
 

   

 

  

Sportoase Montaignehof Lanaken: nu al een echte community 
 

17/01/2019 - Sportoase Montaignehof Lanaken, het twaalfde 
multifunctioneel sportcomplex van Groep Sportoase en thuisbasis voor heel 
wat scholen, clubs en recreatieve bezoekers, opende op 1 juli 2018 de 
deuren en wist zich op korte termijn als gevestigde waarde te kenmerken. 
 
Sportoase Montaignehof biedt wekelijks een uitgebreid aanbod aan vaste 

activiteiten zoals de Sportoase Swimming School waar intussen 250 kindjes 

leren zwemmen en de groepslessen waar wekelijks 27 sessies op het programma staan. 

 

Sportoase Montaignehof Lanaken is meer dan alleen een sportcentrum, het is op korte termijn uitgegroeid 

tot een community waar onze enthousiaste medewerkers en klanten de handen in mekaar slaan. Naast het 

vaste aanbod, speelt Sportoase Montaignehof als belevingsfacilitator in op de noden en wensen van klanten 

door het organiseren van tal van nevenactiviteiten: XXL groepslessen, Zwemfestijn, … Of je nu als gezin 

komt, gezonde senior, tieners op zoek naar een sportieve kick en sociaal contact: dat is waar Sportoase 

Montaignehof Lanaken voor staat en nog meer wil staan. 

 

In het voorjaar van 2019, kijkt Sportoase Montaignehof – als onderdeel van Groep Sportoase met intussen 

14 vestigingen op de kaart – reikhalzend mee uit naar de 25 miljoenste bezoeker. Waar deze zich zal 

aanmelden valt dus nog even af te wachten. 

 

Dergelijke resultaten tonen dat onze klanten steeds meer én bewuster kiezen voor de unieke combinatie 

waar Sportoase voor staat, een totaalaanbod aan sport en beleving onder éen dak: 

• Fitness waar persoonlijke begeleiding en coaching centraal staan 

• Zwemmen, hetzij als individuele sporter of recreatieve bezoeker  

• Groepslessen, waarbij Sportoase haar aanbod voortdurend evalueert en aanpast in functie van de 

evolutie op de markt en wensen en noden van haar klanten 

• Tal van activiteiten voor kinderen gaande van de Sportoase Swimming School, Dancing School tot 

het unieke concept Youth Fitness  

Sportoase zet haar troeven dit weekend, op 19 en 20 januari 2019 in de kijker tijdens de Experience Days. 
Maak kennis met het aanbod van Sportoase, neem deel aan een van de demolessen en ontdek de 
verschillende voordelen waarbij er aan 1 tarief onbeperkt kan worden gesport.  


