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2017
Sportdorp Oostkapelle is een samenwerkingsverband tussen sportverenigingen, basisscholen, ondernemers,
Welzijn Veere en de dorpsraad in Oostkapelle. Via deze nieuwsbrief houden we jullie graag op de hoogte van
o.a. onze sportactiviteiten die deze zomer georganiseerd zullen worden. Veel leesplezier!

Beach Sport toernooien zomer 2017
De maand juli is onze sportmaand te Sportdorp Oostkapelle.
Op drie zaterdagen organiseren wij recreatieve sporttoernooien op het stuk strand gelegen tussen de
paviljoens De Piraat en Lage Duintjes. Deelnemen kan vanaf 13 jaar en de kosten bedragen €5,- p.p.
Inschrijven: per mail of via recreatieteams op de drie grote campings (zie hieronder)
Beachtennistoernooi: zaterdag 15 juli 2017
Tijd: 12.30 uur tot 17.00 uur
Inschrijven: per koppel (Heren-, Dames,- of gemengd dubbel) via mail naar reneflohil@zeelandnet.nl
Na-inschrijven: op de dag zelf, tussen 12.00 en 12.30 uur (vol = vol)
Beachvolleybaltoernooi: zaterdag 22 juli 2017
Tijd: 13.00 uur tot 17.00 uur
Inschrijven: individueel of per team van 4 spelers via mail naar: r.ouwerkerk@welzijnveere.nl
Na-inschrijven: op de dag zelf, tussen 12.00 en 12.45 uur (vol=vol)
Beachvoetbalbaltoernooi: zaterdag 29 juli 2017
Tijd: 13.30 uur tot 17.00 uur
Inschrijven: individueel of per team van 5 spelers via mail naar: info@sportdorpoostkapelle.nl
Na-inschrijven: op de dag zelf, tussen 12.30 en 13.15 uur (vol=vol)
Beach Sport & Spel
Gedurende bovengenoemde toernooien worden er ook sportactiviteiten voor kinderen van 4 t/m 12
jaar georganiseerd. Deze activiteiten zijn gratis en op eigen risico (aanmelden niet nodig!)
Sportdorp aanwezig op Ôoskapelse Dag (zaterdag 19 augustus)
Tijdens deze dag kunt u alles vragen omtrent Sport en Bewegen in ons Sportdorp.
Daarnaast zijn wij benieuwd naar uw sportbehoefte en kan u laten zien hoe vaardig u bent in ons
Sport-Mik-Circuit. U komt toch ook even langs?
Fiets4daagse 13 t/m 16 september
Vanuit Sportdorp Oostkapelle wordt voor het tweede jaar een fiets4daagse georganiseerd met
dagelijks routes over het mooie Walcheren. Start- en finishlocatie is camping De Pekelinge.
Voor meer informatie zie onze website: www.sportdorpoostkapelle.nl

ATB-toertocht op zaterdag 4 november
Onze werkgroep mountainbike is de voorbereiding gestart voor haar jaarlijkse toertocht over het
mooie Walcheren. Deze toertocht zal (onder voorbehoud) op zaterdag 4 november gehouden
worden. Omcirkel deze datum dus alvast in uw agenda en zorg dat u er weer bij bent.
Behoeftepeiling onder inwoners en gasten
Sportdorp Oostkapelle zet HZ studenten in die toeristen bevragen naar hun leefstijl tijdens hun
vakantie. Als onderdeel van een Europees project, dat zich richt op nieuwe crossovers tussen de
sport en toeristische sector, zal Sportdorp Oostkapelle gasten van meerdere recreatieondernemers
uit Oostkapelle een vragenlijst afnemen over hun leefstijl en behoefte aan sport- en beweegaanbod
tijdens hun vakantie.
Daarnaast zullen ook de inwoners van Oostkapelle, zoals in 2013, wederom gevraagd worden de
behoeftepeiling in te vullen. Via meerdere online kanalen is dit reeds gebeurt. Daarnaast zal er ook
nog een papieren versie verschijnen, zodat zoveel mogelijk mensen hem invullen.
Dit project heeft o.a. als doel om samen nieuw sport- en beweegaanbod te ontwikkelen in
Oostkapelle waaraan zowel inwoners als toeristen kunnen deelnemen.
Vaste wekelijkse activiteiten ook tijdens zomerperiode
-

-

Hardloopgroep (voor beginners en gevorderden!)
Elke maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur. Verzamelen kleedkamer VVO (Magnolialaan 33)
Trainer: Hans Corbijn (info en/of aanmelden: hcorbijn@zeelandnet.nl of 06-51595638)
Bootcamp (afwisselend oefeningen en stukjes trimmen)
Elke maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur. Verzamelen kleedkamer VVO (Magnolialaan 33)
Trainer: Eli de Bruin (info en/of aanmelden: elidebruin@gmail.com of 06-48468748 )
Wandeltochten (5 of 10 km)
Elke donderdagmiddag vanaf 13.00 uur routes af te halen in voetbalkantine VVO
De Kosten zijn €1,50 per route. Dit is inclusief bakje koffie of thee!
Voor verder inlichtingen kunt u terecht bij Kees Lievaart ( lievaart@zeelandnet.nl ).

CombiFit (6 tot 12 jaar) stopt
De afgelopen jaren konden kinderen uit Oostkapelle wekelijks samen sporten in De Halve Maan.
Helaas stopt onze sportinstructeur en zijn we genoodzaakt voorlopig te stoppen met deze activiteit.
Sponsoren bedankt!
Het afgelopen seizoen hebben wij samen weer leuke sportactiviteiten, zoals de sportmiddagen voor
de scholen, ATB-toertocht, familieloop, enz. kunnen organiseren. Via deze weg bedanken we onze
sponsoren voor hun bijdragen. Begin september zullen wij onze activiteiten voor 2017-2018 bekend
maken en hopen dat we wederom een beroep kunnen doen op onze actieve ondernemers.
Meer informatie
Verdere informatie over wat er op sportgebied plaatsvind in Oostkapelle vindt u op onze
gezamenlijke website: www.sportdorpoostkapelle.nl
Organiseert u een sportactiviteit die er nog niet op staat, laat het ons dan z.s.m. weten.
Volg ons ook op twitter via @sportdorpokp of via www.facebook.com/sportdorpokp
Ook een sportactiviteit organiseren in Oostkapelle?
Heeft u vragen en/of opmerkingen over Sportdorp Oostkapelle of een leuk idee voor een nieuwe
sportactiviteit? Neemt u dan gerust contact op met onze Sportdorpcoach Wilbert Koole
Mail: info@sportdorpoostkapelle.nl Tel: 06-29427060

