
 
Maand van de sportclub 

Van 1 tot en met 30 september 2019 
 
September is dé maand waarin enkele sportclubs in Sint-Niklaas voor één of meerdere dagen hun deuren openen om het grote publiek kennis te laten maken met sport. Wie sport, beleeft immers meer!  
 
Hierna een overzicht van de activiteiten in Sint-Niklaas: 
 

Naam club Activiteit Wanneer Adres Contact meer info 
Bujinkan Sint-Niklaas Gratis proeflessen om kennis te maken met de krijgskunst 

Bujinkan!  
Bujinkan is een oude Japanse krijgskunst bestaande uit 9 
verschillende gevechtsstijlen van Ninjutsu. Deze niet-
competitieve krijgskunst focust zich zowel op traditionele als 
op moderne zelfverdedigingstechnieken en omvat ongewapend 
en gewapend zelfverweer met zowel traditionele als moderne 
wapens. 

De training word opgedeeld in drie 
leeftijdsgroepen die elk trainen op 
afzonderlijke tijdstippen, zie de link 
voor meer info. 

Bujinkan Dojo Sint-Niklaas 
Driegaaienstraat 206 
9100 Sint-Niklaas 

thomas_pyl@hotmail.com  Link 

Dansgroep Explozion Gratis proeflessen + optredens! 
Gratis proeflessen: Het hele jaar door geniet je bij dansgroep 
Explozion van gratis proeflessen. Wij hebben 4 
leeftijdscategorieen waar je eens bij kan komen meedansen.  
Optreden Nieuwkerken kermis en Autoloze zondag: 
Dansoptredens waar al onze leeftijdscategorieen aan 
deelnemen. Hier kan je de vaardigheden bewonderen die de 
dansers door het jaar heen leren.  

Gratis proeflessen:  
8j-10j (kids) maandag 18u - 19u 
10-15j (junios) maandag 19u -20u 
15 - 25j (jongeren) vrijdag 19u30 - 
20u30 
+25jaar (volwassenen) maandag 20u - 
21u 
Optreden Nieuwkerken kermis:  
zondag 8 september 17 uur tot 17.30 
uur. 
Optreden Autoloze zondag:  
zondag 22 september 15 uur. 

Gratis proeflessen:  
Nieuwkerkenstraat 198 
9100 Nieuwkerken 
Optreden Nieuwkerken 
kermis:  
Dorpsplein  
9100 Nieuwkerken 
Optreden Autoloze zondag:  
Grote Markt 
9100 Sint-Niklaas 

dansgroep.explozion1999@gmail.com Link 

De Wase Steinbockvrienden Sint-Niklase Steinbockmars Zaterdag 15 september  Weverstraat 23 
9100 Sint-Niklaas 

guido.vanbastelaer@gmail.com  link 

  wandeltocht voor alle leefijden met keuze uit afstanden 
van 3-6-12-15-20-25-30 km 

        

GFA Sinaai Open trainingen 
De trainingen van al onze meisjesploegen staan open voor alle 
meisjes! 

Elke maandag- en woensdagavond 
training van 18.30 tot 20 uur. 

GFA Sinaai 
Wijnveld 211 
9112 Sinaai 

jurgendebondt@telenet.be  Link 

GFC Waasland-Beveren vzw Open training G-voetbal 
Tijdens deze voetbaltraining zijn alle volwassenen welkom met 
een (lichte) mentale beperking of met een nummer van het 
Vlaams Fonds. Op een actieve manier neem je deel aan de 
training en sluiten we af met een voetbalmatch tegen elkaar. 
Voetbaluitrusting meebrengen. Er is gelegenheid tot douchen 
nadien. Napraten kan in de cafetaria. 

Zaterdag 7 september van 10 tot 12 
uur. 

Puyenbekestadion 
Watermolenstraat 104  
9100 Sint-Niklaas 

leo.vanbelleghem@telenet.be  Link 

KFC Puivelde Voetbaltraining 
Voetbaltraining voor alle voetballiefhebbers van 18 tot 40 jaar 

Woensdag 18 september om 19.30 uur. Terrein KFC Puivelde; 
Kruisstraat  
9111 Belsele 

cornumarc@gmail.com  Link 

K. Sint-Niklase Condors Initiatielessen 
Gratis oefenlessen in de basketschool. 

Woensdagen 11, 18 en 25 september 
van 15.15 tot 16.30 uur. 

Sporthal De Witte Molen 
Azalealaan 29 
9100 Sint-Niklaas 

peter_lintacker@yahoo.com  Link 
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  opendeurdag hondenschool Zaterdag 21 september 2019 Bergstraat tov nr 90 

9111 Belsele 
prdogsports@gmail.com  link 

Positive Reward Dog Sports 
vzw 

sports: demo en interactieve workshops over oa hondengedrag 
en interactie hond en kinderen, hondenspelletjes 

      

Running Team Sinaai Gratis loopsessie bij RTS 
Deze 2 avonden leggen we de nadruk op een goede 
opwarming, kern en cooling-down met extra aandacht naar 
stabilisatietraining. Na de training kan elke aanwezige genieten 
van een lekker stukje fruit, aangeboden door de club! 

Maandagen 9 en 16 september van 
19.30 tot 20.30 uur. 

Sporthal Ter Beke 
Vleeshouwersstraat 4B 
9112 Sinaai 

info@runningteamsinaai.be  Link 

Sint-Niklase Karateclub Initiatie karate Elke donderdag (19.00 - 20.30 uur), 
zaterdag (10.30 - 12.00 uur) en zondag 
(10.30 - 12.00 uur). 

Witte molen dojo  
(op zaterdag) 
Azalealaan 29 
9100 Sint-Niklaas 
Dojo 'De Kouter' 
(op donderdag en zondag) 
Koutermolenstraat 6 
9111 Belsele 

paul.colleman@telenet.be  Link 

Taekwondo Koryo Initiatie training  Dinsdag 3 september van 19 tot 20 uur 
(- 12 jaar) en van 20 tot  21.30 uur (+ 
12 jaar). 
Vrijdag 6 september van 20 tot 21.30 
uur (+ 12 jaar). 
Zaterdag 7 september van 9.30 uur tot 
11 uur (-12 jaar). 

Sporthal De Witte Molen 
Azalealaan 29 
9100 Sint-Niklaas 

tkdels@gmail.com Link 

VC Gimme Waasland initiatiemomenten volleybal Nieuwkerken 
Gedurende de maand september kunnen kinderen van 6 tot 11 
jaar bij VC Gimme Waasland kennismaken met de beginselen 
van volleybal 

Elke maandag en donderdag 
tussen 2 en 26 september 
17.00 uur tot 18.00 uur 

Gyselstraat, 9100 
Nieuwkerken 

quinten.verdonck@telenet.be  Link 

Waasland Endurance Team Wetatlon 
initiatie triatlon.  De verschillende disciplines (zwemmen, 
fietsen, lopen) kunnen worden beoefend tijdens deze 
activiteit. Deze worden na elkaar beoefend, maar met  
voldoende rust tussen de verschillende disciplines onder 
begeleiding van ervaren triatleten. 

zondag 22 september om 09.00 uur Provinciaal Domein 
Puyenbroeck 
Puidonkdreef 1 9185 
Wachtebeke 

bestuur@triatlon-wet.be  Link 
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