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Maar er is meer!!!!

even voorstellen

Als sportdienst is het onze taak:


Informatie te verstrekken in verband met sport en
gezondheid.



Alle vormen van lichaamsbeweging te promoten.

Omdat wij ook telkens voldeden aan een aantal bijkomende criteria is De Pinte al 4 jaar op rij genomineerd voor de
verkiezing van Supersportelgemeente en dit jaar
behaalden wij uit 8 genomineerde gemeenten de titel
SUPERSPORTELGEMEENTE!!! Een kroon op het werk voor
onze jarenlange inzet en een duwtje in de rug om zo verder te doen!
De Pinte mocht op de huldiging dan ook uitgebreid zijn
werking toelichten aan alle
aanwezigen.
Ons prijzenpakket van
€ 3000 euro zullen we dan
ook met zorg besteden voor
"Leven(s)lang sportelen in
De Pinte".

Indien u verdere informatie had gewenst, bent u steeds

welkom op de sportdienst in het Ontmoetingscentrum
Polderbos.

Samen van het leven genieten, dat is Sportelen.

Frederik Maes
Wendy Van Rijsselbergen
Ann De Vreese
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In deze brochure kan u informatie terugvinden over
sportactiviteiten en verenigingen voor medioren en
senioren.
Naast het aanbod vanuit de sportdienst kunt u de info van
alle clubs die sportactiviteiten aanbieden voor de

Sportelaars in deze folder terugvinden.
Kom ook eens langs om de gratis sportelpockets af te
halen.

De Pinte is verkozen tot
Supersportelgemeente 2015.
In totaal tekenden 206 Vlaamse gemeenten in. In de
provincie Oost-Vlaanderen schreven 44 gemeenten zich in,
waarvan 43 een dossier indienden. 41 gemeenten voldoen
aan de criteria en ontvangen de titel ‘Sportelgemeente ofstad 2015’. Voor het 4e jaar op rij mag De Pinte zich
“sportelgemeente” noemen.

>

Algemene Sportelpocket

>

Zwempocket

>

Wandelpocket

>

Gympocket

>

Fietspocket

>

Badmintonpocket

>

Golfpocket

In deze pockets vindt u info, tips en tricks en aanpaste
oefeningen om thuis te doen.

Samen van het leven genieten, dat is Sportelen.

Leven(s)lang
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1. Sportactiviteiten voor medioren en
senioren georganiseerd door
Sportdienst De Pinte.
Sportelprogramma +55 leven(s)lang sportelen in De Pinte
“STAY FIT!!!”
Gemeente De Pinte gaat de uitdaging aan om nog niet
sportende inwoners in de leeftijdscategorie van 55 - 80 jaar,
(weer) sportief-actief te krijgen en te houden. Wij voorzien
een gevarieerd aanbod van diverse sporten.

Wij hebben u nodig!!!!!
SPORTELGANGMAKERS.
Sportelgangmakers zijn enthousiaste mensen met een groot hart voor
sport die zich willen engageren om één of meerdere taken op zich willen nemen om sport te promoten bij vijftigplussers.
Je kan kiezen uit één of meerder taken

De taken waarvoor je je kan engageren zijn onder andere:
1.
Ondersteuning bij de uitwerking van activiteiten en bij de
organisatie ervan

In januari 2017 starten we
met een nieuwe reeks en
kan men opnieuw
aansluiten.

2.

55-plussers warm maken om deel te nemen aan sportactiviteiten

3.

Een aanspreekpunt vormen voor 55-plussers die deelnemen aan
sportactiviteiten

4.

Spreekbuis van de 55 plusser en hun ideeën, wensen en
verlangens communiceren naar de sportdienst…

Kandidaten die onze huidige ploeg willen versterken kunnen zich aanmelden op de sportdienst via email: sport@depinte.be

Voor meer info en inschrijvingen kunt u zich wenden bij de
sportdienst in het OCP
09/282 98 44
of via mail sport@depinte.be
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Eric Goethals
“Ik ben een wielertoerist in hart en
nieren en organiseer elke zomer
fietstochten voor
buitenlandse studenten.
Als “Peter” van de
mountainbikeverbindingen op
grondgebied De Pinte en SintMartens-Latem zorg ik er voor dat
het parcours onderhouden wordt en
de bewegwijzering intact blijft.
Als sportelgangmaker wil ik mij inzetten om mee te werken bij de
uitwerking en de promotie van de
gemeentelijke sportactiviteiten,
op mij kan je rekenen!”

Kuierwandeling+ 55

Laatste maandag van juni
Traditioneel sluiten we het sportelseizoen af met een
prachtige kuierwandeling door onze gemeente.
De cafetaria van Sportpark Moerkensheide
is onze eindbestemming.
Daar worden alle wandelaars getrakteerd op een heerlijk
kopje koffie en lekkere pannenkoeken.

Laurent De Vos
“Ik ben 64 jaar en tot op heden altijd
actief sporter geweest.
Momenteel geef ik voor verenigingen,
gemeentebesturen en OCMW ‘s
workshops elektrisch fietsen, mobiliteit
bij senioren, veilig fietsen, meer bewegen en voor toerisme Oost -Vlaanderen
ben ik routecontroleur van de
fietsknooppunten.
Wekelijks neem ik ook een 15- tal
actieve senioren, wielertoeristen op
sleeptouw voor ritjes van 45 tot 80 km.
Ik ga regelmatig wandelen met Okra en
op dinsdag speel ik in het OCP curve
bowls.
Daar ik mij wil inzetten voor de sport in
het algemeen en zeker voor de
seniorensport, denk ik dat Sportelgangmaker wel iets voor mij zou zijn. Op mij
kan je rekenen.”
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Sporteldag + 55

Wij stellen u voor: onze
sportelgangmakers!!!

3e dinsdag van november
Test je conditie.
Op deze dag is het mogelijk om je algemene conditie te laten
testen door het Sportelteam van Sport Vlaanderen. Zij gevenadvies over hoe je op een eenvoudige en verantwoorde manier
je basisconditie kan verbeteren en/of onderhouden.

Antoine Van Nieuwenhuyze
“Ik ben bestuurder van
VZW Sportbeheer eva, het
gemeentelijk orgaan die instaat
voor de organisatie van
sportkampen en sportlessen voor de
inwoners van De Pinte.

Ik hou van fietsen en wandelen en
wil vanaf nu de sportdienst
ondersteunen als sportelgangmaker
bij de seniorensportactiviteiten,
op mij kan je rekenen!”

Guido Van Poucke

Naast de testen kan je je ook inschrijven om deel te nemen aan
andere sportactiviteiten zoals curling, curve Bowls, lijndansen,
tai chi, yoga, zitdans, badminton en tafeltennis.

“Ik organiseer zelf
petanquetornooien, wandelweekends, joggings, enz.
Ik was jarenlang coördinator van
de sportdienst in het UZ Gent.
Ik wil graag als sportelgangmaker
mijn steentje bijdragen voor het
sportelgebeuren in De Pinte,
op mij kan je rekenen!”

Voor meer info en inschrijvingen kunt u zich wenden bij
de sportdienst in het OCP
09/282 98 44
of via mail sport@depinte.be
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2. Sportactiviteiten georganiseerd i.s.m.
Burensportdienst Leiestreek

Wandelen en fietsen: OKRA De Pinte


55+ on the move: sporteldag in Deinze

Contactpersoon

:

Laurent De Vos

Adres

:

C. Buysselaan 17

3e donderdag van september

Telefoon/GSM

:

09 282 79 39
0476/59 87 79

De regionale Sporteldag georganiseerd door Burensportdienst

E-mail

:

laurentdevos@skynet.be

Website

:

www.okra.be/trefpunt-depinte

Activiteit

:

Wandelen van november tot en met februari en
fietsen van maart tot en met oktober

Tijdstip

:

Elke vrijdagnamiddag

Plaats

:

Vertrek Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP)

Leiestreek, staat open voor alle 55-plussers. Op deze sportdag
kunnen 55-plussers in een gezellige, ontspannen sfeer hun
favoriete sport beoefenen of kennismaken met een nieuwe
sportactiviteit. Gedurende de volledige dag krijgen de
deelnemers initiatielessen van 1 uur in diverse sportactiviteiten.
De deelnemers kunnen kiezen uit verschillende sporten zoals oa

aquagym, dans, badminton, curve bowls, drums alive, fitbal,
lijndansen zwemmen, boogschieten, fietsen, kubb, petanque,
tennis en wandelen.


Yoga: YOGA

RECREATIEF PETANQUETORNOOI:

Eind mei
Contactpersoon

:

De Regge Marleen

Adres

:

S. De Rijckelaan 15, 9840 De Pinte

Telefoon/GSM

:

09/282 89 61

petanqueterreinen van de gemeente Gavere.

E-mail

:

marleen@in-evenwicht.be

Informatie i.v.m. inschrijvingen voor deze activiteiten kan je

Website

:

Www.in-evenwicht.be

Activiteit

:

Yoga

Tijdstip

:

Woe: 9u - 10u15 (OCP)
Di: 18u30 - 19u40 19u50 - 21u00
(Veldblomme)

Plaats

:

Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP)
Veldblomme
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Een jaarlijks tornooi voor senioren en spelers uit de regio van
de Burensportdienst Leiestreek. Dit tornooi gaat door op de

verkrijgen op de sportdienst of zal tijdig te vinden zijn in de
gemeentelijke infokrant.
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4. Gegevens Pintse sportclubs

Petanque: PETANQUECLUB EDELWEISS

Contactpersoon

:

Piet Segers

Adres

:

Breugellaan 37, 9840 De Pinte

Telefoon/GSM

:

0477/61 71 80
09/282 25 05

E-mail

:

piet.regina@skynet.be

Website

:

/

Activiteit

:

Petanque

Tijdstip

:

Dinsdag: 14u30 - 17u30
Donderdag: 14u30 - 17u30

Plaats

:

1 mei t.e.m. 30 okt: sportpark Moerkensheide
1 okt t.e.m. eind april:
Overdekte loods Zevergem (verwarmd)

Badminton: GSF BADMINTON 55+
Contactpersoon

:

Thienpont Annie

Adres

:

Lijsterstraat 3, 9840 De Pinte

Telefoon / GSM

:

09/282 22 76

E-mail

:

de.baeremaeker.noel@telenet.be

Activiteit

:

Badminton

Tijdstip

:

Vrijdag: 14u00 - 16u00

Plaats

:

Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP)

Badminton: Badmintonclub Latem De Pinte

Wielertoerisme: PINTSE VELORIDDERS
Contactpersoon

:

Secretariaat (Nancy Reynaert)

Adres

:

Oude Gentweg 22, 9840 De Pinte

Telefoon/GSM

:

09/282 38 75

E-mail

:

secretariaat@badmintonclublatemdepinte.be

Website

:

www.badmintonclublatemdepinte.be

Activiteit

:

Badminton

:

Maandag: 20u00 - 23u00 (Latem)
Woensdag: 21u00 - 23u00(De Pinte)
Donderdag: 20u00 - 23u00 (Latem)

:

Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP)
Sporthal Latem-Deurle
Hoge Heirweg 64, 9830 Latem-Deurle

Tijdstip

Plaats
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Contactpersoon

:

Goethals Erik

Adres

:

Rubenslaan 1, 9840 De Pinte

Telefoon/GSM

:

0494/35 29 09

E-mail

:

erik.goethals@telenet.be

Website

:

www.wtcdepintseveloridders.be

Activiteit

:

Wielertoerisme

Tijdstip

:

Zaterdag: start om 7u30 (maart tot oktober)
Zondag: start om 8u30 (maart tot oktober)
Woensdag: alleen dames: start om 19u00
(1ste woe april tot 3de woe sept)

Plaats

:

Start aan café ‘t Gildenhuis naast de kerk in De
Pinte
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Curve Bowls: Curve Bowls

Petanque: PETANQUECLUB DE ZONNEBLOEM

Contactpersoon

:

Erick Baerts

Adres

:

Burgemeester Boonelaan 10, De Pinte

Telefoon / GSM

:

0478/26 63 37

E-mail

:

Erick.baerts@skynet.be

Activiteit

:

Curve Bowls

Tijdstip

:

Plaats

:

Elke dinsdagnamiddag van 14u00 - 17u00

Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP)

Gymnastiek: BLIJF JONG

Contactpersoon

:

Serras Hilde

Adres

:

Latemstraat 3, 9840 De Pinte

Telefoon/GSM

:

0476/78 67 70

E-mail

:

hilde.serras@gmail.com

Activiteit

:

Conditieoefeningen voor dames en heren

Recreatief petanque

Tijdstip

:

:

Woensdag: 15u00 - 18u00
Zaterdag: 15u00 - 18u00
Zondag: 10u00 - 13u00

Maandag en dinsdag: 8u30 - 9u30
Donderdag: 8u30 - 9u30 en 9u30 - 10u30

Plaats

:

Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP)

:

Terreinen Sijsjespark (zomer)
Verwarmde loods Pont Zuid Zevergem (winter)

Contactpersoon

:

Matthys Julien

Adres

:

Sijsjespark 10, 9840 De Pinte

Telefoon / GSM

:

0472/01 35 47

E-mail

:

julien.matthys@telenet.be

Website

:

www.depinte.be/page121102089.aspx

Activiteit

:

Tijdstip

Plaats
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Jogging: JOGGINGCLUB DE PINTE

Lijndans: OKRA De Pinte

Contactpersoon

:

Christine Claeys

Adres

:

Rembrandtstraat 2 9840 De Pinte

Telefoon/GSM

:

09/282 38 93
0499/36 85 15

E-mail

:

Christine.freddy@telenet.be

Website

:

www.okra.be

Activiteit

:

Lijndans

Tijdstip

:

Dinsdag: 9u45 -11u30

Plaats

:

Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP)

Contactpersoon

:

Geert Deconinck

Adres

:

Nazarethstraat 4, 9840 De Pinte

Telefoon / GSM

:

0475/93 85 55

E-mail

:

jcdepinte@gmail.com

Website

:

www.jcdepinte.be

Activiteit

:

Jogging recreatief

Tijdstip

:

Dinsdag: 19u30
Zondag: 9u30

Plaats

:

Dinsdag: Start aan de parking in de Sportwegel
1e dinsdag van de maand: Moerkensheide
Zondag: loopzuil aan WZC Scheldevelde

Karate: TASSEIKAN
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Contactpersoon

:

Andy Willaert - Lena Zolobowska

Adres

:

Bonte Mantelstraat 11, 9052 Zwijnaarde

Telefoo / GSM

:

0476/98 64 66
0487/75 11 59

E-mail

:

info@tasseikan.be

Website

:

www.tasseikan.be

Activiteit

:

Recreatieve trainingen en competitie — JKA
shotokan karate

Tijdstip

:

Maandag: 20u00 - 21u30
Woensdag: 20u00 - 21u30
Zaterdag: 17u30 - 19u00

Plaats

:

Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP)
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