capoeira in Ninove
verplicht inschrijvingsgeld 5€ (inclusief verzekering)
Bron: UiTinVlaanderen.be

Wanneer
Altijd open

Waar
Sporthal
Parklaan 15
9400 Ninove

Prijs
€55.00
Basisprijs: € 55.00

Organisatie en contact
Capoeira Vlaanderen vzw
e-mail: capoeiravlaanderen@hotmail.com

Populaire items
 Zwembad De Kleine Dender
 Openingsuren zwembad De Kleine Dender
 Vacatures stad en OCMW
 Bibcatalogus
 De Donderdagen 2019

 Gerelateerde Activiteiten

KWB Meerbeke MTB
18september2019
Voor de mountainbike-liefhebbers organiseert KWB Meerbeke een wekelijks ritje in Meerbeke en directe
omgeving. De nadruk ligt op recreatief mountainbiken, 25 à 35 km naargelang het tempo. We rijden in groep
waarbij we de snelheid van de ‘traagste’ rijder respecteren. Iedereen is welkom! Enkel een MTB-fiets is nodig.
Start op het gemeenteplein te Meerbeke om 19u. Info : Rudi op 054/32 90 6

KWB Meerbeke
Lees meer

capoeira in Ninove
18september2019
Capoeira is een samensmelting van krijgskunst, acrobatie, dans, muziek en Braziliaanse cultuur. Capoeira is een
spel tussen twee mensen waarin je constant beweegt en balanceert over het ritme van typische
capoeiramuziek.Je probeert om je tegenstander uit zijn evenwicht te brengen door trappen te geven. Kinderen
vanaf 6 jaarVolwassenen vanaf 12 jaar

Sporthal
Lees meer

Atletiekclub Vita : lid worden
18september2019
Inschrijvingen en (her)aansluiting bij atletiek- en jogclub Vita. Het atletiekjaar begint op 1 november en loopt tot
31 oktober.Aansluitingen zijn steeds mogelijk in de loop van het seizoen.Inschrijvingsmodaliteiten op website

www.atletiekvita.be

Atletiekpiste
Lees meer

Punten sparen in de Sporthal
18september2019
Kom ook sporten in onze Sporthal en spaar UiTPAS'punten.

Sporthal 't Sportstekske
Lees meer

Infovergadering Start to run van 0 naar 5, 5 naar 10, en 10 naar 15km
19september2019
Infovergadering over Start to run over 5, 10 of 15km.begeleide sessies op dinsdag, donderdag en
zondagvoormiddag. Geen basisconcitie vereist voor start to run van 0 naar 5 km START TO RUN NAAR 5 KM,
JOGGEN NAAR 10 EN 15 KM. VITA organiseert op de stedelijke atletiekpiste te Ninove een start2run-sessie vanaf
dinsdag 25 september en dit om 19 uur; dezelfde dag om 18 uur 45 start VITA twee ...

Atletiekpiste
Lees meer

Meer activiteiten

