
Dienst sport i.s.m.
Burensportdienst Waasland 
sport@sint-niklaas.be



DINSDAG 18 JUNI 
Sporthal Ter Beke, Vleeshouwersstraat 4B, Sinaai 

9.00 � 9.30 uur onthaal  

9.30 - 9.45 uur briefing en gezamenlijke opwarming 

Stel zelf je sportdag samen!!! 

10.00 � 11.00 uur 11.15 � 12.15 uur  13.30 � 14.30 uur 14.45 � 15.45 uur 

drums alive  zumba  drums alive zumba 

krolf krolf  krolf krolf 

tafeltennis badminton  tafeltennis  

tai chi tai chi  move & relax yoga move & relax yoga 

curve bowl curve bowl  curve bowl curve bowl 

petanque en kubb petanque en kubb  petanque en kubb petanque en kubb 

boogschieten boogschieten  air soft air soft 

wandelen (2u) wandelvoetbal  fietsen (2u) **  

fit is fun line dance  lindy hop fit is fun 

conditietest  conditietest  conditietest conditietest 

   discgolf discgolf 

15.45 � 16.45 uur koffie en gebak 

** fietsen beschikbaar ter plaatse: vermelden bij inschrijving indien je een fiets nodig hebt 

Een woordje uitleg bij sommige sporten: 

Conditietest: unieke gelegenheid om je conditie te laten testen door een team van Sport Vlaanderen!!! 

Curve bowl: variant van de bowlsporten die het midden houdt tussen kegelen en petanque. 

Fit is fun: een groepsles met gevarieerde oefeningen naar eigen niveau waarbij alle spieren worden belast. 

Krolf: een mix van golf en croquet met materiaal van croquet en spelregels van golf.  

Kubb: buitenspel waarbij 2 teams elkaars houten blokken proberen omgooien. 

Move & relax yoga: deze vorm van yoga is geïnspireerd op anusara yoga waarbij uitlijning en het maken van 

fundamenten cruciaal zijn, hierdoor kan je je fysieke- én mentale kracht het best versterken. 

Line dance: leuke dansjes per 2, per 3, solo � 

Lindy hop: samensmelting van verschillende dansen gebaseerd op jazzdans, tapdansen en charleston. 

Tai chi: rustige vloeiende bewegingen waarbij lichaam en geest in evenwicht komen. 

Wandelen (2u): via trage wegen maken we een lus van ongeveer 6.5 km die langs het station van Sinaai gaat. 

De focus van deze wandeling ligt uiteraard op natuur en landschap.  

Fietsen (2u): onze gids Linda brengt jullie langs de mooiste plekjes van Sinaai en omstreken. 

Boogschieten: schieten met pijl en boog naar een liggende wip. 

Air soft: schieten met een replica van een bestaand wapen. Er wordt geschoten met biologisch afbreekbare 

bolletjes. 

Wandelvoetbal: variant van voetbal waarbij de regels aangepast zijn aan de doelgroep van de senioren. De 

meest opvallende regel daarbij is dat het verboden is om te lopen. 

Drums alive: een groepsles waarbij je werkt aan ritme en coördinatie door te trommelen met drumstokken op 

een fitbal. 

Zumba: een dans- en fitnessworkout gebaseerd op Latijns-Amerikaanse dans gecombineerd met internationale 

muziek. 

Discgolf: een combinatie van frisbee en golf, waarbij het de bedoeling is de frisbee in zo weinig mogelijk 

worpen in een ijzeren mand te doen belanden. 

Meer informatie kan je bekomen bij je gemeentelijke sportdienst. 

Uiterste inschrijvingsdatum: 3 juni 2019 

Prijs? 

10 EUR/volledige dag: inclusief 1 koffie en gebak 

6 EUR/halve dag: voormiddag of namiddag: inclusief 1 drankbonnetje 

Korting met Kansenpas, Vrije tijdspas, Z-pas (kopie voorleggen) 
Inbegrepen: accommodatie, sportmaterieel, deskundige begeleiding, verzekering. 

Meebrengen? 

eigen lunchpakket (N.B. Er is ook mogelijkheid om kleine snacks te bestellen) 

sportieve kledij, sportschoeisel en handdoek. 
 

Hoe inschrijven? 
ofwel bezorg je de invulstrook aan je gemeentelijke sportdienst 

ofwel via www.sint-niklaas.be/midzomersportdag 

Betalen kan: 
via overschrijving op BE60 0682 0759 4070, Burensportdienst Waasland met 

vermelding: Midzomersportdag, naam deelnemer(s), gemeente, snack. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

MIDZOMERSPORTDAG 2019 

Voornaam: ......................................... Naam:  .............................................................  

Telefoonnummer/ GSM:  ...............................................................................................  

E-mailadres:  ...............................................................................................................  

Ik wens mij voor volgende sessies in te schrijven: 

10.00-11.00 uur: keuze 1: ������������������reserve : ��������������... 

11.15-12.15 uur: keuze 1: ��������������...............reserve : ��������������.. 

13.30-14.30 uur: keuze 1: ������������������.reserve : ��������������.. 

14.45-15.45 uur: keuze 1: ������������������.reserve : ��������������.. 

   Ik bestel een snack (betalen bij inschrijving):   

o croque monsieur garni: �7 

o spaghetti: �7 

Ik neem deel aan de fietstocht en breng zelf een fiets mee: ja / nee 

Ik geef toestemming om foto�s van mij te nemen en te publiceren: ja / nee 

 

Indien de keuzesport volzet is kunnen verschuivingen plaatsvinden! Duid zeker een reservesport 

aan!  Jouw definitief programma ontvang je op de dag zelf. 


