
 

 

Van 1 tot en met 30 september 2021 is het 'Maand van de Sportclub'. Met deze actie wil Sport 

Vlaanderen de sportclubs en hun werking in de kijker plaatsen.  

Ook onze gemeente doet mee! Ontdek wat onze sportclubs te bieden hebben in september via gratis 

initiaties, demonstraties, activiteiten, …  En misschien vind jij ook een sportclub die bij jou past! 

Naast onderstaande deelnemende clubs en activiteiten kan je ook bij vele andere sportclubs gratis een 

keertje proberen alvorens aan te sluiten. In de jeugdsportgids vind je een overzicht van alle 

jeugdsportclubs. Neem voor de concrete mogelijkheden contact op met de club. 

 

DEELNEMENDE SPORTCLUBS EN ACTIVITEITEN  

 

Basketbalclub Remant Basics Melsele-Beveren 

Open training en vriendjesdag  in september  

 05/sep reguliere training 10.00 uur 11.30 uur tot 12 jaar 

 08/sep reguliere training 13.30 uur 15.00 uur tot 12 jaar 

 12/sep reguliere training 10.00 uur 11.30 uur tot 12 jaar 

 15/sep reguliere training 13.30 uur 15.00 uur tot 12 jaar 

 19/sep reguliere training 10.00 uur 11.30 uur tot 12 jaar 

 22/sep vriendjesdag  13.30 uur 15.00 uur tot 12 jaar 

 26/sep reguliere training 10.00 uur 11.30 uur tot 12 jaar 

 29/sep reguliere training 13.30 uur 15.00 uur tot 12 jaar 

Inschrijven via onderstaande link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVZhjoURihLcZ_GhesmGLoXf35joWaLpX5vWxyfK5WuYU0L

Q/viewform?usp=sf_link 

Meer info en contact: www.basicsmelsele.be | secretariaat@basicsmelsele.be   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVZhjoURihLcZ_GhesmGLoXf35joWaLpX5vWxyfK5WuYU0LQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVZhjoURihLcZ_GhesmGLoXf35joWaLpX5vWxyfK5WuYU0LQ/viewform?usp=sf_link
http://www.basicsmelsele.be/
mailto:secretariaat@basicsmelsele.be


Dansclub Eclips Dance Studio 

Vriendjesdag in september 

 04/sep vriendjesdag 9u30 11u30 alle leeftijden 

Meer info en contact: www.eclips-dancestudio.com  | info@eclips-dancestudio.com  

 

Hockey Club Beveren  

Gratis proeflessen  

 05/sep Gratis proeflessen  9u30  10u30 alle leeftijden 

 12/sep Gratis proeflessen  9u30  10u30 alle leeftijden 

 19/sep Gratis proeflessen  9u30  10u30 alle leeftijden 

 26/sep Gratis proeflessen  9u30  10u30 alle leeftijden 

Meer info en contact: www.hockeyclubbeveren.be | tessajanssens@hockeyclubbeveren.be  

 

Koninklijk Gym Waasland vzw    

Open trainingen in september 

 Dinsdag en donderdag van 18.45 tot 20 uur trainingen jeugd 

 Dinsdag en donderdag van 20 tot 21.30 uur trainingen volwassenen 

Meer info en contact: www.gymwaasland.be | secretariaat@gymwaasland.be  

 

Petanqueclub PC Actief Beveren 

Open trainingen in september 

 Dinsdag open training  13.30 uur 17.30 uur  

 Donderdag open training  13.30 uur 17.30 uur 

 Vrijdag   open training  19.00 uur 23.00 uur 

Meer info en contact: pcactief@gmail.com   

 

Tennisclub Kieldrecht (in samenwerking met El Padel) 

Gratis initiatie 

 zondag 12 september tennis- en padelinitiatie  9u30 11u30 alle leeftijden 

Meer info en contact: tennisclubkieldrecht@gmail.com | 0494 74 13 75 

http://www.eclips-dancestudio.com/
mailto:info@eclips-dancestudio.com
http://www.hockeyclubbeveren.be/
mailto:tessajanssens@hockeyclubbeveren.be
http://www.gymwaasland.be/
mailto:secretariaat@gymwaasland.be
mailto:pcactief@gmail.com
mailto:tennisclubkieldrecht@gmail.com


Turnkring Schelderood Kallo 

Gratis proeflessen en vriendjesdagen 

 14 en 17 september vriendjesdag 18:00 19:00 3 tot 8 jaar 

 14 en 17 september vriendjesdag 19:00 20:00 9 tot 11 jaar 

 14 en 17 september vriendjesdag 20:00 21:00 vanaf 12 jaar 

 16 september  vriendendag 20:00 21:00 vanaf 18 jaar 

Contact en meer info: www.schelderood.net  | schelderood@skynet.be  

 

Voetbalclub Auti-voetbalclub U-Nited vzw 

Open trainingen 

 10/sep/21 open training 18.30 uur 19.45 uur 6-13 jaar 

 10/sep/21 open training 19.00 uur 20.45 uur 13-30 jaar 

 17/sep/21 open training 18.30 uur 19.45 uur 6-13 jaar 

 17/sep/21 open training 19.00 uur 20.45 uur 13-30 jaar 

 24/sep/21 open training 18.30 uur 19.45 uur 6-13 jaar 

 24/sep/21 open training 19.00 uur 20.45 uur 13-30 jaar 

Meer info en contact: www.autivoetbalclubunited.be | info@autivoetbalclubunited.be  

 

Moventum vzw 

Gratis proeflessen in september 

Meer info en contact: www.moventum.be | melissa-dierckx@hotmail.com | 0486 51 98 32 

 

Beveren Lions 

Vriendjesdagen  in september 

 01/sep  Multimove voor iedereen 17u30 19u 4-7 jaar 

 08/sep  Vriendjesdag Beeball majors 18u 19u30 7-9 jaar 

 15/sep  Vriendjesdag Miniemen 18u 20u 10-12 jaar 

 22/sep  Baseball tryouts Cadetten 18u15 20u15 13-15 jaar 

Meer info en contact: www.beverenlions.be |dennis@beverenlions.be 

  

http://www.schelderood.net/
mailto:schelderood@skynet.be
http://www.autivoetbalclubunited.be/
mailto:info@autivoetbalclubunited.be
http://www.moventum.be/
mailto:melissa-dierckx@hotmail.com
http://www.beverenlions.be/


Sint-Barbara 

Initiatielessen  in september 

 04/sep initiaties 14.00 uur 17.00 uur 7 jaar - 18 jaar 

 11/sep initiaties 14.00 uur 17.00 uur 7 jaar - 18 jaar 

 18/sep initiaties 14.00 uur 17.00 uur 7 jaar - 18 jaar 

 25/sep initiaties 14.00 uur 17.00 uur 7 jaar - 18 jaar 

Meer info en contact: www.sint-barbara.eu |rita.a@telenet.be 

 

WTT Waaslands triathlon en duathlon team  

Gratis proeflessen in september 

Meer info en contact: www.wtt2000.be | annelies_van_dyck@icloud.com  

 

KVK. Svelta Melsele 

Open training  in september 

 13/sep/21 training  18.00 19.15 6 en 7 jarigen 

 15/09/2021 training  18.00 19.15 6 en 7 jarigen 

Meer info en contact: www.kvksveltamelsele.be | dirk.dobbeleir@telenet.be  

 

Contact Karate Beveren    

Vriendjesdag 

 08/sep vriendjesdag  18:00 19:00  6 tot 12 

 11/sep vriendjesdag  14:00 16:00  alle leeftijden 

Meer info en contact: www.contact-karate-beveren.be |deblockmarc_wakobelgium@hotmail.com  

 

  

http://www.sint-barbara.eu/
http://www.wtt2000.be/
mailto:annelies_van_dyck@icloud.com
http://www.kvksveltamelsele.be/
mailto:dirk.dobbeleir@telenet.be
http://www.contact-karate-beveren.be/
mailto:%7Cdeblockmarc_wakobelgium@hotmail.com


GSF Vrasene  

Vriendjesdag 

 14/09/2021 vriendjesdag 20u 21u15 geboortejaar 2004 

 17/09/2021 vriendjesdag 18u 19u15 geboortejaar 2009 tot 2007 

 17/09/2021 vriendjesdag 19u15 20u30 geboortejaar 2006 tot 2005 

 18/09/2021 vriendjesdag 9u45 10u45 geboortejaar 2015 tot 2013 

 18/09/2021 vriendjesdag 10u45 12u geboortejaar 2012 tot 2010  

Meer info en contact: www.gsf-vrasene.be | nick.drieghe@gmail.com  

 

BMV Beveren Melsele Volleybal  

Open trainingen in september 

 Woensdag 1, 8, 15, 22 september Initiatieles Volleybal  14u00 15u30 6 - 8 jaar 

 Woensdag 1, 8, 15, 22 september Initiatieles Volleybal  15u30 17u00 9 - 11 jaar 

 Vrijdag 3, 10, 17, 24 september           Leren volleyballen in team 17u30 19u00 11 -13j 

 zondag 12 19 & 26 september  Instuifles Bewegingsspeeltuin 10u30 12u00 4 - 6 jaar 

 Woensdag 29 september  Tornooi Smashbal  14u00 15u30 6 - 8 jaar 

 Woensdag 29 september  Tornooi Smashbal  15u30 17u00 9 - 12 jaar 

Meer info en contact: https://www.facebook.com/Bmvvolley |triojolan@hotmail.com  

 

KJC Beveren 

Het hele jaar door kan u bij ons gebruik maken van 4 gratis proeflessen! Voor onze allerjongste judoka's 

organiseren wij verschillende leuke activiteiten zoals sinterklaasfeest, Kerstmutsentraining, 

oudertraining, enz...     

Meer info en contact: www.judobeveren.be | kjcbeveren@gmail.com  
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