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Stad Brugge Sport,
Huis van de Bruggeling
Frank van Ackerpromenade 2
8000 Brugge
t 050 47 54 70
sportdienst@brugge.be

SLUITINGSDAGEN STEDELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR 2021
vr 1 jan
za 2 jan
zo 4 en ma 5 april
za 1 mei
do 13 mei
zo 23 en ma 24 mei
do 24 juni
zo 11 juli
wo 21 juli
zo 15 augustus
ma 1 november
di 2 november
do 11 november
vr 24 december
za 25 en zo 26 december
vr 31 december

Nieuwjaar
enkel sporthal Xaverianen open
van 9.30 tot 12.30 u
Pasen
Feest v. d. Arbeid
O.L.H. Hemelvaart
Pinksteren
enkel sporthal Koolkerke, KTA, VTI en
Sint-Lodewijkscollege open
Vlaanderens Feest
Nationale Feestdag
O.L.V. Hemelvaart
Allerheiligen
enkel sporthal Xaverianen open
van 14 tot 19 u
Wapenstilstand
enkel sporthal Koude Keuken open tot
15 u en sporthal Xaverianen tot 16 u
Kerstdag
enkel sporthal Koude Keuken open tot
15 u en sporthal Xaverianen tot 16 u

BIJKOMENDE SLUITINGEN TIJDENS MEI T/M AUGUSTUS
Sporthal de Landdijk
gesloten op zaterdag in mei en juni vanaf 13 u
gesloten van 1 juli t/m 31 augustus
Sporthal Koude Keuken
gesloten van 1 t/m 31 juli
1 t/m 14 augustus open van 14 u-22 u, zaterdag open van 8 u-15.30 u,
zondag open van 9 u-13 u
16 t/m 31 augustus open van 14 u-22 u, zondag open van 9 u-13 u
Sporthal Daverlo
gesloten op zaterdag in juni
gesloten van 1 juli t/m 15 augustus
16 t/m 31 augustus open van 17 u-22 u, zondag open van 9 u-13 u
Sporthal Tempelhof
gesloten van 1 juli t/m 15 augustus
16 t/m 31 augustus open van 17 u-22 u, zondag open van 9 u-13 u
Sporthal De Polder
gesloten van 1 juli t/m 31 augustus
Sporthal Xaverianen
open volgens de reguliere openingsuren
Judozaal Albert Plovier
open volgens de reguliere openingsuren
Sporthal Koolkerke, Turn- en Judozaal Jan Breydel
gesloten van 1 juli t/m 15 augustus
16 t/m 31 augustus open van 16 u-22 u
Sporthal KTA, Sporthal Sint-Lodewijkscollege, Sporthal VTI
open op afspraak, in functie van sluiting van de school
Indien er geen bezetting is of werd aangevraagd binnen de voorziene reservatietermijn, kan besloten worden om de sportcentra te sluiten voor dat tijdsbestek.
Actuele info openingsuren per locatie, surf naar www.brugge.be/sportcentra
v.U. Colin Beheydt, algemeen directeur Stad en OCMW Brugge, Burg 12, 8000 Brugge | Ontwerp: Stad Brugge

