
SportieGO! is een omnisportclub van Sportievak vzw,  
in samenwerking met de sportdienst Menen. 

 

☺ voor kinderen van het 1e t.e.m. het 3e leerjaar  

☺ veel afwisseling want om de 3 lessen een nieuwe sport  

☺ telkens op vrijdagavond van 17u tot 18u15 (niet tijdens de 

schoolvakanties) 

☺ start vrijdag 1 oktober 2021, laatste les 13 mei 2022 

☺ de lessen vinden plaats in Sporthal Ter Steenlandt,  

Lauwestraat 64 te Rekkem 

☺ lidmaatschap € 135/jaar (incl. verzekering en alle lessen) 

☺ je kan gebruik maken van de UiTpas Zuidwest  

   

Wil jij graag verschillende sporten uitproberen zonder 

extra verplaatsingen en extra kosten? Dat kan!  

Sluit je aan bij SportieGO! 
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Sportdienst Menen 

J&M Sabbestraat 163a  

8930 Menen  

056 52 94 91 

sportdienst@menen.be 

Sportievak vzw 

door Sport Vlaanderen erkende sportfederatie 
 

Esserstraat 6 - 8550 Zwevegem 

056 26 44 20   

sportiego@sportievak.be 



sporttak club 

atletiek Running Team Olympic Menen 

badminton SportieGO! 

dans SportieGO! 

handbal SportieGO! 

krachtbal Grenskracht Menen 

(tag)rugby SportieGO! 

taekwondo Chin Do Jang Menen 

voetbal Racing Club Lauwe 

volleybal Decospan Volley Team Menen  

Bij omnisportclub SportieGO! van Sportievak vzw kunnen kinderen van het eerste tot derde leerjaar  
proeven van allerlei verschillende sporten, die ze later ook in clubverband in hun gemeente verder  
kunnen beoefenen. De ideale manier om te ontdekken welke sport hen het beste ligt! 
 
SportieGO! biedt een jaarprogramma vol afwisseling want om de drie lessen komt er een andere sport 
aan bod. De lessen vinden plaats in een gemeentelijke sporthal. SportieGO! wordt georganiseerd in  
samenwerking met de gemeentelijke sportdienst en lokale sportclubs. 
 
Aansluiten kan online: je ontvangt dan per mail de bevestiging en alle praktische info.  
Je kan niet inschrijven voor één of meerdere sporten, je schrijft in voor het hele pakket.  
Je kan ook gebruik maken van de UiTpas Zuidwest. 

Met steun van 


