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Sint-Rita wint actie 'Breng je sportclub naar school' Het Belang van Limburg - 05 Okt. 2021
- Pagina 6
De actie 'Breng je sportclub naar school' paste in de 'Maand van de Sportclub' die elk jaar in
september door Sport Vlaanderen georganiseerd wordt om het lokaal sportaanbod te promoten.
Kinderen werd gevraagd om in de outfit van hun sportclub naar school te komen. “Er namen 1530
sportclubs en scholen ...

2)

Hoe het begon voor deze olympiërs/maand van de sportclub _De-Zondag-Kempenland_p12.pdf de zondag - 05 Sep. 2021 - Online

3)

Ontdek de sportclubs in september Krant van West-Vlaanderen - 27 Aug. 2021 - Pagina 98
OUDENBURG - Van woensdag 1 september tot en met donderdag 30 september organiseert Sport
Vlaanderen in samenwerking met de sportdiensten de Maand van de Sportclub. “In onze stad gooien
vijftien sportclubs hun deuren open”, zegt schepen van Sport Tahira Malik. Met deze actie wil Sport
Vlaanderen de clubs in de ...

4)

Tijdens Maand van de Sportclub kan je nieuwe sporten uittesten Het Laatste Nieuws - 27
Aug. 2021 - Pagina 15
In september, de Maand van de Sportclub, organiseert Team Ontspannen in Langemark-Poelkapelle
samen met enkele sportclubs uit de gemeente twee dagen waarop kids verschillende sporten kunnen
proberen. Op woensdag 8 september van 14.30 uur tot 16.30 uur of op zaterdag 11 september van 9
uur tot 12 uur kunnen kinderen ...

5)

Sport en beweging in de kijker Krant van West-Vlaanderen - 03 Sep. 2021 - Pagina 95
GISTEL - Van 1 tot 30 september vindt de Maand van de Sportclub plaats. Gistel grijpt het moment
aan om sporten en bewegen in de kijker te zetten, en sporters en recreanten opnieuw te
verwelkomen. De stedelijke sportdienst zet in op zeven sporen, zo deelt bevoegd schepen Dries
Depoorter (Open ...

6)

Team Sport Dilbeek organiseert in september weer etalagewedstrijd Het Laatste Nieuws 28 Jul. 2021 - Pagina 14
Liefst 16 koppels, winkeliers en sportverenigingen gingen samen aan de slag en namen deel aan de
etalagewedstrijd van Team Sport Dilbeek vorig jaar. Dit jaar wordt het Sportfeest@Dilbeek in kader
van Maand van de Sportclub georganiseerd waarbij de titel 'Sportstraat 2021' ook dit jaar gewonnen
kan worden.
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Sint-Rita wint actie 'Breng je sportclub naar school'
Het Belang van Limburg - 05 Okt. 2021
Pagina 6
* Het Belang van Limburg : Goednieuwskrant: Zuid-West, Goednieuwskrant: Hasselt

De actie 'Breng je sportclub naar school' paste in de 'Maand van de Sportclub' die elk jaar in september door
Sport Vlaanderen georganiseerd wordt om het lokaal sportaanbod te promoten. Kinderen werd gevraagd om in
de outfit van hun sportclub naar school te komen. “Er namen 1530 sportclubs en scholen deel. In elke provincie
is er een winnende school. In Limburg deden er 227 scholen mee en dit jaar was basisschool Sint-Rita uit SintTruiden de winnaar”, zegt een trotse directeur Luc Kempeneers. De school won een waardebon van 250 euro
aan sportmaterialen. jcr

Hoe het begon voor deze olympiërs/maand van de sportclub _De-ZondagKempenland_p-12.pdf
de zondag - 05 Sep. 2021
Download

Ontdek de sportclubs in september
Krant van West-Vlaanderen - 27 Aug. 2021
Pagina 98
* Krant van West-Vlaanderen : De Zeewacht Kust

OUDENBURG - Van woensdag 1 september tot en met donderdag 30 september organiseert Sport Vlaanderen in
samenwerking met de sportdiensten de Maand van de Sportclub. “In onze stad gooien vijftien sportclubs hun
deuren open”, zegt schepen van Sport Tahira Malik.
Met deze actie wil Sport Vlaanderen de clubs in de kijker zetten en promoten bij de lokale bevolking. “Grijp jullie
kans en maak gratis kennis met de sportclub die je het best ligt”, doet Tahira Malik een oproep.
Een overzicht van de deelnemende sportclubs kan je vinden via www.oudenburg.be/maand-van-de-sportclub.
(LIN)

Tijdens Maand van de Sportclub kan je nieuwe sporten uittesten
Het Laatste Nieuws - 27 Aug. 2021
Pagina 15
* Het Laatste Nieuws : Westhoek
In september, de Maand van de Sportclub, organiseert Team Ontspannen in Langemark-Poelkapelle samen met
enkele sportclubs uit de gemeente twee dagen waarop kids verschillende sporten kunnen proberen. Op
woensdag 8 september van 14.30 uur tot 16.30 uur of op zaterdag 11 september van 9 uur tot 12 uur kunnen
kinderen tussen 5 en 12 jaar gratis enkele sporten uitproberen. Dat gebeurt in het Sportcentrum Langemark in
de Boezingestraat. Deelnemende clubs zijn Rapid Langemark (basketbal), Sportiva Langemark (volleybal), VK
Langemark-Poelkapelle (voetbal), Karate Budo Okano, Judo Kan Geiko en Tennis Club Come Back. "Kom
vrijblijvend proeven van die sporten en wie weet heb je de smaak wel te pakken", klinkt het bij de
organisatoren. Inschrijven kan je hier. (CMW)
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Sport en beweging in de kijker
Krant van West-Vlaanderen - 03 Sep. 2021
Pagina 95
* Krant van West-Vlaanderen : De Zeewacht Kust

GISTEL - Van 1 tot 30 september vindt de Maand van de Sportclub plaats. Gistel grijpt het moment aan om
sporten en bewegen in de kijker te zetten, en sporters en recreanten opnieuw te verwelkomen. De stedelijke
sportdienst zet in op zeven sporen, zo deelt bevoegd schepen Dries Depoorter (Open VLD) mee.
Zo is er de lancering van een specifieke brochure. “Daarin staan naast een overzicht van alle sport- en
beweegmogelijkheden, ook interessante weetjes, zoals de locatie van de sport- en speelterreinen, de
picknickbanken en petanqueterreinen”, geeft schepen Depoorter mee.
“Verder is er de stadsomloop of cityrun. De scholen kunnen in de maand september, in hun eigen klasbubbel en
wanneer hen dit past, deelnemen aan een omloop. Het parcours wordt met de hulp van vrijwilligers in diverse
lussen rond de school voorzien. We voorzien ook een verrassing voor de winnaars.”

De verenigingen Brave en Fighting Spirit bieden een gratis initiatie zelfverdediging aan, eveneens binnen de
eigen klasbubbel.
“Op initiatief van de sportdienst en in samenwerking met de lokale joggingclub worden vijf lessen
‘powerwalking’ aangeboden”, vervolgt de sportschepen. “In de vijf basisscholen krijgen de kinderen tot acht jaar
multimove voorgeschoteld en samen met Sport Vlaanderen zijn er half september fietslessen voor kinderen. In
oktober start een cursus leren fietsen voor volwassenen, in november volgt dan leren fietsen met een e-bike.”
Verschillende clubs geven gratis initiaties ter promotie van hun sport. Overzicht op www.gistel.be. De stad
kondigt nog een ‘urban trail’ aan in december, samen met hogeschool Vives. (TVA)

Team Sport Dilbeek organiseert in september weer etalagewedstrijd
Het Laatste Nieuws - 28 Jul. 2021
Pagina 14
* Het Laatste Nieuws : Pajottenland

Liefst 16 koppels, winkeliers en sportverenigingen gingen samen aan de slag en namen deel aan de
etalagewedstrijd van Team Sport Dilbeek vorig jaar. Dit jaar wordt het Sportfeest@Dilbeek in kader van Maand
van de Sportclub georganiseerd waarbij de titel 'Sportstraat 2021' ook dit jaar gewonnen kan worden.
Sportfeest@Dilbeek wordt georganiseerd in twee delen van de etalagewedstrijd. Het eerste deel bestaat uit het
creëren van de etalage, waarbij de wedstrijd op woensdag 1 september van start gaat. Het concept is simpel:
creëer samen met de aan jou gekoppelde sportvereniging de mooiste, coolste of grappigste etalage met als
thema 'sport'. Ga samen aan de slag om sportmateriaal en posters te verzamelen om daarmee zo veel mogelijk
etalages in Dilbeek de hele maand september om te toveren. Sport en Gezondheid Dilbeek stelt voor de
gelegenheid ook sportmateriaal ter beschikking. Het tweede deel bestaat uit de wedstrijd, waarbij je een foto
neemt van de goed zichtbare, versierde etalage en die nadien doorstuurt naar sport@dilbeek.be. Op de website
zal een live poll georganiseerd worden waarbij het team met de meeste stemmen de titel 'Sportstraat 2021'
wint.
Alle handelaars in Dilbeek mogen zich inschrijven voor de actie. Inschrijven kan via www.dilbeek.be. De
inschrijvingen worden afgerond op zondag 15 augustus. (AGG)
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Tennisclub Zevenbergen valt in de prijzen Het Laatste Nieuws - 16 Nov. 2021 - Pagina 17
Tennis- en padelclub Zevenbergen uit Lier is tijdens de Maand van de Sportclub in de prijzen gevallen.
Zevenbergen zette in september de deuren open voor het grote publiek en kreeg zopas als beloning
van Sport Vlaanderen een cheque ter waarde van tweehonderd euro. De Maand van de Sportclub
wordt georganiseerd ...
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Tennisclub Zevenbergen valt in de prijzen
Het Laatste Nieuws - 16 Nov. 2021
Pagina 17
* Het Laatste Nieuws : Mechelen-Lier
Tennis- en padelclub Zevenbergen uit Lier is tijdens de Maand van de Sportclub in de prijzen gevallen.
Zevenbergen zette in september de deuren open voor het grote publiek en kreeg zopas als beloning van Sport
Vlaanderen een cheque ter waarde van tweehonderd euro.
De Maand van de Sportclub wordt georganiseerd door Sport Vlaanderen, in samenwerking met verschillende
Vlaamse steden en gemeentes. Ook in Lier deden 22 sportclubs mee. De verenigingen zetten initiatiesessies op
poten om sport te promoten bij het brede publiek. Deelnemende clubs maakten kans op een (geld)prijs en
Zevenbergen was dus bij de gelukkigen. (KDC)

Page 2/2 | Copyright 2017 Belga. All rights reserved

Overzicht Persknipsels

Vrijdag 19 November 2021

Inhoud
1)

Dapalo wint waardebon na deelname aan wedstrijd Sport Vlaanderen Krant van WestVlaanderen - 19 Nov. 2021 - Pagina 74
DADIZELE - Atletiekvereniging Dapalo Dadizele vierde in het gemeenschapscentrum den Ommeganck
in Dadizele haar clubfeest. Tijdens het clubfeest kwam schepen voor Sport Jürgen Deceuninck (STERK)
met een leuke verrassing over de vloer. Dapalo nam in september deel aan een wedstrijd in het kader
van de ‘Maand van de Sportclub’, een ...
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Dapalo wint waardebon na deelname aan wedstrijd Sport Vlaanderen
Krant van West-Vlaanderen - 19 Nov. 2021
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* Krant van West-Vlaanderen : De Weekbode Roeselare – Izegem - Tielt

DADIZELE - Atletiekvereniging Dapalo Dadizele vierde in het gemeenschapscentrum den Ommeganck in
Dadizele haar clubfeest. Tijdens het clubfeest kwam schepen voor Sport Jürgen Deceuninck (STERK) met een
leuke verrassing over de vloer. Dapalo nam in september deel aan een wedstrijd in het kader van de ‘Maand
van de Sportclub’, een campagne van Sport Vlaanderen. De atletiekvereniging viel daarbij in de prijzen.
Schepen Jürgen Deceuninck overhandigde zaterdagavond een waardebon van 200 euro aan het bestuur van de
club. (BF-foto JS)
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