
DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

Burensportdienst  Meetjesland
Sporteldag 50+

Wat meer uitleg bij de sportactiviteiten... CONTACTGEGEVENS

BADMINTON: racketsport, onder begeleiding of vrij spel.

BOXING FIT: functionele training met boksen als middel om te werken aan de 
conditie.

CURVEBOWL: indoor bolsport, de bol dicht bij de jack spelen.

DOELSCHIETEN: schieten naar een statisch object.

DRUMS ALIVE: op het ritme van de muziek met drumstokken trommelen op een 
fitbal. Ideaal om te werken aan je ritme en coördinatie.

FIETSEN: al fietsend genieten van het rustgevend karakter van onze poldergemeen-
te. De tocht is ongeveer 30 km lang en er is een drinkstop voorzien.

FITNESS: kracht- en uithoudingsoefeningen onder begeleiding.

GEGIDSTE WANDELING: smokkelroute in Boekhoute (in thema van de 1e wereld-
oorlog) o.l.v. een gids en bezoek aan het visserijmuseum.

INITIATIE E-BIKE: opwarmingsoefeningen en uitproberen van verschillende E-bikes 
met advies, gericht naar mensen zonder ervaring, die zich onzeker voelen of die 
extra info wensen over het elektrisch fietsen.

KUBB: een buitenspel waarbij je probeert met houten stokken blokken omver te 
gooien. 

LIJNDANS: dansen op een lijn op leuke muziek, zonder partner.

LÜ WAND: maak kennis met de nieuwe trend in sportland. Deze interactieve wand is 
creatief, uitdagend, leuk en voor iedereen toegankelijk!

NATUURWANDELING: ontdek het unieke Asseneedse polder- en krekenlandschap 
in een wandeling van 9 km met drinkstop onderweg (er wordt gewandeld aan een 
tempo van 4,5 km / uur).

PETANQUE: buitenspel waarbij je ballen zo dicht mogelijk bij een kleine bal moet 
werpen.

PILATES: leren bewust omgaan met je ademhaling en je lichaam. Pilates is stress 
verlagend en voorkomt rugklachten, versterkt de spieren en verbetert de lenigheid.

SCHERMEN: via verschillende schermtechnieken wordt gewerkt naar het elektrisch 
duel met wapen en pak. 

SENIOROBICS: verbeter je conditie en concentratie met eenvoudige aerobic-
passen.

SPINNING: fietsen op een speciale hometrainer waarbij de muziek het tempo en 
ritme bepaalt.

SPORTELTEAM: laat je algemene conditie testen d.m.v. 7 lichaamsmetingen, 4 
motorische tests en 1 uithoudingstest. Het team van Sport Vlaanderen geeft je 
advies over hoe je op een eenvoudige en verantwoorde manier de basisconditie 
kunt verbeteren of onderhouden. 

TAI CHI: dit is van oorsprong een Chinese krijgskunst die vandaag vooral wordt 
beoefend als een ontspannende bewegingskunst en gezondheidstraining.

YOGA: oefeningen voor lichaam en geest, de ideale manier om te ontspannen. 
Een kussen en dekentje zijn aan te raden.

SPORTDIENST ASSENEDE: Kapelledreef 4, 9960 Assenede
09 218 78 98  · sport@assenede.be

SPORTDIENST EEKLO:

SPORTDIENST EVERGEM:

SPORTDIENST KAPRIJKE:

TEAM SPORT LIEVEGEM:

SPORTDIENST MALDEGEM:

SPORTDIENST SINT-LAUREINS:

SPORTDIENST ZELZATE:

09 377 61 27 · wim.neirynck@eeklo.be

09 218 58 09 · sport@evergem.be

09 376 82 20 · sportdienst@kaprijke.be

09 396 23 01 · sport@lievegem.be

050 72 89 70 · sportdienst@maldegem.be

09 218 76 45 · dienstvrijetijd@sint-laureins.be

09 345 74 22 · sportdienst@zelzate.be

BOEREKREEK, Sint-Jansstraat 132, Sint-Jan-In-Eremo

Sportelen, dat is 
samen genieten van sport 

en van het leven!

Breng gerust je 
kleinkind(eren) mee 
om samen deel te nemen 

aan de activiteiten!

Wat meer uitleg bij de sportactiviteiten…
INDIANENPAKKET (kano + boogschieten):
Stroomt er indianenbloed door jouw aderen? Je ontdekt het samen terwijl je gaat 
boogschieten (pijl en boog) en met de kano gaat varen. 

BOERDERIJPAKKET (paardenverzorging + boerengolf):
Op zeer rustige pony’s/paarden leer je de basis van het paardrijden. Iedereen krijgt 
de kans een ritje te maken (indien gewenst). Boerengolf speel je in de weide tussen 
de paarden. Met een club (klomp aan een stok) moet je de boerengolfbal in zo min 
mogelijk slagen in de hole krijgen.

NATUURPAKKET (blotevoetenwandeling + dans):
Schoenen en sokken uit! Je stapt door gras, modder of plassen en voelt dingen die  
je niet zou opmerken mocht je jouw schoenen aanhouden. Leuk en bovendien super-
gezond!
Tijdens het dansen werk je aan je conditie op eigen niveau en op vrolijke muziek.

AVONTUURPAKKET (oriëntatiewandeling met gps + arrow battle):
Je wandelt naar verschillende checkpoints aan de hand van een gps. Op elk van deze 
punten moet je een vraag beantwoorden of deelnemen aan een proef.
Arrow battle is een kruising tussen handboogschieten, trefbal en paintball. In dit ludieke 
spel probeer je op elkaar te mikken met handboog en speciaal ontworpen pijlen met 
een zachte punt.

ALTERNATIEVE HUIFKARTOCHT: Je ontdekt de mooiste plekjes in de streek op een rustig 
tempo vanuit de huifkar. De huifkar zal op enkele plaatsen halt houden om enkele  
beweegmomenten te voorzien.

SMOKKELTOCHT: Bewegwijzerde fietstocht van 21 km die tot de verbeelding spreekt.  
Als een echte smokkelaar rij je langs kleine weggetjes en flirt je met de grens met  
Nederland.

PALINGWANDELING: Bewegwijzerde wandeltocht van 6 of 11 km in het rustige kreken-
gebied. Je trekt jezelf met het voetveertje over het Leopoldkanaal en komt meer te 
weten over de zeldzame paling. 

INITIATIE KANO EN SUP: Je ontdekt de Boerekreek op een andere manier, vanuit  
de kano of vanop een SUP-board. SUP staat voor Stand Up Paddling. Op het board  
beweeg je verder met een peddel over de kreek.

CONTACTGEGEVENS
SPORTDIENST ASSENEDE 09 218 78 98 sport@assenede.be
SPORTDIENST EEKLO 09 377 61 27 sport@eeklo.be
SPORTDIENST EVERGEM 09 218 58 09 sport@evergem.be
SPORTDIENST KAPRIJKE 09 376 82 20 sportdienst@kaprijke.be
TEAM SPORT LIEVEGEM 09 396 23 01 sport@lievegem.be
SPORTDIENST MALDEGEM 050 72 89 70 sportdienst@maldegem.be
SPORTDIENST SINT-LAUREINS 09 218 76 45 dienstvrijetijd@sint-laureins.be
SPORTDIENST ZELZATE 09 345 74 22 sportdienst@zelzate.be
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De Meetjeslandse Burensportdienst organiseert i.s.m. Sport Vlaanderen op  
dinsdag 31 augustus 2021 een sportief evenement voor actieve en minder  
actieve 50-plussers. Een ideale gelegenheid om in een gezellige, ontspannen 
sfeer te bewegen en kennis te maken met allerlei leuke sportactiviteiten.
Dit jaar is er de mogelijkheid om samen met de kleinkind(eren) deel te nemen! 
U kiest zelf of u alle activiteiten samen met de kleinkinderen doet, of vb. enkel 
de activiteiten in de voor- of namiddag. Indien u graag ook een activiteit  
zonder de kleinkinderen beleeft, kunnen de kinderen gedurende die tijd terecht 
in de avontuurlijke speeltuin met springkasteel (onder begeleiding). 

PROGRAMMA
Tussen 9.00 en 9.30 uur onthaal 
9.30 – 10.30 uur sport 1 volgens keuze sportpakket
11.00 – 12.00 uur sport 2 volgens keuze sportpakket
12.00 – 13.00 uur middagpauze
Tussen 13.00 en 13.30 uur vrije start 1 volgens keuze namiddagactiviteit
Tussen 13.30 en 14.00 uur vrije start 2 volgens keuze namiddagactiviteit
Vanaf 15.00 uur GRATIS koffie en gebak

Het keuzepakket in de voormiddag bestaat uit 2 activiteiten van telkens 1 uur. 
U kiest dus voor 1 pakket. Tussen de 2 activiteiten is een pauze van een halfuur 
voorzien (waarbinnen u zich eventueel kunt verplaatsen). In de namiddag kiest u 
1 activiteit voor de volledige namiddag. Hier dient u op voorhand door te geven 
in welk tijdsblok u wenst te starten: tussen 13.00 en 13.30 uur of tussen 13.30 en 
14.00 uur. De namiddagactiviteiten duren ongeveer 2 uur. Fietsen (grootouder/
kleinkind) kunnen ter plaatse gehuurd worden tegen een kleine vergoeding.

 Denk aan het klimaat: breng een eigen drinkbus mee (i.p.v. plastieken 
waterflesjes) en kom met de FIETS naar de Boerekreek.  
Je maakt kans op een mooie prijs!

DEELNAMEPRIJS
Een volledige dag kost € 6,00. Een halve dag kost € 4,00 (zowel voor de groot- 
ouders als de kleinkinderen). 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.

INSCHRIJVINGSSTROOK
Inschrijven vóór maandag 16 augustus bij uw plaatselijke sportdienst.

Naam + voornaam:  ..............................................................................................................................................................

Straat + nummer:  ....................................................................................................................................................................

Woonplaats:  ................................................................................................................................................................................

Telefoon:  ..........................................................................................................................................................................................

SCHRIJFT ZICH IN VOOR DE SPORTELDAG 50+ TE SINT-LAUREINS OP 31 AUGUSTUS (KRUIS AAN):

 volledige dag  € 6,00 x ............ pers.  halve dag  € 4,00 x ............ pers.

 huur fiets kind  € 5,00 x ............ pers.  huur fiets volw.  € 5,00 x ............ pers.

 koude schotel  € 10,00 x ............ pers.  broodje kaas  € 3,00 x ............ pers.

 broodje hesp  € 3,00 x ............ pers. 
TOTAAL €  ....................................................................

 zal vergezeld zijn van ……....... kleinkinderen (vul het aantal kleinkinderen in)
	  De kleinkinderen nemen deel gedurende de VOLLEDIGE DAG 
	  De kleinkinderen nemen enkel deel in de VOORMIDDAG*
	  De kleinkinderen nemen enkel deel in de NAMIDDAG*
*en zullen het andere dagdeel in de avontuurlijke speeltuin blijven  
(onder begeleiding)

Naam kleinkind(eren):  ........................................................................................ Leeftijd:  ................................

Naam kleinkind(eren):  ........................................................................................ Leeftijd:  ................................

Naam kleinkind(eren):  ........................................................................................ Leeftijd:  ................................

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

9.30 – 10.30 uur 11.00 – 12.00 uur Namiddag vanaf 13.00 / 13.30 uur*

WATERKANT o INDIANENPAKKET:  
   kano + boogschieten o ALTERNATIEVE HUIFKARTOCHT

MANÈGE o BOERDERIJPAKKET:  
   boerengolf + paardenverzorging

o SMOKKELTOCHT 
   (fietstocht 21 km)

GRASTERREIN 1 o NATUURPAKKET:  
   blotevoetenwandeling + dans

o PALINGWANDELING 
   (wandeltocht van 6 of 11 km)

GRASTERREIN 2
o AVONTUURPAKKET:  
   oriëntatiewandeling met gps 
   + arrow battle

o INITIATIE KANO EN SUP

*Voor de namiddagactiviteit kies ik voor een vrije start: 
o Tussen 13.00 en 13.30 uur
o Tussen 13.30 en 14.00 uur

9.30 – 10.30 uur 11.00 – 12.00 uur Namiddag vanaf 13.00 / 13.30 uur

RESERVEKEUZE*  

(*vul in)  .....................................................................................  .........................................................................

Inschrijven vóór woensdag 22 april bij uw plaatselijke sportdienst

 een volledige dag - € 6 ,00  broodje kaas - € 3,00 

 een halve dag - € 4,00  broodje hesp - € 3,00 

 koude schotel - € 10,00 ………………...................................................

DE BIJENKORF*

OUTDOOR

OUTDOOR

OUTDOOR**

  

DANSZAAL

       SPORTZAAL    
           SPORTZAAL   

SPORTZAAL 
           OUTDOOR  

  
  

DE BIJENKORF*

   
   

         
        

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

ZAAL   
ZAAL  
ZAAL

LOCATIE OOSTEEKLO (verplaatsing met de bus, ter plaatse blijven voor 2 activiteiten)
         ZAAL       

OUTDOOR      
OUTDOOR

OUTDOOR

KEUZE RESERVE*

    

De Meetjeslandse Burensportdienst organiseert i.s.m. Sport Vlaanderen op 
dinsdag 5 mei 2020 een sportief evenement voor actieve en minder actieve 
50-plussers. Een ideale gelegenheid om in een gezellige, ontspannen sfeer 
je favoriete sport te beoefenen of kennis te maken met nieuwe sport-
activiteiten.

PROGRAMMA
9.00 uur  onthaal in de sporthal van Assenede, Kapelledreef 4
9.40 – 10.40 uur keuzesport 1
11.00 – 12.00 uur keuzesport 2
12.00 – 13.20 uur middagpauze
13.20 – 14.20 uur keuzesport 3
14.40 – 15.40 uur keuzesport 4
vanaf 15.40 uur 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) 
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 parkeer-
mogelijkheid rond de sporthal beperkt is!

Vanuit diverse plaatsen in het Meetjesland vertrekken op 5 mei bussen 
richting Assenede. Deelnemers kunnen gratis gebruik maken van dit 
georganiseerd busvervoer. 

Busrit 1: Lembeke – Oosteeklo – Zelzate – Assenede 
8.15 uur: LEMBEKE – sporthal, Heihoekse Kerkwegel 11
8.30 uur: OOSTEEKLO – parking dorpsplein (aan parochiezaal)
8.50 uur: ZELZATE – sporthal, Oostkade 1A
9.10 uur: ASSENEDE

Busrit 2: Lovendegem – Zomergem – Waarschoot – Assenede 
8.00 uur: LOVENDEGEM – sportcentrum, Sportstraat 24
8.15 uur: ZOMERGEM – sportcentrum, Den Boer 17
8.35 uur: WAARSCHOOT – sportcentrum,  Kleine Weg 3 
9.05 uur: ASSENEDE  

Busrit 3: Eeklo – Sint-Laureins – Kaprijke – Bassevelde – Boekhoute – 
Assenede 
8.00 uur: EEKLO – sporthal, Burg. Lionel Pussemierstraat 157
8.15 uur: SINT-LAUREINS – sporthal, Dorpsstraat 71
8.30 uur:  KAPRIJKE – Plein (aan het oud stadhuis)
8.40 uur: BASSEVELDE – parking dorp (aan de kiosk)
8.50 uur: BOEKHOUTE – dorp (aan de kerk)
9.00 uur: ASSENEDE

Bus 1, 2 en 3:
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.

Fietst mee in groep vanuit EVERGEM / KAPRIJKE

SCHRIJFT ZICH IN VOOR DE SPORTDAG 50+ TE ASSENEDE OP 5 MEI 2020 EN BETAALT:

9.40 - 10.40 uur 11.00 – 12.00 uur 13.20 – 14.20 uur 14.40 – 15.40 uur

o   SENIOROBICS

o   BADMINTON

o   SPORTELTEAM

o   LÜ WAND

o   LIJNDANS

o   DOELSCHIETEN

o   KUBB

o   PETANQUE

o   LIJNDANS

o   DOELSCHIETEN

o   KUBB

o   PETANQUE

o   DRUMS ALIVE

o   DOELSCHIETEN

o   KUBB

o   PETANQUE

o   DRUMS ALIVE

o   DOELSCHIETEN

o   KUBB

o   PETANQUE

o   INITIATIE E-BIKE

o   SCHERMEN*

o   YOGA*

o   FIETSEN

o   WANDELEN: NATUURWANDELING

o   FIETSEN

o   WANDELEN: NATUURWANDELING

o   WANDELEN: MET GIDS**

o   SENIOROBICS

o   BADMINTON

o   SPORTELTEAM

o   LÜ WAND

o   INITIATIE E-BIKE

o   SCHERMEN*

o   YOGA*

o   TAI CHI

o   CURVEBOWL

o   SPORTELTEAM

o   LÜ WAND

o   BOXING FIT

o   SPINNING

o   FITNESS

o   PILATES

o   BOXING FIT

o   SPINNING

o   FITNESS

o   PILATES

o   INITIATIE E-BIKE

o   TAI CHI

o   CURVEBOWL

o   SPORTELTEAM

o   LÜ WAND

o   INITIATIE E-BIKE

*   op locatie, korte verplaatsing te voet                                          **  op locatie, korte verplaatsing met de bus

*   Vul in

OPGELET: Voor de locatie ‘Oosteeklo’ dient u een halve dag ter plaatse te blijven (2 activiteiten). Dit geldt 
eveneens voor de locatie ‘Assenede – fitness’. Ook hier blijft u een halve dag (namiddag) ter plaatse en 
kiest u dus 2 activiteiten op deze locatie. De bus rijdt enkel in de middagpauze heen en weer. 




