Assenede

Kruis uw favoriete activiteiten aan en stel zo je eigen sportdag samen:

8.00 uur: LOVENDEGEM sporthal,
Sportstraat 24
WAT MEER UITLEG BIJ DE SPORTACTIVITEITEN…
CONTACTGEGEVENS
8.20 uur: ZOMERGEM sporthal, Den Boer 17
BADMINTON: racketsport, onder begeleiding of vrij spel.
e pauze om even uit te blazen of zich
SPORTDIENST
ASSENEDE:
8.40 uur: WAARSCHOOT sporthal,
Sportstraat
3

CURVEBOWL: indoor bolsport, de bol dichtbij de jack spelen.
Kapelledreef 4, 9960 Assenede
DOELSCHIETEN: schieten naar een statisch object.
8.50 uur: EEKLO sporthal, B.L. Pussemierstraat 157
09 218 78 98
samen
door
een
DRUMS
ALIVE:
op keuze
het ritmete
vanmaken
de muziekuit
met drumstokken9.10
trommelen
een
uur: op
OOSTEEKLO,
Dorpsport@assenede.be
zoveel
mogelijk
rekening
ﬁtbal.
Ideaal om te
werken aangehouden
je ritme en coördinatie.
FIETSEN: al ﬁetsend genieten van het rustgevend karakter van onze
SPORTDIENST EEKLO:
poldergemeente.
De
tocht
is
ongeveer
30
km
lang
en
er
is
een
drinkstop
voorzien.
rtschoenen verplicht.
Busrit 3: Ursel – Knesselare
– Maldegem
– Sint Laureins
09 377
61 27
FITNESS: kracht- en uithoudingsoefeningen onder begeleiding.

– Assenede

sport@eeklo.be

GEGIDSTE WANDELING: smokkelroute in Boekhoute (in thema van de 1e
wereldoorlog) o.l.v. een gids en bezoek aan het visserijmuseum.
8.00 uur: URSEL kerk, Eekloseweg
SPORTDIENST EVERGEM:
ve dag
kost E-BIKE:
€ 4,00.
INITIATIE
opwarmingsoefeningen en uitproberen van verschillende E-bikes
8.10 uur: KNESSELARE sporthal,
33
09 218Prinsengoeddreef
58 09
met advies, gericht
naaren
mensen
zonder ervaring, die zich onzeker voelen of die
ten, verzekering,
koffie
gebak
8.30 uur: MALDEGEM zwembad,
Gidsenlaan
extra info wensen.
sport@evergem.be
KUBB: een buitenspel waarbij je probeert met houten stokken8.50
blokken
omver
te
uur:
SINT-LAUREINS
gemeentehuis, Dorpsstraat 91
gooien.
9.00 uur: BASSEVELDE DorpSPORTDIENST KAPRIJKE:
dansen opschotel
een lijn op/leuke
muziek, zonder partner.
ngenLIJNDANS:
of een koude
broodje
09 376 82 20
WAND: maak kennis met de nieuwe trend in sportland. Deze interactieve wand
kje: € LÜ
10,00
sportdienst@kaprijke.be
is creatief, uitdagend, leuk en voor iedereen toegankelijk!
e hesp: € 3,00
NATUURWANDELING: ontdek het unieke Asseneedse polder- en krekenlandschap
TEAM SPORT LIEVEGEM:
in een wandeling van 9 km met drinkstop onderweg (er wordt gewandeld aan een
09 396 23 01
tempo van 4,5 km / uur).
sport@lievegem.be
PADEL: racket- en balsport, een mix tussen tennis en squash.
PETANQUE: buitenspel waarbij je ballen zo dicht mogelijk bij een kleine bal moet
SPORTDIENST MALDEGEM:
werpen.
050 72 89 70
PILATES: leren bewust omgaan met je ademhaling en je lichaam. Pilates is stress
verlagend en voorkomt rugklachten, versterkt de spieren en verbetert de lenigheid.
sportdienst@maldegem.be
SENIOROBICS: verbeter je conditie en concentratie met eenvoudige aerobicpassen.
SPORTDIENST SINT-LAUREINS:
SPIERVERSTERKENDE OEFENINGEN: oefeningen (met gewichten) om je spieren te
versterken.
09 218 76 45
SPINNING: ﬁetsen op een speciale hometrainer waarbij de muziek het tempo en
dienstvrijetijd@sint-laureins.be
ritme bepaalt.
TAI CHI: dit is van oorsprong een Chinese krijgskunst die vandaag vooral wordt
SPORTDIENST ZELZATE:
beoefend als een ontspannende bewegingskunst en gezondheidstraining.
09 345 74 22
YOGA: oefeningen voor lichaam en geest, de ideale manier om te ontspannen. Een
sportdienst@zelzate.be
kussen en dekentje zijn aan te raden.

Sportelen dat is samen
van het leven en
van sport genieten

– Bassevelde

DINSDAG 24 MEI 2022

SPORTGENIETERS (50+)
Burensportdienst Meetjesland

VU: Philippe De Coninck, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede - Vrij van zegel KB 2-3-1927. Art 135.

ehalve wandelen, fietsen en krulbol.
t 3 en 4, moeten op dezelfde locatie

OPGELET:
9.30 uurmoet
- 16.00
uur
Indien u kiest voor een sessie van 1 uur in een gemeente,
uw volgende
sessie ook in
diezelfde gemeente plaatsvinden. De verplaatsing
tussen
Assenede
en
Oosteeklo
prijs: 6 euro (volledige dag) wordt en
gemaakt onder de middag... Dus VM en NM kan wel op een verschillende locatie.

4 euro (halve dag)

inlichtingen: 09 218 78 98
sport@assenede.be

INSCHRIJVEN VOOR 10 MEI 2022

SPORTHAL ASSENEDE

KAPELLEDREEF 4, 9960 ASSENEDE

De Meetjeslandse Burensportdienst organiseert i.s.m. Sport Vlaanderen op
dinsdag 24 mei 2022 een sportief evenement voor (minder) actieve 50-plussers.
Een ideale gelegenheid om in een gezellige, ontspannen sfeer je favoriete sport
te beoefenen of kennis te maken met nieuwe sportactiviteiten.
PROGRAMMA
• 08.45 – 09.15 uur
• 9.15 uur
• 9.40 – 10.40 uur
• 11.00 – 12.00 uur
• 12.00 – 13.20 uur
• 13.20 – 14.20 uur
• 14.40 – 15.40 uur
• vanaf 15.40 uur

onthaal
opwarming + brieﬁng
keuzesport 1
keuzesport 2
middagpauze
keuzesport 3
keuzesport 4
GRATIS koﬃe en gebak, gezellig samenzijn!

De meeste initiaties duren 1 uur, behalve wandelen en ﬁetsen, die een hele
voormiddag / namiddag duren.
Tussen iedere activiteit is er een kleine pauze om even uit te blazen of zich te
verplaatsen. De verplaatsing gebeurt steeds in groep.
Elke deelnemer stelt zelf zijn sportdag samen door een keuze te maken uit de
verschillende activiteiten.
Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw keuze.
Opgelet: bij activiteiten op verplaatsing met de bus blijf je een volledige voor- of
namiddag op die locatie.
Voor alle binnensporten zijn nette sportschoenen verplicht.
Wie een eigen drinkbus meebrengt (i.p.v. plastieken waterﬂesjes) of met
de ﬁets komt, maakt kans op een leuke prijs!
DEELNAMEPRIJS
Een volledige dag kost € 6,00. Een halve dag kost € 4,00.
Dit omvat de deelname aan de activiteiten, verzekering en een koﬃe met gebak.
MIDDAGMAAL
U kunt uw eigen lunchpakket meebrengen of een koude schotel / broodje
bestellen:
•
•

Koude schotel: € 10,00
Broodje kaas / broodje hesp: € 3,00

Drank kunt u ter plaatse aankopen.

Denk aan het klimaat en kom met de FIETS naar Assenede of neem deel aan het

GEORGANISEERD BUSVERVOER!
Wie toch met de eigen wagen komt, hou er rekening mee dat de
parkeermogelijkheid rond de sporthal zeer beperkt is!
Vanuit diverse plaatsen in het Meetjesland vertrekken op 24 mei bussen richting
Assenede. Deelnemers kunnen gratis gebruik maken van dit georganiseerd
busvervoer.
Busrit 1: Lembeke – Oosteeklo – Zelzate – Assenede
8.00 uur: LEMBEKE – sporthal, Heihoekse Kerkwegel 11
8.15 uur: OOSTEEKLO – parking dorpsplein (aan parochiezaal)
8.40 uur: ZELZATE – sporthal, Oostkade 1A
9.00 uur: ASSENEDE
Busrit 2: Lovendegem – Zomergem – Waarschoot – Assenede
8.00 uur: LOVENDEGEM – sportcentrum, Sportstraat 24
8.15 uur: ZOMERGEM – sportcentrum, Den Boer 17
8.30 uur: WAARSCHOOT – sportcentrum, Kleine Weg 3
9.00 uur: ASSENEDE
Busrit 3: Eeklo –Kaprijke – Bassevelde – Boekhoute – Assenede
8.00 uur: EEKLO – sporthal, Burg. Lionel Pussemierstraat 157
8.15 uur: KAPRIJKE – Plein (aan het oud stadhuis)
8.30 uur: BASSEVELDE – parking dorp (aan de kiosk)
8.45 uur: BOEKHOUTE – dorp (aan de kerk)
9.00 uur: ASSENEDE
Busrit 4: Maldegem – Sint-Laureins
8.00 uur: MALDEGEM – sporthal Meos, Bloemestraat 36D
8.30 uur: SINT-LAUREINS – sporthal, Dorpstraat 71
9.00 uur: ASSENEDE
Bus 1, 2, 3 en 4:
17.00 uur: alle bussen vertrekken, stopplaatsen zoals hierboven.
Vanuit EVERGEM en KAPRIJKE (+ deelgemeenten) wordt er gezamenlijk naar
Assenede geﬁetst.
Meer info omtrent vertrekplaats en uur bij de sportdienst van
EVERGEM en KAPRIJKE.

INSCHRIJVINGSSTROOK

inschrijven vóór dinsdag 10 mei 2022 bij uw plaatselijke sportdienst

Naam + voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Straat + nummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Opstapplaats bus: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fietst mee in groep vanuit EVERGEM / KAPRIJKE
Schrijft zich in voor de sportdag te Assenede op 24 mei 2022 en betaalt:
●
●
●
●
●

een volledige dag - € 6,00
een halve dag - € 4,00
koude schotel - € 10,00
broodje kaas - € 3,00
broodje hesp - € 3,00

Kruis jouw favoriete activiteiten aan en stel zo je eigen sportdag samen:
LOCATIE ASSENEDE – SPORTHAL / BIJENKORF
9.40 – 10.40 uur
SPORTZAAL
SPORTZAAL
SPORTZAAL
DANSZAAL
POLYVALENTE ZAAL
OUTDOOR
DE BIJENKORF*
DE BIJENKORF*
OUTDOOR
OUTDOOR
OUTDOOR**

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

11.00 – 12.00 uur

BADMINTON
● BADMINTON
CURVBOWL
● CURVBOWL
LÜ WAND
● LÜ WAND
SENIOROBICS
● SENIOROBICS
YOGA
● YOGA
INITIATIE E-BIKE ● INITIATIE E-BIKE
TAI CHI
● TAI CHI
DRUMS ALIVE
● DRUMS ALIVE
FIETSEN
WANDELEN: NATUURWANDELING
WANDELEN: MET GIDS**

*op locatie, korte verplaatsing te voet

13.20 – 14.20 uur
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

14.40 – 15.40 uur

BADMINTON
● BADMINTON
CURVBOWL
● CURVBOWL
LÜ WAND
● LÜ WAND
SENIOROBICS
● SENIOROBICS
YOGA
● YOGA
INITIATIE E-BIKE ● INITIATIE E-BIKE
TAI CHI
● TAI CHI
SPIERVERSTERKING ● SPIERVERSTERKING
FIETSEN
WANDELEN: NATUURWANDELING

**op locatie, korte verplaatsing met de bus

LOCATIE ASSENEDE – FITNESS (korte verplaatsing met de bus, ter plaatse blijven voor 2 activiteiten)
13.20 – 14.20 uur

14.40 – 15.40 uur

ZAAL

● SPINNING

● SPINNING

ZAAL

● FITNESS

● FITNESS

ZAAL

● PILATES

● PILATES

OUTDOOR

● PADEL

● PADEL

LOCATIE OOSTEEKLO (verplaatsing met de bus, ter plaatse blijven voor 2 activiteiten)
9.40 – 10.40 uur
ZAAL
OUTDOOR
OUTDOOR
OUTDOOR

●
●
●
●

LIJNDANS
DOELSCHIETEN
KUBB
PETANQUE

11.00 – 12.00 uur

13.20 – 14.20 uur

14.40 – 15.40 uur

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

LIJNDANS
DOELSCHIETEN
KUBB
PETANQUE

LIJNDANS
DOELSCHIETEN
KUBB
PETANQUE

LIJNDANS
DOELSCHIETEN
KUBB
PETANQUE

OPGELET: Voor de locatie ‘Assenede ﬁtness’ en ‘Oosteeklo’ dient u een halve dag ter plaatse te blijven.

