 jaar
vrijdag 19.30-21.30 uur vanaf 13 jaar

Karateclub Hiryu Ninove Contact: Frank Van De Mergel - 0498 944 510 - fvandem@yahoo.com - www.kc-hiryu.be 
woensdag 18.30-20.00 uur jeugd jeugd: € 105/jaar
donderdag 19.00-21.00 uur volwassenen volwassenen: € 135/jaar
zaterdag 16.00-17.30 uur jeugd (verzekering inbegrepen)
zaterdag 17.30-19.30 uur volwassenen 

Karateclub Kachi Ninove Contact: Jurgen De Nil - 0474 882 558 - jurgen.denil@refresco.com - www.karateclubkachi.be 
dinsdag 18.30-20.00 uur jeugd (7 tot 13 jarigen) kids: 4-6 jarigen: € 110
dinsdag 18.30-20.00 uur volwassenen vanaf 14 jaar jeugd: 7-13 jarigen: € 130
donderdag 18.00-19.30 uur lagere gordels en hogere gordels volwassenen: vanaf 14 jaar: € 160
zaterdag 09.30-10.30 uur kids 4-6 jaar en wedstrijdtraining (verzekering inbegrepen)
zaterdag 10.30-12.00 uur jeugd witte gordels en gevorderde volw. 
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Krav Maga Ninove Contact: Antoni Cortois - 0486 918 288 - antonicortois@gmail.com - www.kravmaga-ninove.be
maandag 18.00-19.30 uur kids van 6 tot 15 jaar jeugd:
maandag 19.30-21.00 uur volwassenen licentie: € 50/jaar (verzekering + t-shirt)
woensdag 20.00-21.00 uur volwassenen lidgeld: € 20/maand
vrijdag 18.00-19.30 uur kids van 6 tot 15 jaar volwassenen:
vrijdag 19.30-21.00 uur volwassenen licentie: € 50/jaar (verzekering + t-shirt)
zaterdag 12.15-13.45 uur volwassenen lidgeld: € 80/12-beurtenkaart, € 120/3-maand

Raitõ Contact: Michel Van Der Straeten - 054 33 45 93 - michel.vds@telenet.be - www.raito.be
dinsdag 18.00-19.00 uur vanaf 14 jaar € 120/jaar
zondag 10.00-11.30 uur vanaf 14 jaar (verzekering inbegrepen)

Primal fight club (Reality Fighting) Contact: Dieter Casier - 0496 342 795 - realityfighting@hotmail.com - www.realityfighting.be
maandag 20.00-22.00 uur vanaf 14 jaar navragen bij inschrijving 
woensdag 21.00-22.30 uur vanaf 14 jaar 
vrijdag 21.00-22.30 uur vanaf 14 jaar

Sandu Gym Muay Thai Ninove Contact: Sandu Viziru - 0497 147 244 - info@sandugym.be - www.sandugym.be
dinsdag 19.00-20.00 uur volwassenen jeugd: € 220
vrijdag 18.30-19.30 uur jeugd + volwassenen + € 40 verplichte verzekering/jaar
   volwassenen: € 320
   + € 40 verplichte verzekering/jaar

JOGGEN
Joggingclub Ninove Contact: David Heyman - 0477 349 902 - david.heyman@telenet.be - www.judo-fitclub.be

maandag 20.00-21.00 uur + 16 jaar € 25/10-beurtenkaart

MUSICAL
Musical studio Contact: Lenn Destrycker - 0479 342 025 - lenn.destrycker@icloud.com - www.musicalstudioninove.com

zaterdag  13.00-15.00 uur PRO GROEP € 145/jaar (PRE GROEP)
zaterdag 16.00-17.00 uur PRE GROEP € 175/jaar (PRO GROEP)
   (verzekering inbegrepen)
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TURNEN
Kleuter Move Contact: Fanno Nijst - 0478 309 181 - fannonijst@skynet.be

woensdag 14.00-15.00 uur kleuters € 35/trimester
   + € 15/jaar verzekering

Turnen Ninove Contact: Luc Van Asbroeck - 053 66 99 72 - 0497 921 352 - luc.van.asbroeck@telenet.be
woensdag 13.30-15.00 uur basis (6-11/12 jaar) basis: € 65/trimester of € 175/jaar 
woensdag 15.00-16.30 uur basis (6-11/12 jaar) (verzekering inbegrepen)
woensdag 16.30-17.30 uur human (11-18 jaar) (€ 20 korting voor jaarleden)
   human: € 50/trimester of € 130/jaar
   (verzekering inbegrepen)
   (€ 20 korting voor jaarleden)

VOLLEYBAL
Volleybalclub  Mevoc Meerbeke Contact: Guido Samain - 0474 393 286 - guido.samain@telenet.be - www.mevocmeerbeke.be

Mevocmoves: MULTIMOVE: gevarieerd bewegen op basis van 12 bewegingsvaardigheden
Meer info over multimove op www.sport.vlaanderen/sportactiviteiten/voor-elke-leeftijd-wat/multimove
zondag 10.00-11.00 uur 3 en 4-jarigen € 60 voor 20 sessies tussen 01-09-18 en 30-04-19
zondag 11.00-12.00 uur 5 en 6-jarigen € 60 voor 20 sessies tussen 01-09-18 en 30-04-19
Start to volley 1: volleybalinitiatie voor beginners
zondag 10.30-12.00 uur vanaf 6 jaar € 90 voor 20 sessies tussen 01-09-18 en 30-04-19
   (€ 30 kaarten eetfestijn inbegrepen)

VOETBAL
Voetjebal België Contact: Sam Balcaen - 0493 185 621 - Geoffrey Nechelput - 0495 135 719
 nechelputgeoffrey@hotmail.com - www.voetjebalbelgië.be

Voetjebal is een voetballend leerconcept voor kinderen van 2 tot 5 jaar €8/les + eenmalig €35 voor kledijpakket
die samen met mama en papa voor het eerst kennismaken met een bal.  
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SPORTCLUBS BUITEN DE SPORTHAL

ATLETIEK
Vita Atletiek- en jogclub Contact: Patrick Van Dorpe - 0499 866 834 - vita@telenet.be - www.atletiekvita.be

maandag 18.00-19.30 uur werpers jeugd + atleten: € 115* 
dinsdag 18.30-20.30 uur iedereen kangoeroes: geb. 2012-2013: € 100*
donderdag 18.30-20.30 uur iedereen recreanten joggers: € 70*
vrijdag 19.30-20.45 uur sprint (verzekering inbegrepen)
zaterdag (winter indoor) 11.30-12.30 uur sprint * prijs onder voorbehoud
zondag 10.00-12.00 uur lange afstand 

Huur atletiekpiste door individuelen/groepen

Individuele gebruikers of groepen kunnen gebruik maken van de atletiekpiste, 
op de dagen waarop de atletiekclub niet traint of geen wedstrijd heeft.

Voor het huren van de atletiekpiste neem je vooraf contact op met de
sportdienst (tel. 054 33 93 97). Je haalt de sleutel af in de sporthal.

Tarieven: € 3/uur (individueel)
 € 10/uur (verenigingen)
 € 20/jaar (abonnement)
 € 7,50/uur (scholen)
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DANS
Dansclub De Salvandy vzw Contact: Kamiel Buyle - 0478 355 407 - dansclubdesalvandy@telenet.be - www.dansclubdesalvandy.be 
Locatie: Trefcentrum De Linde, Gemeentehuisstraat 42, Meerbeke
Opendeurdagen: donderdag 6 september 2018, 19.30-22.30 uur en donderdag 13 september 2018, 19.30-22.30 uur

woensdag 19.30-20.35 uur moderne dans niveau 1 volwassenen: € 130 
woensdag 20.35-21.40 uur ballroom niveau 2 (verzekering inbegrepen)
woensdag 21.40-22.45 uur ballroom niveau 3 
donderdag 19.30-20.35 uur ballroom niveau 4 
donderdag 20.35-21.40 uur moderne dans niveau 2 
donderdag 21.40-22.45 uur ballroom niveau 4+ 
vrijdag 18.45-20.00 uur fun line dance
vrijdag 20.00-21.05 uur ballroom niveau 1
vrijdag 21.05-22.10 uur ballroom niveau 5
  (les om de 2 weken afgewisseld met oefenavonden) 
opmerking: start lessen vanaf 19 september 2018

Dansclub Vandaky Contact: Jolien Langendries - 0485 606 820 - info@vandaky.be - www.vandaky.be 
Locatie: Sporthal Pollare, Schuitstraat 12, Pollare

maandag 19.30-20.30 uur 16+ € 110/jaar
woensdag 15.30-21.30 uur 4 tot 16 jaar 
zaterdag 09.00-15.00 uur 2,5 tot 11 jaar 

KAATSEN
Kaatsclub Eendracht Ninove Contact: Marc Van Snick - 0475 538 262 - marc.van.snick@skynet.be - www.eendrachtninove.be

woensdag 18.00-19.30 uur jeugd € 0 /jaar
donderdag 18.30-20.00 uur volwassenen 
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TAFELTENNIS
Tafeltennisclub TTC Ninove Contact: Erwin Vandendaele - 0479 430 860 - info@ttcninove.be - www.ttcninove.be
Locatie: Sporthal Pollare, Schuitstraat 12, Pollare

dinsdag 19.00-21.00 uur iedereen jeugd: € 100/jaar
woensdag 14.30-16.00 uur jeugd bij selectie € 90/jaar vanaf 2de kind/gezin 
zaterdag 10.00-12.00 uur jeugd volwassen recreanten: € 100/jaar
   competitie: € 120/jaar
   (verzekering inbegrepen)

TENNIS
TC De Players Contact: Pieter Herremans - 054 32 15 21 - tcplayers@skynet.be - www.tcplayers.be
Locatie: Okegembaan 212, Okegem

TC Madison Contact: Jara Mirek - 0495 269 343 - 054 33 86 35 - mirekjara@hotmail.com - info@tcmadison.be - www.tcmadison.be
Locatie: Aalstersesteenweg 271, Okegem

TC Sint-Kristoffel Pollare Contact: Isabel De Jonge - 054 33 72 70 - info@ kristoffelsport.be - www.kristoffelsport.be
Locatie: Schuitstraat 12, Pollare
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VOETBAL
KFC Voorde - Appelterre Contact: Mario De Henau - 0496 661 162 - mdh015@hotmail.be - www.kfcvoordeappelterre.com
Jeugd traint in augustus en september op Voorde (Karmelietenstraat)
Jeugd traint vanaf oktober op Steenhuize (Winkelstraat)

maandag 18.00-19.30 uur U13, U15 jeugd: € 260/jaar
maandag 19.30-21.00 uur U17 (2 ploegen) (verzekering inbegrepen)
maandag 18.00-19.00 uur Keepertraining voor U13, U15 
maandag 19.00-20.00 uur Keepertraining voor U17, U21 
maandag 19.00-20.30 uur U21 training op Appelterre (Molenveldweg)

dinsdag 18.00-19.30 uur U9 (groen), U11, U12
dinsdag 18.30-20.00 uur  U9 (rood)
dinsdag 19.15-20.00 uur Keepertraining voor U10, U11, U12

woensdag 17.30-18.30 uur U6, U7, U8 (2 ploegen), U10
woensdag 18.30-19.30 uur U13, U15
woensdag 19.30-21.00 uur U17 (2 ploegen)
woensdag 19.00-20.30 uur U21 training op Appelterre (Molenveldweg)

vrijdag 18.00-19.00 uur U6, U7, U8 (2 ploegen), U9 (groen)
vrijdag 19.00-20.15 uur U10, U9 (rood), U11, U12
vrijdag 18.00-19.00 uur Keepertraining voor U6, U7, U8, U9

KVE Winnik Contact: Armand Heymans - 0474 942 269 - armand.heymans@telenet.be - www.kvewinnik.be
maandag 18.00-20.30 uur U6, U8, U9, U15 a-b-c jeugd: € 250/jaar
dinsdag 18.00-19.30 uur U7, U10, U11, U12, U13, U17 (verzekering inbegrepen)
dinsdag 19.15-21.00 uur 1ste ploeg a-b, reserve a-b, U21
woensdag 18.00-19.30 uur U6, U8, U9, U12, U15 b-c
donderdag 18.00-19.30 uur U7, U10, U11, U13, U17
donderdag 19.15-21.00 uur 1ste ploeg a-b, reserve a-b, U21
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VC Osta Meerbeke Contact: Ann Sterckx - 054 32 01 16 - sterckx.desloover@skynet.be - www.ostameerbeke.be
dinsdag 18.00-19.30 uur U15, U17 jeugd:€ 325
woensdag 18.00-19.30 uur U15, U17 (2de en 3de kind: € 300)
vrijdag 18.00-19.30 uur U15, U17

K.V.K. Ninove Contact: Johan Hertveldt (TVJO) - 0470 518 676 (TVJO) - j.hertveldt@gmail.com - www.kvkninove-jeugd.be
maandag 18.00-19.30 uur U10, U11, U12, U13, U14, U15 U6 t.e.m. U9: € 325
maandag 19.30-21.00 uur U16, U17 U10 t.e.m. U13: € 375
dinsdag 17.30-19.00 uur U12, U13 U14 t.e.m. U19: € 400
dinsdag 19.00-20.30 uur U19 (verzekering inbegrepen)
woensdag 17.00-18.00 uur U6, U7, U8, U9 2de en volgende kind
woensdag 18.00-19.30 uur U10, U11, U14, U15 binnen het gezin krijgt
woensdag 19.30-21.00 uur U16, U17 € 25 korting/kind
donderdag 17.30-19.00 uur U10, U11, U12, U13
donderdag 19.00-20.30 uur U16, U17, U19
vrijdag 17.00-18.00 uur U6, U7, U8, U9
vrijdag 18.00-19.15 uur U14, U15
vrijdag 19.00-20.30 uur U19

keepertraining: 1x per week voor de categorieën van U7 tot en met U19
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VK Jong Neigem Contact: Paul Eeckhout - 054 33 77 01 - 0498 285 387 - paul.eeckhout@telenet.be - www.vkj-neigem.be
dinsdag 19.30-21.00 uur volwassenen jeugd: € 180/jaar
woensdag 18.00-19.30 uur jeugd volwassenen: € 225/jaar
donderdag 18.00-19.30 uur volwassenen (verzekering inbegrepen)
vrijdag 18.00-19.30 uur jeugd

VK Nederhasselt Contact: Patrick Jacobs - 0475 249 722 - info@jacobs-deuren.be - www.vknederhasselt.be 
dinsdag 19.00-21.00 uur seniors kostprijs:
woensdag 17.00-20.00 uur jeugd afhankelijk van leeftijd:
donderdag 19.00-21.00 uur seniors navragen bij inschrijving
vrijdag 17.00-20.00 uur jeugd

HOCKEY
Denderhockey vzw Contact: Annita Barbé - denderhockey@gmail.com - www.denderhockey.be
Locatie: Kunstgrasveld Ninove, Pollarebaan, Ninove 

maandag 17.45-21.30 uur alle jeugd: € 250/jaar
woensdag 18.30-21.30 uur alle volwassenen: € 200/jaar 
   (verzekering inbegrepen)
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ZWEMCLUBS IN ZWEMBAD DE KLEINE DENDER
Aqua ventures (aquagym) Contact: Filip Beeckman - 0474 538 859 - beeckman.filip@skynet.be - www.aquaventures.be

dinsdag 12.15-13.00 uur alle leeftijden kostprijs:
   op het ogenblik van de inschrijving

De Dolfijnen (instructie, training) Contact: Chantal Linthoudt - 0496 874 486 - chantal.linthoudt@skynet.be
 Facebook Zwemclub De Dolfijnen Ninove

donderdag 18.15-19.00 uur niet-zwemmers (jeugd) jeugd: € 12/maand
donderdag 19.00-20.00 uur zwemmers/training (jeugd) (verzekering inbegrepen)
zaterdag 08.00-09.00 uur niet-zwemmers (jeugd)
zaterdag 09.00-10.00 uur zwemmers/training (jeugd)

Duikschool Mototi Contact: Nadia De Troyer - 0496 862 827 - ndt@telenet.be - www.duikclubmototi.com
donderdag 20.45-21.45 uur vanaf 14 jaar jeugd + volwassenen: € 80/jaar
   (verzekering inbegrepen)
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Pallieter Diving (duiktraining, duikinitiatie) Norbert Meerpoel - 0468 106 440 - norbert.meerpoel@gmail.com - liesbeth.buyse@gmail.com
dinsdag 21.00-22.00 uur K1 * D & K2 * D volwassenen: € 150/jaar 
   (verzekering inbegrepen)

Rescue Team Ninove (instructie reddend zwemmen, opleiding en training, voorbereiding hoger redder, bootredder - auto te water e.d.)
 Dirk Van Den Berghe - 0475 793 010 - bestuur@rescueteam.be - www.rescueteam.be 

vrijdag 20.00-21.00 uur alle leden die redder zijn jeugd + volwassenen: € 90/jaar
vrijdag 21.00-22.00 uur alle leden en kandidaat leden vanaf 8 jaar 

Spooky divers (duikinitiatie, duiktraining) Contact: Alain De Bruyne - 0476 988 630 - adb1@telenet.be - www.spookydivers.be 
donderdag 20.00-21.00 uur vanaf 14 jaar jeugd + volwassenen: € 70/jaar 
   (verzekering inbegrepen)

Zwemclub Kaat (instructie, training) Contact: Kaat De Landtsheer- 0478 325 458 - kaatvantzwemb@hotmail.com
woensdag 13.00-14.00 uur jeugd € 75/trimester
woensdag 14.00-15.00 uur jeugd (verzekering inbegrepen)
woensdag 15.00-16.00 uur jeugd 
woensdag 16.00-17.00 uur jeugd

Watergewenning Ninove Contact: info@watergewenningninove.be - www.watergewenningninove.be
zaterdag 09.00-12.00 uur 3 maand tot 4 jaar Kostprijs: op ogenblik van de inschrijving





Openingsuren sporthal ‘t Sportstekske

maandag t.e.m. vrijdag: 8.00 uur tot einde bezetting
zaterdag: 8.45 uur tot einde bezetting
zondag: 8.45 uur tot einde bezetting
Op zaterdag en zondag is de administratie gesloten
tot 12.45 uur.

Sluitingsdagen sporthal

juli:  • gesloten vanaf 16 uur
 • zaterdag en zondag gesloten
 • 11 en 21 juli
 • sluitingsweek: 27 juli tot en met 4 augustus 2019
augustus: • zondag gesloten vanaf 12.45 uur
 • 15 augustus
november: • 1 en 2 november
 • 11 november
december: • 24-25-26 december
 • 31 december
januari: • 1 en 2 januari

Openingsuren zwembad De Kleine Dender

maandag t.e.m. vrijdag: 07.30 - 21.00 uur
zaterdag: 12.00 - 17.00 uur
zaterdagen juli en augustus: 10.00 - 17.00 uur
zondag: 09.00 - 17.00 uur

De kassa sluit 45 minuten voor sluitingstijd. 
De zwemhal moet verlaten worden 15 minuten voor sluitingstijd.
Op zondag kan er gezwommen worden aan het voordelige
gezinstarief van 8 euro (maximum 6 personen) voor Groot-Ninove*
en buiten Groot-Ninove 10 euro (maximum 6 personen). 
*Enkel na inlezen ID of voorleggen bewijs woonplaats (Ninove)
en gezinssamenstelling.

Sportdienst Ninove

Parklaan 15
9400 Ninove
054 33 93 97
sport@ninove.be


