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DE SPORTKRANT LIEVEGEM

Het is voor jong en iets minder jong erg belangrijk om voldoende in beweging te zijn én te 
blijven. De kans dat je deze gezonde levensstijl volhoudt, vergroot sterk als je er plezier in 
hebt! Daarom stellen we met deze sportkrant het uitgebreide sportaanbod in Lievegem 
aan je voor, zodat je kunt kiezen uit allerlei mogelijkheden!

We starten met informatie over de gemeentelijke werking op het vlak van sport: een be-
schrijving van de sportinfrastructuur, de werking van het sport- en beweegplatform, een 
overzicht van het sportaanbod vanuit de gemeente,… 

Nadien kan je alle sportclubs terugvinden volgens de beoefende sport. Hierbij vind je 
steeds de contactgegevens van de verschillende verenigingen terug. 

Veel leesplezier!

TEAM SPORT 

Tel. 09 396 23 01 - sport@lievegem.be
www.lievegem.be/sport

Volg ons op :
Facebook: sport.lievegem
Instagram: @gemLievegem

Ontvang je graag onze nieuwsbrief? Op www.lievegem.be kan je onderaan elke pagina 
doorklikken om in te schrijven op een of meerdere nieuwsbrieven.

TEAM SPORT ZIET HET BEWEGEN!

Team sport voert met veel enthousiasme het sportbeleid van de gemeente Lievegem uit. 
Dit met als enige doel: zoveel mogelijk Lievegemnaren in beweging brengen!

Hierbij denken we aan het beheer en onderhoud van de sportcentra in alle deelgemeen-
ten en het beheer en onderhoud van het gemeentelijk zwembad. 

Daarnaast staat het ondersteunen van de sportverenigingen van Lievegem heel hoog 
op het prioriteitenlijstje. Dit gebeurt op heel veel verschillende manieren, zoals door het 
aanbieden van kwalitatieve sportinfrastructuur, door het geven van subsidies, door hen 
te betrekken bij het sportbeleid via het Sport- en beweegplatform, en zoveel meer.

Tot slot organiseert team sport een beweegaanbod om alle Lievegemnaren warm te 
maken voor sport en beweging! Hiervoor organiseren we o.a. lessenreeksen voor jong en 
oud, sportkampen, schoolsportdagen en -klassen, sportieve evenementen,… Door mid-
del van sport en beweging willen we sterk inzetten op preventie. We promoten zo een 
gezonde en actieve levensstijl, hetgeen de dag van vandaag onontbeerlijk is! 

De administratie van team sport staat steeds klaar voor jullie, dit op afspraak 
via 09 396 23 01 of sport@lievegem.be. 
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WIJ ZIJN TE VINDEN IN DE 3 SPORTHALLEN:

• Sportcentrum Lovendegem: Sportstraat 24 - 9920 Lievegem
• Sportcentrum Waarschoot: Kleine Weg 3 - 9950 Lievegem
• Sportcentrum Den Boer Zomergem: Den Boer 17 - 9930 Lievegem

MEDEWERKERS TEAM SPORT Schepen van sport: Kim Martens

CATIANA DIDIER ILONA PEGGY

PETER JOKEELISERANDALDIRK

BRIGITTE

LULJETE

MAARTEN

WIM ANGELINE WILLEM WENGMU

DORISELKE CHRISTOPHECHRISTOPHE

YIN DENG SUSY CYNTHIA

JANPHILIPPE LIZA
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Voor meer informatie en tarieven verwijzen we graag naar www.lievegem.be/sport 

WIJ ZIJN TE VINDEN IN DE 3 SPORTHALLEN:

• Sportcentrum Lovendegem: Sportstraat 24 - 9920 Lievegem
• Sportcentrum Waarschoot: Kleine Weg 3 - 9950 Lievegem
• Sportcentrum Den Boer Zomergem: Den Boer 17 - 9930 Lievegem

MEDEWERKERS TEAM SPORT

Schepen van Sport: Kim Martens

OPENINGSUREN ZWEMBAD

TIJDENS               TIJDENS SCHOOL-
  SCHOOLJAAR  VAKANTIES

MAANDAG 15.30 - 18.00 uur 14.00 - 18.00 uur

DINSDAG      7.30 - 9.00 uur 14.00 - 20.00 uur
16.00 - 20.00 uur

WOENSDAG 14.00 - 17.00 uur  7.30 - 9.00 uur 
14.00 - 17.00 uur

DONDERDAG      7.30 - 9.00 uur 14.00 - 21.00 uur
16.00 - 21.00 uur

VRIJDAG      7.30 - 9.00 uur 15.00 - 16.00 uur: Grootouders 14.00 - 18.00 uur
15.00 - 18.00 uur zelfde tarief kleinkinderen  

ZATERDAG 14.00 - 17.00 uur 14.00 - 17.00 uur

ZONDAG    9.00 - 12.00 uur   9.00 - 12.00 uur
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SPORT- EN BEWEEGPLATFORM

De sportraden van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem gooiden hun oude jassen 
af en startten op in een gloednieuwe tenue: Het sport- en beweegplatform Lievegem!

Wat?
Als belangrijkste sportadviseur voor Lievegem wil zij immers een actieve rol opnemen in 
het participatiegebeuren.

Doel?
De belangen van alle sporters en sportactoren in Lievegem behartigen op een 
dynamische werkwijze.

Hoe?
Een kleine groep van een aantal gedreven sportliefhebbers vormt voortaan het dagelijks 
bestuur en stuurt de werking aan. Zo zal dit team 1 à 2 keer per jaar een groot, open 
sportforum organiseren, waarop iedereen die in Lievegem woont of sport welkom is om 
mee het sportbeleid van de gemeente richting te helpen geven. Daarnaast zal dit 
dagelijks bestuur regelmatig inzoomen op bepaalde thema’s in de eigen vergadering of 
klei-nere werkgroepen helpen organiseren.
Deze groep bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging vanuit Lovendegem, Waar-
schoot en Zomergem.
Heel wat vertegenwoordigers van onze clubs en individuele sporters hebben de weg 
gevonden naar ons platform en werden reeds lid van het sport- en beweegplatform 
en/of participeerden reeds in een aantal werkgroepen.

We zoeken steeds nieuwe kandidaten om mee te denken aan het sportbeleid en om mee 
te debatteren over sportthema’s door jullie gekozen. 

Interesse? Neem contact op met team sport!
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BEWEGEN OP VERWIJZING

Je wil meer bewegen en gezonder leven, maar je weet niet hoe? Laat je begeleiden door 
een Bewegen Op Verwijzing-coach. Bewegen Op Verwijzing (BOV helpt mensen met 
een gezondheidsrisico op weg naar een actiever leven. Hoe? Met professionele coaching 
en een beweegplan op maat.

Hoe werkt het?
Vraag aan je huisarts om een verwijsbrief en neem contact op met de BOV-coach. 
Daarna stelt de coach samen met jou een persoonlijk beweegplan op, eentje dat 100% 
past in je dagelijkse leven. Jouw coach helpt en motiveert je. Daarna is het aan jou om te 
gaan bewegen en dat is eenvoudiger dan je denkt. Zo kan je fietsen naar je werk, meer 
tuinieren, een wekelijkse wandeling maken met je kinderen of gaan zwemmen. 
Die bewegingen zijn eenvoudig en lang vol te houden. Zo wordt sporten leuk!

Hoeveel kost het?
Het grootste deel van de consultaties bij de coach wordt betaald door de Vlaamse 
over-heid. Daardoor betaal je zelf slechts 5 euro per kwartier. Voor mensen met 
verhoogde tegemoetkoming is dat 1 euro per kwartier.

Jouw BOV-coach in Lievegem
Michiel Bonamie is de BOV-coach voor Lievegem. 

Vraag een verwijsbrief aan jouw huisarts en maak een afspraak 
via lievegem@bewegenopverwijzing.be of 0474 65 95 62.
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SPORTINFRASTRUCTUUR

● 



9

Reservatie sportinfrastructuur

Het digitale reservatiesysteem voor de sportinfrastructuur van Lievegem is een feit. 
Het is nu mogelijk om via internet te kijken wanneer welke zaal of terrein beschikbaar is 
en om de gewenste plaats ook online te reserveren.

Waar?

Het digitale reservatiesysteem kan je vinden via https://reservaties.lievegem.be.

Hoe?

Vooraleer je een zaal kan reserveren, moet je je eerst registreren als klant, waarna je een 
gebruikersaccount krijgt. Via deze account kan je inloggen in het systeem. 
Opgelet! De verenigingen die het sportcentrum voor dit sportseizoen reeds reserveerden, 
werden door onze diensten al in het systeem ingevoerd en kregen of krijgen automatisch 
een mail met een gebruikersaccount, waarmee ze aan de slag kunnen. Die verenigingen 
vragen we dus geen nieuwe account aan te maken, maar te werken op het account dat 
je toegestuurd werd.

Wat kan je doen in je account?

• Consulteren van reeds gemaakte reservaties.
• Nieuwe reservaties aanvragen.
• Beheren van de gegevens van de vereniging.

Info? 

Heb je vragen of praktische problemen bij het gebruik van het digitale reservatiesysteem, 
dan kan je steeds bij ons terecht via 09 396 23 01 of reservaties@lievegem.be. 



10

MULTIMOVE Kleuters 2 - 3    Sporthal Donderdag € 60 
° 2017 - °2016    Waarschoot 16.00 - 17.00 uur

Kleuters 1 - 3    Sporthal € 60 
° 2018 - ° 2016    Zomergem 

   Zaal 2

Kleuters 2 - 3    Sporthal € 60 
° 2017 - °2016    Zomergem 

   Zaal 2  

SPEELKRIEBELS 

KLEUTER-
SPELVORMEN
EN -DANS  

ZWEMSCHOOL Vanaf 4 jaar    Zwembad € 55 
per reeks

Woensdag 
13.30 - 14.30 uur 

Vrijdag  
15.30 - 16.30 uur 

Dinsdag en 
Donderdag 
16.45 - 17.30 uur

   Den Boer

ZOMER   GEM

ACTIVITEIT   WIE    WAAR WANNEER PRIJS 

SPORTAANBOD TEAM SPORT: 
LESSENREEKSEN
Hieronder vind je een overzicht van het volledige 
aanbod aan sportlessenreeksen voor alle leeftijden 
van team sport.

Meer info kan je steeds vinden op: 
www.lievegem.be/sport.
Inschrijvingen voor jeugdlessenreeksen vanaf 6 
september 20.00 uur via reservaties.lievegem.be

MULTIMOVE: Sportaanbod voor kleuters 

Reeks 1: 28.09.2021 - 28.10.2021 inschrijven vanaf 06.09 (20.00 uur)
Reeks 2: 09.11.2021 - 14.12.2021 inschrjiven vanaf 25.10 (20.00 uur)
Reeks 3: 11.01.2022 - 10.02.2022 inschrijven vanaf 20.12 (20.00 uur)
Reeks 4: 08.03.2022 - 31.03.2022 inschrijven vanaf 21.02 (20.00 uur) - 8 lessen (€44) 
Reeks 5: 19.04.2022 - 19.05.2022 inschrijven vanaf 28.03 (20.00 uur)
Reeks 6: 24.05.2022 - 23.06.2022 inschrijven vanaf 09.05 (20.00 uur) - 9 lessen (€49,5)

(10 lessen)

MULTIMOVE Kleuters 1 € 60 
° 2018

Woensdag
 13.45 - 14.45 uur

LOVENDEGEM

€ 60 Kleuters 2-3
° 2017 - ° 2016

Woensdag
 14.45 - 15.45 uur

Turnzaal De Bron
Molendreef 16

WAARSCHOOT
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1ste - 3de    Sportzaal € 25 
leerjaar    Eeksken 

1ste - 3de Sporthal GBS € 25 
leerjaar Vinderhoute 
1ste - 3de    Sporthal € 25 
leerjaar    Lovendegem 

DANSACADEMIE 1 1ste - 2de    Sporthal Dinsdag € 60 
leerjaar    Zomergem 16.30 - 17.30 uur

DANSACADEMIE 2 3de - 4de     Sporthal Dinsdag € 60 
leerjaar    Zomergem 17.30 - 18.30 uur

   Zaal 3

DANSACADEMIE 3 5de - 6de     Sporthal Dinsdag € 60 
leerjaar    Zomergem 18.30 - 19.30 uur

   Zaal 3

DANSACADEMIE 4 Middelbaar    Sporthal Dinsdag € 60 
   Zomergem 19.30 - 20.30 uur
   Zaal 3

SPORTINITIATIES 1ste - 6de    Sporthal Woensdag € 60 
leerjaar    Zomergem 14.45 - 16.00 uur

   Zaal 2

SPORT & SPEL  1ste - 6de    Sporthal Vrijdag  € 60 
leerjaar    Zomergem 15.30 - 17.00 uur

   Zaal 1 en 2

ZWEMRATJES 50 meter    Zwembad Woensdag € 60 
brevet    Den Boer 13.15 - 14.15 uur

ZWEMSCHOOL 4 - 9 jaar    Zwembad Dinsdag en € 55
jaar    Den Boer donderdag per reeks

16.45 - 17.30 uur

SPORTSNACK: Sportaanbod voor jeugd

ACTIVITEIT WIE    WAAR WANNEER PRIJS 

WIE    WAAR WANNEER PRIJS 

Reeks 1: 28.09.2021 - 28.10.2021 inschrijven vanaf 06.09 (20.00 uur)
Reeks 2: 09.11.2021 - 14.12.2021 inschrjiven vanaf 25.10 (20.00 uur)
Reeks 3: 11.01.2022 - 10.02.2022 inschrijven vanaf 20.12 (20.00 uur)
Reeks 4: 08.03.2022 - 31.03.2022 inschrijven vanaf 21.02 (20.00 uur) - 8 lessen (€44)
Reeks 5: 19.04.2022 - 19.05.2022 inschrijven vanaf 28.03 (20.00 uur)
Reeks 6: 24.05.2022 - 23.06.2022 inschrijven vanaf 09.05 (20.00 uur) - 9 lessen (€49,5)

4de - 6de

Sportzaal 

€ 45 
leerjaar 

Eeksken 

4de - 6de 

Sporthal GBS 

€ 45 
leerjaar 

Vinderhoute 

4de - 6de 

Sporthal 

€ 45 
leerjaar 

Lovendegem 

Maandag 
15.50 - 16.50 uur

Dinsdag 
15.50 - 16.50 uur

Donderdag 
16.00 - 17.00 uur

Dinsdag
15.50 - 16.50 uur

Donderdag 
16.00 - 17.00 uur

Vrijdag
15.50 - 16.50uur

 

ACTIVITEIT   
LOVENDEGEM

September - december 
  

 

Januari - juni 

VINDERHOUTE 

ZOMERGEM

DE BRON 

VINDERHOUTE 

EEKSKEN

EEKSKEN

DE BRON 
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ACTIVITEIT WIE WAAR     WANNEER 

ZUMBA 15+  Polyvalente zaal    Maandag 
Volwassenen  Lovendegem     19.30- 20.30 uur

Max. 5 deelnames / periode met SNS-pas

BBB Lovendegem 15+ Polyvalente zaal    Maandag 
Volwassenen Lovendegem       20.30 - 21.30 uur

Max. 5 deelnames / periode met SNS-pas

15+ Sporthal    MaandagBBB Zomergem 
Volwassenen  Zomergem    19.30 - 20.30 uur

   20.30 - 21.30 uurZaal 3 

Max. 5 deelnames / periode met SNS-pas

SPINNING 15+ 
Volwassenen 

Sporthal Zomergem
Spinningzaal        

Maximaal 5 deelnames per periode 
met de SNS-pas 

Dinsdag
20.00 - 21.00 uur 
Woensdag 
19.00 - 20.00 uur 
20.00 - 21.00 uur  

Vooraf fiets reserveren via reservaties.lievegem.be

ZWEMMEN Iedereen  Zwembad    Maandag, dinsdag,  
 Den Boer    donderdag en vrijdag 

   16.00 - 18.00 uur

SNS MEETJESLAND: 
Sportaanbod voor jongeren uit het secundair onderwijs
Sport voor een spo(r)tprijsje!

Met een SNS-pas kunnen de jongeren, na school, deelnemen aan verschillende 
sportactiviteiten in Lievegem (en eigenlijk heel Vlaanderen). De jongeren kunnen zelf 
kiezen, waar, wanneer en hoe vaak ze willen sporten. Met deze formule kan men 
spotgoedkoop onbeperkt sporten voor (bijna) het ganse schooljaar.
Raadpleeg het uurrooster op www.sportnaschool.be of via de SNS App!
De activiteiten gaan door in verschillende sportaccommodaties of scholen in de buurt. 
Kostprijs? Voor één periode van 15 weken betaal je 30 euro, voor twee periodes 
(30 weken) betaal je slechts 45 euro. Bovendien kan je een deel van dit geld 
terugkrijgen via de ziekteverzekering. Er is ook een kansentarief.
Inschrijven? Online via de website www.sportnaschool.be ofwel via de school.

Binnen team sport Lievegem kan je met je SNS-pas aan volgend aanbod deelnemen. 

SPORTSNACK  1ste - 2de    Sporthal € 60 
leerjaar    Waarschoot 

3de - 6de     Sporthal € 60
leerjaar    Waarschoot 

Maandag 
16.00 - 17.00 uur

Dinsdag 
16.00 - 17.00 uur

WAARSCHOOT
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SPORTAANBOD VOLWASSENEN

CURVE BOWL Iedereen    Sporthal Maandag € 1,25 / 1 
   Lovendegem 14.00 - 16.00 uur vakje

ZUMBA 15+    Polyvalente zaal Maandag € 5 / 4 
Volwassenen    Lovendegem     19.30 - 20.30 uur vakjes

BBB LOVENDEGEM 15+    Polyvalente zaal Maandag € 5 / 4 
Volwassenen    Lovendegem     20.30 - 21.30 uur vakjes

Volwassenen    Sporthal Woensdag € 2,5 / 2 
   Lovendegem 9.00 - 10.00 uur vakjes

TURNEN 'KEEP FIT' 

55+    Sporthal Woensdag € 2,5 / 2 
   Lovendegem 10.00 - 11.00 uur vakjes

BADMINTON Iedereen    Sporthal Zaterdag € 1,25 / 1 
   Lovendegem 9.00 - 10.00 uur vakje

CURVE BOWL Volwassenen    Sporthal Maandag € 1,25 / 1 
   Waarschoot 13.30 - 16.30 uur vakje

GYM Volwassenen    Sporthal Maandag € 2,5 / 2
   Waarschoot 14.00 - 15.00 uur vakjes

PILATES Volwassenen    Sporthal Woensdag € 5 / 4
   Waarschoot 9.30 - 10.30 uur vakjes

PETANQUE Iedereen    Sporthal Woensdag en  Gratis 
Waarschoot  Zaterdag 

   Petanquepleinen 14.00 - 16.00 uur

OMNISPORT Volwassenen    Sporthal Vrijdag  € 2,5 / 2 
   Waarschoot 13.45 - 15.00 uur vakjes

LOVENDEGEM

WAARSCHOOT

ZOMERGEM

ACTIVITEIT WIE    WAAR WANNEER PRIJS 

Alle lessen van team sport zijn gratis in de week van 6 september! 
(de lessen van dienstencentrum kerkelare niet, daar is er een aparte regeling)

GALM Omnisport 
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SENIORENSPORT 55+    Sporthal Maandag € 2,5 / les 
   Zomergem 13.30 - 15.00 uur (contant)

Zaal 1

15+    Sporthal € 5 BBB ZOMERGEM 
Volwassenen    Zomergem 

Maandag 
19.30 - 20.30 uur 
20.30 - 21.30 uur

YOGA  Volwassenen    Sporthal  € 5 
   Zomergem  

Maandag 
20.00 - 21.00 uur

   Polyvalente kantine

TAI CHI  Volwassenen    Sporthal Donderdag € 5 
   Zomergem 18.30 - 19.30 uur beginners
   Zaal 3  19.30 - 20.30 uur gevorderden

GROOTOUDER  Grootouders    Zwembad Vrijdag  
KLEINKIND en kleinkinderen   Den Boer 15.00 - 16.00 uur 
ZWEMMEN 

Grootouders met kleinkind zwemmen aan tarief van het kleinkind.

SPINNING* 15+    Sporthal € 8,5 

Volwassenen      Zomergem per beurt
   Spinningzaal 

Dinsdag
20.00 - 21.00 uur 
Woensdag 
19.00 - 20.00 uur  
20.00 - 21.00 uur

ZOMERGEM

ACTIVITEIT WIE    WAAR WANNEER PRIJS 

DIENSTENCENTRUM KERKELARE 

BEWEEGUURTJE

TAI CHI

SENIORENTURNEN

Vrijdag
10.00 - 11.00 uur 
Koffie/thee vanaf 
9.30 uur
Maandag
14.00 - 14.30 uu

Woensdag 
14.00 - 15.30 uur  
19.00 - 20.30 uur

€ 2.5 / 2 
vakjes

1ste les: 03.09.2021 
(wekelijks, niet in schoolvakantie)

1ste les: 13.09.2021 (2-wekelijks)

15.09.2021 € 5 / 4 
vakjes

€ 2

Zaal 3

Alle lessen van team sport zijn gratis in de week van 6 september! 
(de lessen van dienstencentrum kerkelare niet, daar is er een aparte regeling)

*Vooraf je fiets reserveren 
via reservaties.lievegem.be!
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SPORTKAMPEN

Tijdens de schoolvakanties organiseert team sport sportkampen voor verschillende leef-
tijden. Om het aanbod te bekijken kan je steeds terecht op www.lievegem.be/sport.

De inschrijvingen voor de sportkampen verlopen via https://reservaties.lievegem.be
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ATLETIEK

AC MEETJESLAND VZW

Atletiek voor iedereen die van een uitdaging houdt. Van 
gezonde ontspanning en recreatie tot wedstrijdgerichte 
opleiding. Voor ieder wat wils, dat vindt u bij AtletiekClub 
MEetjesland. #One team, one goal!

E-mail: penningmeester@acmeetjesland.be
Tel.:  0474 73 68 64
Web: www.acmeetjesland.be
● ● ●

BADMINTON

BADMINTONCLUB WAARSCHOOT

Badminton wint steeds meer aan populariteit. Het is na-
melijk een sport voor iedereen en voor elke leeftijd. Check 
zeker eens onze website en ontdek welke mogelijkheden er 
bij BC Waarschoot zijn!

E-mail: bcwaarschoot@gmail.com
Tel.:  0495 73 48 16
Web: www.bcwaarschoot.be

● ● ●

BADMINTONCLUB 50+ 'SEEBE TOESE'

badminton gebruiken om het lichaam op een aangename 
manier te onderhouden. En beseffen dat de onderlinge 
vriendschap belangrijker is dan winnen of verliezen. 
Typisch 50+, nietwaar?

E-mail: walter.dekeyser@gmail.com
Tel.:  0498 13 29 34

● 

BADLOVE

Er wordt elke woensdag gespeeld van 20.00 tot 23.00 
uur op recreatief niveau. Iedereen is welkom!

E-mail: badlove@badlove.be
Tel.:  0486 46 57 88
Web: www.badlove.be

ZBC NETBOYS
Recreatief bezig zijn met badminton, voor iedereen 
bereikbaar!

E-mail: chr.dauwens@telenet.be
Tel.:  0485 60 67 65

BILJARTEN - DRIEBANDEN

BC KASTEELDREEF

In café-biljart "De Kasteeldreef" kan je zowel recreatief als 
competitief komen biljarten.

E-mail: piet.rodts@telenet.be
Tel.:  0495 20 32 78

● ● ●

BC SINT MARTINUS

Recreatieve carambole: een plezierige vrijetijdsbesteding 
voor jong en oud en voor dames en heren. 

E-mail: danny.demoor@landmetersbureau.be
Tel.:  0494 10 78 28

BOWLS - TAPIJTBOWLING

SHORT MAT BOWLS CLUB DEN BOER

"Bowls", is een rustige indoor-bewegingssport. 
Behendigheid en tactisch inzicht worden onder leiding al 
doende verworven. Telkens op woensdagnamiddag van 
13.30 - 17.00 uur in Sportcentrum Den Boer.

E-mail: gaston.kemel@telenet.be
Tel.:  0474 66 43 23

● ● ●

DANS

VZW DANSGROEP MOTION

Een dansschool voor iedereen!

E-mail: sofie@motion.be
Tel.:  0475 45 36 67
Web: www.motion.be

● ● ●

LIEVEGEMSE SPORTVERENIGINGEN

Legende: 

● De club heeft een specifiek aanbod voor jeugd (-18 jaar)
● De club heeft een specifiek aanbod voor g-sporters
● De club biedt competitie aan

● ● ●
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DIEPZEEDUIKEN

DUIKTEAM MEDUSA

Duikteam Medusa is een kleinschalige duikclub waar kwa-
litatieve duikopleidingen volgens het NELOS-reglement en 
vriendschap centraal staan. Wij trainen elke maandag van 
21.00 tot 22.00 uur. Wees welkom!

E-mail: bestuur@duikteam-medusa.be
Tel.:  0499 40 12 11
Web: www.duikteam-medusa.be

DUIKTEAM SEALS

De club heeft tot doel het beoefenen en bevorderen van 
de watersport in al haar vormen, maar in het bijzonder alle 
onderwatersportactiviteiten.

E-mail: duikclubseals@gmail.com
Tel.:  0498 21 30 61
Web: www.theseals.be

DIVINGCLUB SEA EXPLORERS

We geven graag kwalitatieve duiklessen aan iedereen 
tussen 12 en 99 jaar oud.

E-mail: raf@sea-explorers.be
Tel.:  0497 05 75 50
Web: www.sea-explorers.be

FIETSEN

WTC DE RATJES

Het doel van onze fietsclub is het plezier op de fiets en de 
uitstraling van het wielertoerisme in het algemeen te pro-
moten. Zowel de beginnende als de gevorderde fietser 
vindt zijn weg in onze vriendenclub.

E-mail: ratjesclub@gmail.com
Tel.:  0494 16 83 99
Web: sites.google.com/site/wtcderatjes

LOVEBIKERS

Iedereen welkom om twee keer in de week uitgestippelde 
ritten te rijden.

E-mail: patj1@telenet.be
Tel.:  0477 23 38 51

SV ZOMERGEM

Hou je van fietsen maar ben je het beu om alleen te fietsen? 
Kom dan eens langs op zondagmorgen rond 8.45 uur en rij 
eens mee. We hebben 2 groepen, het motto is samen uit, 
samen thuis! Hopelijk tot snel!

E-mail: voorzitter@svzomergem.be
Tel.:  0496 05 88 65

WTC LOVENDEGEM

Elke zondag van begin maart tot eind september 
trekken we er met de racefiets op uit. Afstanden 65 - 
100 km.  2 groepen: groep 1 +- 29 km/u.; groep 2 +- 26 
km/u. Steeds welkom!

E-mail: jo.vanwaeleghem@skynet.be
Tel.:  09 372 68 40
Web: users.telenet.be/WTClovendegem

KON. WIELERCLUB 'DE SPORTVRIENDEN' 
ZOMERGEM
E-mail: willy.kersse@skynet.be
Tel.:  09 372 67 42 - 0496 25 46 99

GYMNASTIEK

GYMCLUB WAARSCHOOT

Gymclub Waarschoot biedt recreatieve disciplines aan 
zoals kleutergym, basisgym, aërobics en gym voor dames 
en heren. Op competitief gebied is de club actief in de 
disciplines acro, tumbling, trampoline en demo. Inschrijven 
vanaf 1 augustus.Gratis proeflessen vanaf 8/9 tem 25/9.

E-mail: gymclubwaarschoot@hotmail.com
Tel.:  0494 67 65 07
Web: www.gymclubwaarschoot.be

●

● 

●
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JOGGING & ACTIVE WALKING

RUNNINGMATES

Zin om terug te lopen of gewoon aan een goed tempo te 
wandelen, 2 x per jaar een "start to...", sluit je aan en kies 
nadien (volgens je tempo) de groep waar je je conditie ver-
der kunt onderhouden.

E-mail: patj1@telenet.be
Tel.:  0477 23 38 51
Web: www.runningmates.be

JOGGINGCLUB WAARSCHOOT

Graag brengen we jou in beweging! 
Zowel volwassenen als senioren.

E-mail: eric.roegiers@skynet.be
Tel.:  0497 85 23 82

JUDO

JUDOCLUB JIGORO KWAI

Wil je graag kennismaken met een super leuke sport en lijkt 
judo de sport die je zoekt? Dan kan je nu bij ons zowel in 
september als oktober 5 gratis initiatielessen volgen.

E-mail: jcjgkwai@scarlet.be
Tel.:  0499 74 80 07
Web: www.judowaarschoot.be

● ● ●

KARATE

KURAI - DO

Je wilt je in onaangename situaties verdedigen, zowel op 
gebied van het menselijk gedrag als het fysiek contact. 
Herken je jezelf hierin? Dan is karate club Kurai - Do beslist 
iets voor jou!

E-mail: pietsmessaert@gmail.com
Tel.:  0474 55 05 65
Web: www.kuraido.be

● ●

KARATE SHOTOKAN

KARATECLUB FUNAKOSHI LIEVEGEM

Kom ons gerust eens bezoeken in de sporthal van Waar-
schoot of in basisschool De Bron in Lovendegem. Op beide 
locaties zijn er trainingen voor kinderen (vanaf 5 jaar) en 
beginnelingen en voor volwassenen en gevorderden. 

E-mail: fdereu@skynet.be
Tel.:  09 377 76 20
Web: www.Funakoshi-Lievegem.be

● ●

KICKBOKSEN - THAIBOKSEN

TK GYM

Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit 
en ongestoord te laten deelnemen aan de activiteiten. 
Iedereen is gelijk en wordt ook zo behandeld!
We trachten 1 grote familie te zijn.

E-mail: timkastouri@gmail.com
Tel.:  0499 36 40 20
Web: Faceboekgroep TK GYM (openbaar)

● ● ●

KRULBOL

LOVENDEGEMSE KRULBOLDERS

Wekelijkse ontspanning voor alle 55+

E-mail: etienne.danneels.baute@skynet.be
Tel.:  09 372 94 25

KRULBOLCLUB VIJVERHOF

Krulbollen kan beoefend worden door zowel jongeren als 
ouderen (info kan je vinden op de website van de B.K.B) 
Kan zowel binnen als buiten. Recreatief of competitief.
Mannen of vrouwen of gemengd.

E-mail: marijnlippens@hotmail.be
Tel.:  0468 43 00 88

● ● ●

DE SPORTVRIENDEN

Competitie in clubverband.

E-mail: etiennearens49@gmail.com
Tel.:  0496 11 52 78

● ● ●

LOPEN

WE.ALL.LOVE.RUNNING

"Lievegem Loopt!" Ieder jaar op 15/08.

E-mail: verhaegeolivier@gmail.com
Tel.:  0468 22 04 18
Web: www.weallloverunning.be

● ● ●
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MEDISCHE FITNESS

MEDIFIT WAARSCHOOT

Medische fitness: verantwoord trainen en een programma 
op maat! Cardio, kracht. Persoonlijke begeleiding - groeps-
lessen. Rugschool / BBB: Core-stability / Aquagym, Sport-
med-inspanningstest, bodyscan.

E-mail: info@medifit-waarschoot.be
Tel.:  09 377 51 43 - 0474 43 75 43
Web: www.medifit-waarschoot.be

● ● ●

MINIVOETBAL

MINIVOETBALKERN LIEVEGEM

Minivoetbal - Maxisport - Competitie Voetbal Vlaanderen

E-mail: nanske.tuyttens@skynet.be
Tel.:  0473 76 99 44
Web: www.minivoetbalkernlievegem.be

● ● ●

MVC VINS DE LA LUNE

We richten ons op jongeren die geïnteresseerd zijn in het 
spelen van minivoetbal.

E-mail: mvcvinsdelalune@gmail.com
Tel.:  0475 43 89 64

● ● ●

MINIVOETBALKERN LOVENDEGEM

VMF-competitie

E-mail: wim.ghoris@me.com
Tel.:  0495 51 57 96
Web: www.minivoetballievegem.be

● ● ●

MINIVOETBAL KBC GOETHALS-DE SMET

E-mail: ivangoethals1@gmail.com
Tel.:  0477 50 48 07

● ● ●

REAL SAMBA

E-mail: realsamba@outlook.com
Tel.:  0473 40 12 77

● ● ●

MOUNTAINBIKE

MTBFUN4KIDS VZW

Ben je gebeten door de fietsmicrobe? Kom kennis maken 
met het mountainbiken! We gaan samen technische vaar-
digheden aanleren om later volop te kunnen genieten van 
alles wat mountainbike te bieden heeft!

E-mail: mtbfun4kids@gmail.com
Tel.:  0474 68 13 03
Web: www.mtbfun4kids.be

● ● ●

PAARDRIJDEN

LRV WAARSCHOOT

LRV Waarschoot biedt een werking aan waarin de gepas-
sioneerde ruitersportliefhebber centraal staat maar waarbij 
we ook het sociale aspect zeker niet uit het oog verliezen. 

E-mail: lrvwaarschoot@gmail.com
Tel.:  0495 24 03 79
Web: www.lrvwaarschoot.be

● ● ●

VZW LANDELIJKE RIJVERENIGING 
SINT-MARTINUS ZOMERGEM

Wij verschaffen basisopleiding in de verschillende disci-
plines van het paardrijden (dressuur, springen, eventing) 
en dit met je eigen paard. Deelname aan wedstrijden in 
clubverband. Landelijke spirit.

E-mail: xavier.van.huffel@telenet.be
Tel.:  0473 55 21 80
Web: www.facebook.com/LRVZomergem

● ● ●
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PETANQUE

PETANQUECLUB VINDERHOUTE

Wij, petanquespelers uit Vinderhoute, zijn maar beginners. 
Vol goede moed want ondertussen zijn wij uitgegroeid tot 
een goed gestructureerde club, iets waarvoor heel veel 
ploegen ons benijden.

E-mail: pcvinderhoute@hotmail.com
Tel.:  0473 59 52 85
Web: petanqueclubvinderhoute.wordpress.com

PC DE VRIENDENKRING

Promoten van de petanquesport.

E-mail: ignace.pauwels@gmail.com
Tel.:  09 372 68 32

PETANQUECLUB DE VRIENDEN 55+

Kom allen gerust mee petanquen vanaf 55+ !

E-mail: henk.dierickx@telenet.be
Tel.:  0476 95 95 55

ETSPORT

SCHIETSPORT 

DERBY SCHUTTERS VZW

Wil je leren schieten met vuurwapens en/of luchtwapens 
kom dan bij een van de grootste clubs met de meeste ope-
ningsuren.

E-mail: voorzitter@derbyschutters.be
Tel.:  0476 30 94 57
Web: www.derbyschutters.be

● ● ●

TAFELTENNIS

TTC ZOMERGEM

Tafeltennis kan door jong en oud beoefend worden en bij 
TTC ZOMERGEM is iedereen dan ook steeds welkom!
Dit in een gezellige omgeving en lidgelden aan democrati-
sche prijzen.

E-mail: bestuur@ttczomergem.be
Tel.:  0478 38 81 84
Web: www.ttczomergem.be

● ● ●

TTC SPEEDY

Recreatief uurtje tafeltennis. Iedereen welkom!

E-mail: f.van.hecke@skynet.be
Tel.:  09 377 85 53

TENNIS

TC LOVENDEGEM VZW

Bij TC Lovendegem kan je terecht voor zowel recreatief als 
competitief tennis. Op onze website www.tclovendegem.
be vind je alle info. Lessen jeugd en volwassenen: 
zie www.attaktennis.be

E-mail: info@tclovendegem.be
Tel.:  0476 66 92 73
Web: www.tclovendegem.be

● ●

TC ZOMERGEM

Tennisclub Zomergem is een dynamische club waar recre-
atief en competitief tennis elkaar perfect weten te vinden. 
Jong, oud, beginner, ervaren speler of herstarter? 
Elke tennisser is welkom bij TCZ.

E-mail: j.vandevelde2@telenet.be
Tel.:  09 372 97 14
Web: www.tennisclubzomergem.be

● ●

TC ORBIS VZW

Ontspanning, beoefening, bevordering van de tennissport 
op recreatief en competitief vlak. Lidgeld sedert oprichting 
zo laag mogelijk : € 80.00 / persoon / jaar.
Chalet elke werkdag (zomer) open vanaf 19.00 uur. 

E-mail: tcorbis@hotmail.com
Tel.:  09 377 39 79 (chalet)
Web: www.tcorbis.be

● ●

TRIATLON

3KANT TRIATLON TEAM LIEVEGEM

Het 3kant Triatlon Team Lievegem, van recreant tot topat-
leet voorziet een uniek groepsgevoel en wekelijks vaste 
kwaliteitsgerichte trainingsmomenten. Minstens één per 
discipline. 

E-mail: onlyonepatriek@gmail.com
Tel.:  0486 74 83 62
Web: www.3kant.be

● ● ●

TURNEN

FTL FIGUURTRAINING LIEVEGEM

Eindelijk opnieuw sporten! Figuurtraining voor dames 
vanaf 14 jaar in de polyvalente zaal Lovendegem. Nieuwe 
inschrijvingen vanaf 7 september (20.00 uur).
De lessen gaan door van 20.30 tot 21.30 uur

E-mail: jeaninedemeyer15@gmail.com
Tel.:  0494 42 15 04
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ULTIMATE FRISBEE

LIFT - LIEVEGEMS FRISBEE TEAM

LIFT is een jonge frisbee club voor jongeren en volwas-
senen, met of zonder ervaring. Frisbee is een gemengde 
teamsport waar fairplay en team spirit centraal staan. 
Gratis proberen 

E-mail: info@lift-it-up.org
Tel.:  0472 69 00 66
Web: www.lift-it-up.org

● ● ●

VISSEN

MEETJESLANDSE TINKVISSERS 

We bieden visliefhebbers de mogelijkheid om op een geor-
ganiseerde manier hun hobby uit te oefenen.

E-mail: dobbelaereluc1@gmail.com
Tel.:  0472 42 28 70

● ● ●

VISSERSCLUB EVEN GEDULD LOVENDEGEM

Organisatie van viswedstrijden in competitieverband voor 
inwoners van Lievegem.

E-mail: jean-pierre.verhaege@telenet.be
Tel.:  0475 94 23 59

● ● ●

DE LIEVEGEMSE SNOEKVISSERS

Visclub, vooral op vriendschappelijke basis!

E-mail: dirk.debaere@skynet.be
Tel.:  0478 34 90 74

● ● ●

VOETBAL

KSK DE JEUGD LOVENDEGEM

KSK Lovendegem is een bloeiende voetbalclub. Je bent van 
harte welkom om samen met onze 370 spelers, waarvan 
335 bij de jeugd, van het mooie voetbalspel te genieten in 
teamverband!

E-mail: gc@ksklovendegem.be
Tel.:  0477 42 17 49
Web: www.kskdejeugdlovendegem.be

● ● ●
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SK VINDERHOUTE

Op zoek naar een familiale en gezellige voetbalclub waar-
bij ‘leren voetballen’, ‘leren samenspelen’ en ‘leren plezier 
hebben in het spel’ belangrijk is? Denk zeker dan eens aan 
SK Vinderhoute.

E-mail: hugues.vandoorne@gmail.com
Tel.:  0491 25 25 03

● ● ●

KVV ZOMERGEM

Bij de jeugd van KVVZomergem zijn m&v al welkom vanaf 
geboortejaar 2018. Voetbal voor "iedereen" ongeacht 
niveau, geslacht of huidskleur. 2 trainingen en 1 wedstrijd 
per week voor slechts €150 lidgeld.

E-mail: tvjo.vvzomergem@hotmail.com
Tel.:  0486 95 13 02
Web: www.kvvzomergem.be

● ● ●

KFAC WAARSCHOOT

KFAC Waarschoot nodigt uit! Ben je zot van voetbal maar 
durfde je tot nu de stap nog niet te zetten? Geen paniek 
elke topper zette zijn eerste voetbalstapjes bij zijn lokale 
club! Van harte welkom!

E-mail: christelcerfont@msn.com
Tel.:  0475 63 44 35
Web: www.kfacwaarschoot.be/beloften-en-jeugd

● ● ●

VK FLAMINGO'S

LVVM-competitie

E-mail: vkflamingos@gmail.com
Tel.:  0479 60 93 59

● ● ●

FC LOVENDEGEM

We spelen op zaterdag een competitiematch.

E-mail: bjorn.sergeant@gmail.com
Tel.:  0498 33 90 91

● ● ●

KFC METRO

LVVM-competitie

E-mail: lievenclincke_zom@hotmail.com
Tel.:  0495 90 71 79

● ● ●

FC DE PLOEG

LVVM-competitie

E-mail: fcdeploeg@hotmail.com
Tel.:  0472 31 75 00

● ● ●

● ● ●

DYNAMO ZOVOC LIEVEGEM

Gedreven doch familiale club die volleybal aanbiedt vanaf 5 
jaar. Kom bij ons genieten van een ploegsport waarbij we 
elke speler of speelster laten groeien teneinde elk team te 
versterken.

E-mail: info@dynamozovoc.be
Tel.:  0473 78 38 50
Web: www.dynamozovoc.be

● ● ●

VC TOESJEE VZW

Wij zijn een recreatieve volleybalclub bestaande uit vrien-
den. We hebben 4 ploegen die allemaal in het recreatieve 
verbond VOBOG spelen. Op donderdag voorzien we trai-
ningen voor alle leden. Welkom!

E-mail: info.vttoesjee@gmail.com
Tel.:  0470 93 69 19
Web: vctoesjee.wordpress.com
● ● ●

(ZAAL)VOETBAL

ZVC SCOPO

Wij spelen onze thuismatchen tijdens het seizoen 
op donderdagavond om 22.00 uur in de sporthal 
van Lovendegem. Interesse om zaalvoetbal te spelen 
of te supporteren, steeds welkom.

E-mail: anouk.vandenhende@hotmail.com
Tel.:  0494 70 75 41

VOLLEYBAL

ARGOS WAARSCHOOT

Hou je van een ploegsport en denk je dat volleybal je wel 
zou liggen? Kom dan vrijblijvend gratis 4 keer meetrainen 
en proef van de leuke en sportieve sfeer van onze volley-
balclub vanaf 3e leerjaar.

E-mail: argosvolleybal@gmail.com
Tel.:  0477 58 49 06
Web: www.argoswaarschoot.be

●
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VOLLEY (UNIZO)

Gezellig, maar gedreven volleybaluurtje op woensdag-
avond.

E-mail: pascaldekoninck@telenet.be
Tel.:  09 378 57 64

HOTPANTS

Wij zijn een dynamische groep dames dat geniet van onze 
wekelijkse volleybaltrainingen en -matchen, maar minstens 
evenzeer van het witte wijntje achteraf!

E-mail: sara.vanherreweghe@outlook.com
Tel.:  0472 09 64 10
● ●

VC SUMMERJAM

Dames volleybal - sportieve en recreatieve vollebaltrainin-
gen en - wedstrijden.

E-mail: delfienverstraete@hotmail.com
Tel.:  0495 89 56 43

● ● ●

ZWEMMEN - WATERPOLO

DDZZ (DE DOLFIJNEN ZWEMCLUB ZOMERGEM)

Sinds de opening van Den Boer in 1975 zwemmen de Dol-
fijnen al in Zomergem. Door de jaren heen hebben we een 
ledenstop in het baanzwemmen maar voor o. a. de aller-
kleinsten zijn er nog startmogelijkheden.

E-mail: ddzz@telenet.be
Web: www.ddzz.be

● ●

VV ZOEM

Recreatieve volleybalclub die speelt in de vobog 
competitie.

E-mail: l.dossche@telenet.be
Tel.:  0475 30 35 46

WANDELEN
WANDELCLUB DE MARCHMANNEKES 
WAARSCHOOT

We zijn een kleine maar gezellige wandelclub die 2 x per 
jaar een wandeling organiseert in Lievegem. Maar die ook 
busuitstappen naar andere (minder) bekende streken orga-
niseert om te gaan wandelen.

E-mail: ivan.vanlaere@skynet.be
Tel.:  0495 47 10 23

WANDELCLUB REIGERSTAPPERS 
VINDERHOUTE VZW

Recreatieve wandelclub, die als hoofddoel heeft, haar leden 
op vrijwillige basis, het ganse jaar door deel te laten nemen 
aan georganiseerde wandelingen over het hele landsge-
bied.

E-mail: roos.demey@telenet.be
Tel.: 0494 93 04 12

HOT BIRDS

VOBOG-competitie mannen

E-mail: lievenclincke_zom@hotmail.com
Tel.:  0495 90 71 79
● ● ●

●
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Lievegem 
ziet het 

bewegen!
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