Proficiat aan alle sportlaureaten in onze gemeente
24
feb
2021
Het huldigen van onze sportlaureaten is altijd een warm gebeuren, met uitgesproken respect voor ieder die zijn of
haar sport beoefent. Onze talentrijke sporters kunnen slechts schitteren dankzij de steun van familie, vrienden,
trainers, clubverantwoordelijken en supporters.
Dit jaar is een uitzonderlijke editie: we brengen hulde aan onze sportlaureaten via een uniek sportmagazine en een
goodiebag i.p.v. een heuse show.
Sportmagazine sportlaureaten
In maart zetten we elke week een nieuwe categorie in de kijker op Facebook.
Bekijk het album op Facebook
Als gemeente ondersteunen we alle betrokkenen op verschillende manieren. Zo zorgt onze sportcheque voor een
bijdrage in de financiële inspanning van de ouders, bieden we moderne en goed onderhouden sportinfrastructuur
aan en ondersteunen we onze vele sportclubs financieel en logistiek.
Wij doen deze inspanning met één duidelijk doel voor ogen: samen maken we van Sint-Gillis-Waas een (nog)
sportieve(re) gemeente. Ambitieuze jonge sporters de kans geven om hun droom waar te maken om ooit als
topsporter de kleuren van onze sportieve gemeente fier uit te dragen, tot ver buiten de landsgrenzen, kan slechts
door overleg en samenhorigheid tussen alle partijen.
Een dikke proficiat aan alle sporters. Je kan hun prestaties bekijken in het sportmagazine.

Beloftevolle jongeren
- Fenne Van Driessche
- Korneel De Jonghe
- Sine Van Driessche
- Noor Meersschaert
- Renée Van Mieghem
- Lore Pauwels
- Rune Van Driessche
- Helena Dejonghe
- Saartje De Deckere

- Milan De Caigny

Sportvrouwen
- Marjolein Van Rumst
- Lieselotte Beck
- Els Thiron
- Mady Yzewyn

Sportmannen
- Danny De Schepper
- Brent De Smit
- Sander Vercauteren
- Brent Staessens
- Geoffrey Geerts
- Stijn Van Lokeren
- Lieven Mels
- Philip Van Duyse
- Gunther De Bin
- Geert Van Buynder
- Hugo Temmerman

Sportteams
- Dames 1 volleybal
- MU17 volleybal
- Bekerploegen JU17 en JU19 volleybal
- MU15a volleybal
- Acroteam
- Waaslandse Wolven U14
- Ponyclub 8-tal B
- Ponyclub 4-tal licht
- Tafeltennis team 1
- Tafeltennis team 2
- Tafeltennis team 3

- Tafeltennis team 4
- WTC Sportief

Uitzonderlijke prestaties
- KFC Hoogeinde

contactinformatie
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Openingsuren deze week

Vandaag open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Op afspraak), van 14.00 uur tot 17.00 uur (Op afspraak)
Morgen open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Op afspraak), van 14.00 uur tot 17.00 uur (Op afspraak)
Alle informatie

