2812015

ZBSD beste sportclub voor doven in Zeeland | Omroep Zeeland

OMROEP ADVERTEREN

GEEF 'N TIP APPS VERZEEUWIGD

WORD PANELLID

@omroepzeeland volgen

23,6k volgers

Zoeken

NIEUWS

112 SPORT

WEER AGENDA GEMIST

GIDS

TV

RADIO

Home > Nieuws

ZBSD beste sportclub voor doven in
Zeeland

ZEELAND NU

p
r

ZEELAND
THOLEN

c
u

BEVELANDEN
S-DUIVELAND

q
n

WALCHEREN
Z-VLAANDEREN

'Extern bureau onderzoekt integriteit
gedeputeerden'
Actieplan: Middelburg moet gastvrijer
worden
COA: ophef asielzoekers Goes storm in
glas water
Zorgen over financiering ontmanteling
kerncentrale Borssele
Twee Zeeuwse winnaars bij eerste
Restaurants Awards

 advertentie 

REAGEER (0)

delen:

OOSTSOUBURG  De Zeeuws Brabantse sportvereniging voor doven en
slechthorenden (ZBSD) is verkozen tot beste sportclub voor doven van
Nederland. De club ontvangt een oorkonde van de Koninklijke
Nederlandse Doven Sport Bond. Het is voor het eerst dat de ZBSD de prijs
wint.

Bowlen, hardlopen en voetballen
De ZBSD is in 2008 opgericht en heeft leden uit Zeeland, ZuidHolland en
Brabant. Ze bowlen regelmatig in Goes, lopen hard in Bergen op Zoom en
voetballen in competitie door heel Nederland.

Voetballen met gebarentaal
Jac Paardekam, vader van één van de sportleden en horend, doet de PR
bij de ZBSD. "We weten het sinds afgelopen zaterdag. We zijn echt heel
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trots. Het is ook een mooie sportvereniging en het is heel bijzonder te zien
hoe de sporters bijvoorbeeld samen voetballen met gebarentaal."
Foto: ZBSD.nl
laatste keer aangepast: wo 28012015, 09:31
geplaatst op: wo 28012015, 09:23
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