Maand van de Sportclub
Laarne - 05 Sep. 2022

Van 1 tot 30 september organiseert Sport Vlaanderen in samenwerking met de sportdiensten de Maand van de
Sportclub. Met deze actie wil Sport Vlaanderen de clubs in de kijker zetten en promoten bij de lokale bevolking.
Ook in Laarne valt er heel wat te beleven.
Zapsportavond
Vrijdag 9 september 2022 van 17.00 tot 18.30 uur
Sportcentrum Veldmeers - Voor 6- tot 14-jarigen
Kiezen is niet eenvoudig. Ook niet in de vrije tijd. Tijdens de zapsportavond kunnen de deelnemers proeven van
een divers sportaanbod: judo, basket, dans, voetbal, turnen,... Sportievelingen die graag eens een andere sport
willen proberen, kinderen die twijfelen over welke sport ze willen beoefenen, nieuwsgierigen, … ze zijn allemaal
welkom! Deelnemers kunnen zo verborgen sporttalenten ontdekken of misschien de weg vinden naar een
sportclub.
In samenwerking met KBBC Sparta Laarne, VC Kalken, Koninklijke Turnclub Kalken, N Dansstudio, Hoger Op
Kalken, Gymclub Laarne, KVV Laarne-Kalken en Judoclub Kano Kwai.
https://www.laarne.be/maand-van-de-sportclub

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

Sportfest Hest
Heist-op-den-berg - 02 Sep. 2022

In september ontrollen we traditiegetrouw de campagne 'Maand van de Sportclub'van Sport Vlaanderen om
lokale sportverenigingen extra in de kijker te zetten. Talloze sportdiensten van lokale besturen werken op
verschillende manieren mee aan de campagne. Voor vele verenigingen is het trouwens tegelijk de start van het
sportieve seizoen.
In dat kader organiseert team Sport en Jeugd op 10 september de eerste editie van ‘Sportfest Hest’ in
samenwerking met heel wat lokale, erkende sportverenigingen én met Sportoase De Lo. Tijdens dat evenement
staan de deelnemende sportverenigingen in de kijker en kan de Heistenaar (jong en oud) kennismaken met het
sportaanbod in Heist-op-den-Berg door middel van initiaties, demo’s, sportactiviteiten met vrije inloop,
randanimatie, enzovoort. Ook Sportoase De Lo neemt actief deel en koppelt er de campagne ‘Stronger Days’
aan, waarbij mensen kunnen kennismaken met hun fitnessaanbod.
Team Sport en Jeugd verzet bergen om elke Heistenaar aan te zetten tot duurzaam sporten en bewegen. Onze
sportverenigingen zijn uiteraard de belangrijkste partner om die doelstelling samen te realiseren. Daarom is een
forum waar zij in beeld komen erg waardevol en dat vooral na de zware coronajaren waarin verenigingen soms
grote klappen kregen. Het initiatief ‘Sportfest Hest’ ontstond trouwens uit overleg met de verenigingen op de
algemene vergadering van de Sportraad.
Niet alleen Sport Vlaanderen maar ook team Sport en Jeugd is er steevast van overtuigd: sporters beleven
meer! Net die beleving is een stimulans om te blijven sporten en bewegen. Daarom wil team Sport en Jeugd
alles wat te maken heeft met sporten, bewegen én sportverenigingen maximaal in beeld brengen. Sportfest
Hest draagt daartoe samen met de sportgids en alle andere sportieve initiatieven zeker bij. Al die initiatieven
zorgen voor beleving. En die beleving kan heel overtuigend en/of inspirerend zijn om mensen aan te zetten tot
beweging.
Dit is een eerste editie waarbij team Sport en Jeugd zichzelf alle kansen en groeimarge wil geven. De intentie is
om dit evenement, na een positieve evaluatie, te behouden en er een traditie van te maken om sport zo blijvend
feestelijk in de kijker te zetten.
Praktisch Zaterdag 10 september tussen 10 en 16 uur op twee locaties: rondom De Sporthal, Lostraat 48 A, en
zwembad Sportoase De Lo, Lostraat 70 A.
Het gedetailleerde programma vind je op www.heist-op-den-berg.be/programma-sportfest.
Inschrijven is voor sommige activiteiten aangewezen en kan via de link www.heist-op-den-berg/webshop.
Meer informatie over ‘Stronger Days’ van Sportoase vind je op
https://www.heist-op-den-berg.be/nieuws/sportfest-hest
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blankenberge kort
Krant van West-Vlaanderen - 02 Sep. 2022
Pagina 23
* Krant van West-Vlaanderen : Local : De Zeewacht Kust

Sportshoppen in september
BLANKENBERGE - Tijdens de ‘Maand van de Sportclub’ zet Sport Vlaanderen de sportclubs in de kijker. De
Blankenbergse sportdienst brengt naar aanleiding hiervan een sportshoppingbrochure uit met alle verenigingen
die een jeugdwerking aanbieden. Bij heel wat clubs kan je de hele maand september ook gratis proeven van hun
aanbod. De fysieke folders worden begin september verdeeld in de scholen, je kan de digitale versie wel al
raadplegen via www.blankenberge.be/sportshopping. Jurgen Content, schepen van Sport: “September is
sportshoppenmaand! Alle sportclubs van onze stad werken mee om zowel de allerjongsten van 3 jaar tot de
jongvolwassenen van 18 te laten proeven van het aanbod in onze stad. Met gratis lessen en zonder lidgeld te
betalen, kan je in september eens vrijblijvend proberen.”
Uitkerke Kermis pronkt met groentetapijt
BLANKENBERGE - Opmerkelijke eyecatcher op Uitkerke Kermis dit jaar: vanaf vrijdagavond 2 september zal aan
de ingang van Park De Craene een reusachtig groentetapijt te bewonderen zijn. Het werd ontworpen door Paul
Defever, die jarenlang actief was in de bloemenstoet. “Naast de klassieke thema’s streven we dit jaar ook een
maatschappelijk doel na: de groenten worden na afloop aan de Blankenbergse Sint-Vincentiusvereniging
geschonken”, zegt Raf Hollevoet van de Uitkerkse handelsgebuurtekring die Uitkerke Kermis al sinds jaar en dag
organiseert. Voor de rommelmarkt zijn meer dan 200 standhouders ingeschreven. Ook de belevingsmarkt Fiesta
Europa keert dit jaar terug op Uitkerke Kermis. (WK)
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TELEX
Het Laatste Nieuws - 01 Sep. 2022
Pagina 24
* Het Laatste Nieuws : Leuven & Hageland

Sint-Germanuskerk - Kom alle hoekjes en kantjes van de Sint-Germanuskerk ontdekken tijdens een gratis torenen beiaardbezoek geleid door de Tiense Gidsenbond.
Afspraak aan het Apostelenhof (Veemarkt) op woensdag 31 augustus om 18.30 uur. (KBG)
Keerbergen

Maand van de Sportclub - Inwoners van Keerbergen kunnen vanaf 1 september op verschillende verdeelpunten
een sportkaart verkrijgen. Deelnemers ontvangen per initiatieles bij drie verschillende sportclubs een stempel.
Een kaart met drie stempels kan worden ingeruild bij de vrijetijdsdienst voor een leuk hebbeding. Bovendien zal
een onschuldige hand één deelnemer kiezen die een tegoed van 100 euro ontvangt van het gemeentebestuur,
te besteden in één van de lokale sportclubs. (EWL)
Tienen
Infosessie samenlevingsdienst - Je bent tussen 18 en 26 jaar? Wil je even de tijd nemen om na te denken over je
toekomst? Maar je wil je ondertussen nuttig bezighouden en solidair inzetten? Dan is een Samenlevingsdienst
iets voor jou! Schrijf je in voor een interactieve infosessie via info@overkoptienen.be. De infosessie gaat door op
vrijdag 2 september om 14.00 uur in De Loods (Ooievaarstraaat 28 in Tienen). (KBG)
Tremelo
Kinderopvang zoekt helpende handen - Ben jij 18 jaar of ouder en op zoek naar een leuke studentenjob tijdens
het schooljaar? Wil je mee instaan voor de begeleiding van kinderen tussen 2,5 en 12 jaar en er mee voor
zorgen dat ze zich goed voelen door met hen te spelen, te knutselen en een luisterend oor te bieden waar
nodig? Bezorg dan ten laatste maandag 12 september je cv via www.tremelo.be/jobstudenten. Met vragen kan
je terecht bij sonia.heremans@tremelo.be of op 016/52.54.88. (KAR)
KRISTIEN BOLLEN
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Sportclubs zetten deuren open in september
Het Laatste Nieuws - 01 Sep. 2022
Pagina 23
* Het Laatste Nieuws : Kempen

De hele maand september zetten Westelse sportclubs hun deuren open. De Maand van de Sportclub is het
ideale moment om eens te komen kijken en mee te sporten.
Zo zijn er kennismakingsactiviteiten bij AC Westerlo, BMX Westel, Dansstudio Shake, Funakoshi Karate Tongerlo,
Gym Westerlo, Judoclub DAF Oevel, KFC Heultje, KFC Tongerlo, Netedroppers Badminton, Padelclub 360,
Padelclub De Velden, Sint-Sebastiaansgilde Westerlo, TTC Westerlo, Tennis en Padel Westerlo, VC Immer Oost,
Volley Westerlo, WestFit en de Westelse Windhondenvereniging. Er staan ook allerlei andere activiteiten op het
programma, zoals een Start2Run van 5 naar 10 kilometer bij AC Westerlo. Meer info op de website van de
gemeente.
(WDH)
WOUTER DEMUYNCK

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

Maand van de Sportclub
Het Laatste Nieuws - 30 Aug. 2022
Pagina 24
* Het Laatste Nieuws : Gent-Eeklo-Deinze

In september organiseert Sport Vlaanderen in samenwerking met gemeentelijke sportdiensten de Maand van de
Sportclub. Met deze actie wil Sport Vlaanderen de clubs in de kijker zetten en promoten bij de lokale bevolking.
Ook verschillende Zelzaatse sportclubs zetten de deuren open.
Je kan onder meer proeven van het lokale sportieve gebeuren bij de Koninklijke Judoclub, duikclub De Murene
vzw, basketbalclub Silaba Zelzate vzw en linedanceclub Enjoy2Dance.
Alle info op zelzate.be.(LVA)
LIEN VERLINDEN
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Judo, diepzeeduiken, basketbal en linedance in de kijker tijdens Maand
van de Sportclub
Het Laatste Nieuws - 29 Aug. 2022

In september organiseert Sport Vlaanderen in samenwerking met gemeentelijke sportdiensten de Maand van
de Sportclub. Met deze actie wil Sport Vlaanderen de clubs in de kijker zetten en promoten bij de lokale
bevolking. Ook verschillende Zelzaatse sportclubs zetten de deuren open.
Lien Verlinden
In september kan je in Zelzate kennismaken met sportclubs uit de gemeente. Tijdens de Maand van de
Sportclub openen verschillende sportclubs in de gemeente hun deuren voor het grote publiek. Ze bieden gratis
trainingen aan, organiseren opendeurdagen en geven demonstraties. De sportclubs waar je in Zelzate
terechtkan zijn de Koninklijke Judoclub, duikclub De Murene vzw, basketbalclub Silaba Zelzate vzw en
linedanceclub Enjoy2Dance.
Meer info over de deelnemende clubs vind je hier . Wil je met je sportclub deelnemen aan Maand van de
Sportclub? Dan je je hier inschrijven!
Lees ook:
https://www.hln.be/zelzate/judo-diepzeeduiken-basketbal-en-linedance-in-de-kijker-tijdens-maand-van-desportclub~a307e4a58/
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Maand van de Sportclub 2022
Leopoldsburg - 26 Aug. 2022

In de maand september organiseert de gemeentelijke sportdienst in samenwerking met de lokale sportclubs en
Sport Vlaanderen de 'Maand van de Sportclub'.
Traditioneel openen heel wat clubs in de maand september hun deuren voor het publiek en laten je
kennismaken met hun sport.

De sportdienst zet de sportclubs in de kijker tijdens de jaarlijkse kriebeldagen van 5 t.e.m. 13 september. De
sportclubs krijgen hier de kans om hun club te tonen aan de schoolgaande jeugd (8 - 13 jaar). De sportdienst
maakt extra publiciteit voor de deelnemende clubs op sociale media.
https://www.leopoldsburg.be/maand-van-de-sportclub-2022
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Vrijetijdsdienst zet Maand van de Sportclub extra kracht bij met
sportkaart
Keerbergen - 19 Aug. 2022

Gepubliceerd op vr 19 aug 2022 Van 1 tot 30 september organiseert Sport Vlaanderen de Maand van de
Sportclub. Ook gemeente Keerbergen doet mee aan deze actie en wil hiermee de lokale sportclubs in de kijker
zetten. Daarom lanceert de vrijetijdsdienst een sportkaart die inwoners initiaties biedt bij de lokale sportclubs.
De stempelkaart biedt initiaties aan bij in totaal tien deelnemende Keerbergse sportclubs. De sportkaart wordt
bedeeld in de Keerbergse lagere scholen en zijn ook in GC Den Bussel, Sportcomplex Keerbergen en op het
gemeentehuis te verkrijgen. De kaart is te bemachtigen vanaf 1 september.
Wie drie stempels verzamelt door initiaties te volgen bij drie verschillende sportclubs, mag tot 10 oktober zijn of
haar kaart binnenbrengen bij de vrijetijdsdienst (GC Den Bussel of Sportcomplex Keerbergen) en krijgt in ruil een
leuk gadget. Onder alle deelnemers van de actie zal een onschuldige hand ook één gelukkige winnaar uitkiezen.
Die zal 100 euro krijgen om te besteden aan het lidgeld bij een van de deelnemende lokale sportclubs,
geschonken door Gemeentebestuur Keerbergen.
https://www.keerbergen.be/vrijetijdsdienst-zet-maand-van-de-sportclub-extra-kracht-bij-met-sportkaart
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September is maand van de sportclub
Stad Ieper - 17 Aug. 2022

augustus 2022 Van 1 tot 30 september organiseert Sport Vlaanderen in samenwerking met de sportdiensten,
De Vlaamse Sportfederaties en het Netwerk Lokaal Sportbeleid de Maand van de Sportclub. Met deze actie wil
Sport Vlaanderen de clubs in de kijker zetten en promoten bij de lokale bevolking.
Tal van clubs zetten tijdens de Maand van de Sportclub hun deuren open voor het grote publiek. Proef
gedurende 1 maand van het sportaanbod in jouw buurt en de ontdek een sportclub die bij je past.
Meer informatie over de deelnemende clubs en hun activiteiten kun je vinden via www.ieper.be/sport-ieper
Breng je sportclub naar school: Trek op woensdag 28 september je favoriete cluboutfit aan naar school en zet zo
jouw sportclub in de kijker.
https://www.ieper.be/maand-van-de-sportclub-3
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'Dag van de Sportclub' in Langemark
Het Laatste Nieuws - 11 Aug. 2022
Pagina 22
* Het Laatste Nieuws : Kortrijk-Ieper
Tijdens de 'Maand van de Sportclub' organiseert het Team Ontspannen de 'Dag van de Sportclub'. De 'Dag van
de Sportclub' vindt plaats in het sportcentrum in Langemark. Op woensdag 14 september tussen 14 uur en
16.30 uur kunnen kinderen van 5 tot 12 jaar verschillende sporten uitproberen. Deelname is gratis, maar vooraf
inschrijven is verplicht. Deelnemende clubs zijn Rapid Langemark (basketbal), Sportiva Langemark (volleybal),
VK Langemark-Poelkapelle (voetbal), Karate Budo Okano, Judo Kan Geiko en Tennis Club Come Back. (CMW)
CHRISTOPHE MAERTENS
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Sportdienst promoot Maand van de Sportclub
Gazet van Antwerpen - 09 Aug. 2022
Pagina 19
* Gazet van Antwerpen : Kempen
Als promotie voor de Maand van de Sportclub in september lanceert de Balense sportdienst een sportief lipdubfilmpje. Daarin stellen de deelnemende sportclubs zich voor.
Tijdens de Maand van de Sportclub, dat is in september, geven Balense sportclubs de mogelijkheid aan jong en
oud om vrijblijvend een sport uit te proberen. Het gaat om een initiatief van Sport Vlaanderen in samenwerking
met de gemeentelijke sportdienst.

De campagne wordt afgetrapt met een sportief lipdub-filmpje. Het gaat om een videoclip, bestaande uit één
enkele opname, waarin je met een groep mensen een nummer uitbeeldt. De deelnemende sportclubs geven het
beste van zichzelf op 'Can't stop the feeling' van Justin Timberlake.
Wie meer info wil, kan terecht in de sporthallen, VC De Kruierie en het gemeentehuis. Daar is de folder met alle
data van de sportinitiaties tijdens de Maand van de Sportclub is verkrijgbaar. (mto)

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

Sportdienst lanceert campagne Maand van de Sportclub met lipdub
Balen - 01 Aug. 2022

Tijdens de 'Maand van de Sportclub'(een initiatief van Sport Vlaanderen i.s.m. de sportdienst) geven Balense
sportclubs de mogelijkheid aan jong en oud om vrijblijvend een sport uit te proberen in de maand september.
De campagne wordt afgetrapt met een sportief lipdub filmpje.
Een lipdub is een videoclip, bestaande uit één enkele opname, waarin je met een groep mensen een nummer
uitbeeld. De deelnemende sportclubs geven het beste van zichzelf op 'Can't stop the feeling van Justin
Timberlake'.
Bekijk hier de campagnevideo Tijdens de 'Maand van de Sportclub'(start op 1 september) zijn er gratis initiaties
en trainingen van:
Judo (Judoclub Balen)
Race en mountainbike (De Wezeldrivers)
Twirling (Twirlingclub De Toekomst)
Tennis en padel (GT Keiheivel)
Dans (2Dance4)
Kick en Thaiboxen (Box-Gym 99)
Wielrennen (Wielerclub Acrog Tormans Balen BC)
Voetbal (K. Verbroedering Balen)
Capoeira (Grupo Internacional mundo Capoeira)
Karate (Kamacho-Do karateschool Balen)
Voetbal (KVV Zwaluwel)
Kung Fu & Tai Chi (Shaolin Kung Fu Balen)
Nunchaku (Nunchakuclub Antai)
Fitmix en Lekker actief (Sportdienst Balen)

De folder met alle data van de initiaties kan je hieronder downloaden of verkrijgen in de sporthallen, VC De
Kruierie en het gemeentehuis.
Heb je een proefles gevonden waaraan je graag wil deelnemen? Meld je dan op het startuur aan bij de
begeleider. Breng zeker ook aangepaste sportkledij en sportschoenen mee (met kleurvaste zolen als de training
in een sporthal plaatsvindt).
https://www.balen.be/nieuwsdetail/17453/sportdienst-lanceert-campagne-maand-van-de-sportclub-met-lipdub
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Bonheiden neemt traditiegetrouw deel aan de maand van de sportclub:
kick-off 3 september
Het Laatste Nieuws - 01 Aug. 2022

De maand september staat helemaal in het teken van de sportclub. Vanaf 3 september zullen er allerlei
activiteiten plaatsvinden om de sportclubs in de verf te zetten met sportinitiaties en animaties. Daarnaast viert
sporthal Berentrode haar 30ste verjaardag.
Wat staat er zoal op de planning tijdens deze maand van de sportclub? Tussen 1 en 30 september mag je een
vriendje meebrengen naar je sportclub om een keer mee te proberen. Veel clubs laten dit toe, dus vraag er
zeker naar in de jouwe. Op 3 september viert de sporthal Berentrode haar 30-jarige bestaan en dat zal gevierd
worden. Van 15 tot 18 uur zullen er verschillende sportinitiaties en demo's plaatsvinden in de sporthal met
daarbij een hapje, een drankje en leuke randanimatie voor jong en oud. Van 12 september tot 9 oktober neemt
Bonheiden deel aan de 10.000 stappenclash. Dat is te zetten per gemeente en Bonheiden wil die graag winnen.
Op 28 september wordt de actie ‘Breng je sportclub mee naar school' georganiseerd door Sport Vlaanderen en
MOEV. Alle leerlingen moeten dan in de outfit van hun favoriete sport(club) naar school gaan. Zo zetten ze hun
sportclub dan extra in de kijker! Hoe ga jij deelnemen aan de maand van de sportclub?
Lees ook:
https://www.hln.be/bonheiden/bonheiden-neemt-traditiegetrouw-deel-aan-de-maand-van-de-sportclub-kick-off-3september~a90a778dc/

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

Oproep sportclubs
Zwalm - 06 Jul. 2022

Wij weten het al langer dan vandaag. Sporters beleven meer, en zeker in een sportclub. Daarom organiseren
we dit jaar opnieuw de ‘Maand van de Sportclub’. Een maand waarin we de lokale sportclubs in de kijker zetten
en sporters warm worden gemaakt om zich aan te sluiten bij een club.
Je sportclub kan op 2 manieren deelnemen:
• Als deelnemer: je stelt de gewone clubtrainingen open voor iedereen die eens wil proeven van het
sportaanbod en de beleving in je sportclub.
• Als ambassadeur: je organiseert minstens één activiteit die afwijkt van de normale clubwerking (bv.
vriendjesdag, opendeurdag, initiaties of demo’s op scholen, deelname aan een activiteit van de sportdienst, …)
Waarop jouw sportclub kan rekenen bij deelname:
• Affiches van de actie.
• Online promotiemateriaal voor je website en sociale media.
• Vermelding van je club op de website van Sport Vlaanderen en via www.zwalm.be
• Een spandoek als je voor 1 augustus inschrijft*
*Wanneer je als ambassadeur inschrijft voor 1 juli ontvang je een spandoek met de naam van de club op.
• Sport Vlaanderen promoot de actie op Vlaams niveau (regionale TV, De Zondag, radio…).
• Elke deelnemende club maakt kan op een waardebon en/of opleidingscheque van de Vlaamse Trainersschool.
Meer info vind je op Deelnemen als sportclub | Sport Vlaanderen. Schrijf je in voor 26/07!
Doe je mee? Laat het dan ook aan onze sportdienst weten via
https://www.zwalm.be/bestuur/nieuws/oproep-sportclubs.aspx
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Maand van de sportclub: doet de jouwe ook mee?
Kampenhout - 29 Jun. 2022

Sporters beleven meer, en zeker in een sportclub. Daarom organiseert Sport Vlaanderen in september opnieuw
de ‘Maand van de Sportclub’. Het ideale moment om jouw sportclub in de kijker te zetten en nieuwe sporters te
verwelkomen. Het startschot voor de inschrijvingen is gegeven, dus neem zeker deel!
Hoe kan jouw sportclub deelnemen?
Als deelnemer: je stelt de gewone clubtrainingen open voor iedereen die eens van het sportaanbod en de
beleving in je sportclub wil proeven.
Als ambassadeur: je organiseert minstens één activiteit die van de normale clubwerking afwijkt (bv.
vriendjesdag, opendeurdag, initiaties of demo’s op scholen, deelname aan een activiteit van de sportdienst, …).
Waarop kan jouw sportclub rekenen bij deelname?
affiches van de actie; online promotiemateriaal voor je website en social media; vermelding van je club op de
website van Sport Vlaanderen; een spandoek als je voor 1 augustus inschrijft*
* Schrijf je je als ambassadeur in voor 1 juli, dan ontvang je zelfs een spandoek met de naam van de club op.
promotie van de actie door Sport Vlaanderen op Vlaams niveau (regionale televisie, De Zondag, radio, …); kans
op een waardebon en/of opleidingscheque van de Vlaamse Trainersschool. Schrijf je sportclub snel in!
Zin om het nieuwe seizoen te starten met een voorsprong? Doe dan mee aan de ‘Maand van de Sportclub’. Dat
is de ideale manier om jouw sportclub in de kijker te zetten en nieuwe leden aan te trekken.
Schrijf je voor maandag 1 augustus 2022 in via het online inschrijvingsformulier van Sport Vlaanderen. Meer
informatie?
Alle informatie vind je op de website van Sport Vlaanderen. Heb je nog vragen? Contacteer ons team Sport via
016 65 99 83 of
https://www.kampenhout.be/maand-van-de-sportclub-2022
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