
   

 

  

Sportoase Stede Akkers met 170.000 bezoekers in stijgende lijn 
 

16/01/2019 - Sportoase Stede Akkers opende op 10 januari 2016 voor de 
eerste maal de deuren. Drie jaar later is Sportoase Stede Akkers voor heel 
wat sportievelingen en recreatievelingen de thuisbasis geworden voor tal 
van activiteiten. 
 
170.000 bezoekers mocht het enthousiaste team van Sportoase Stede 
Akkers afgelopen jaar verwelkomen. Dit fantastische cijfer is meteen ook 

de bijdrage die Sportoase Stede Akkers levert in het totaalcijfer van de ganse groep Sportoase waar er 
samen met haar 14 vestigingen reikhalzend wordt uitgekeken naar de 25 miljoenste bezoeker die in het 
voorjaar van 2019 wordt verwacht.    
 
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 een Sportoase Swimming School, Dancing School tot 

Youth Fitness  

o Sportoase Stede Akkers wist anno 2018 zelfs zo’n 50 zwemmers om te toveren tot echte 

zeemeerminnen in de Mermaid School 

Door het aanbieden van een gevarieerd aanbod aan sport en recreatie aan diverse doelgroepen van de 
allerkleinsten tot onze senioren, wordt Sportoase meer dan alleen een sportcentrum, Sportoase is een 
community waar onze enthousiaste medewerkers en klanten 362 dagen per jaar, 7 op 7 met elkaar in 
verbinding staan.  
 
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.  


