
 

OPENINGSUREN ANDERE SPORTHALLEN - SEIZOEN 2022 – 2023 – van 01/09/2022 tot en met 31/08/2023 (*) 
  

Accommodatie  Standaard openingsuren Afwijkende uren 
Van 01.05 tem 30.06 

Afwijkende uren 
Van 01.07 tem 31.07 

Afwijkende uren 
Van 01.08 tem 31.08 

Opmerkingen 

SH St-Jozef - weekdagen: 17u – 23u, woe: 
12u – 23u 
- zaterdag: 9u – 23u 
- zondag: 9u – 17u 

Gesloten vanaf 1 mei t.e.m. 
31 augustus 

Gesloten vanaf 1 mei t.e.m. 
31 augustus 

Gesloten vanaf 1 mei 
t.e.m. 31 augustus 

- Einde overeenkomst: 30 april 
2028 

- Geen particulier gebruik 
- Gebruik tijdens maanden mei-

augustus: via school zelf 

SH Sint-Gregorius - ma, di en do van 21u – 23u 
- wo van 16u30 – 22u 
- vr van 17u – 22u 
- za van 9u – 12u 

Standaard openingsuren Gesloten Standaard openingsuren 
Gesloten van 15 augustus 
t.e.m. 31 augustus 

- Einde overeenkomst: 2023 
- Geen particulier gebruik 

SH Edugo Glorieux - ma, wo van 18u – 20u 
- di, do van 18u – 22u 
- vr van 17u – 22u 
- za van 9u – 17u 
- zo van 9u – 13u 

Gesloten vanaf 1 mei t.e.m. 
15 augustus 

Gesloten vanaf 1 mei t.e.m. 
15 augustus 

Standaard openingsuren 
Gesloten vanaf 1 mei 
t.e.m. 15 augustus 

- Einde overeenkomst: 31 juli 
2027 

- Geen particulier gebruik 

SH Panta Rhei - maandag, dinsdag en 
donderdag: 17u30 – 22u, 
- vrijdag: 18u – 21u 
- andere dagen: gesloten 

Standaard openingsuren Gesloten Gesloten - Geen gebruik tijdens 
vakantieperiodes 

- Geen particulier gebruik 
- Einde overeenkomst: 31 

augustus 2023 
- Opgelet: max 75% bezetting op 

afgesproken uren 

Prov SH Henleykaai - ma, vr: 1/3 zaal van 8u – 17u 
en 3/3 zaal van 17u – 23u 
- di, do: 3/3 zaal van 7u – 8u, 
1/3 zaal van 8u – 17u en 3/3 
zaal van 17u – 23u 
- wo: 1/3 zaal van 8u – 12u en 
3/3 zaal van 14u – 23u 
- za, zo: 3/3 zaal van 7u – 23u 

Standaard openingsuren Gesloten (Provincie) 3/3 zaal van 7u – 23u - Tijdens schoolvakanties en 
feestdagen: 3/3 zaal van 7u – 
23u 

- Provincie: 5d/jaar volledige hal 
- Einde overeenkomst: 31 

december 2025 

 
 
(*) Van de openingsuren kan afgeweken worden indien het gaat om: 
 - een aanvraag voor een (uitzonderlijke) manifestatie 
 - noodzakelijke, officiële (niet-vriendschappelijke) competitie- of bekerwedstrijden 
 - activiteiten van de Sportdienst 
 - aansluitende seizoensreservaties 
Dergelijke vragen tot afwijking worden intern op de Sportdienst behandeld 

 


