


Samen Fysiek, 
Sociaal en 
Mentaal Fit

In Wintelre



Onze Droom.

is om samen met de verschillende verenigingen 
uit het dorp sportpark ‘De Meren’ en het 
omliggende gebied multifunctioneler en 
toegankelijker te maken. Hiermee stimuleren 
we meer beweging, educatie en activiteiten. 
Om zo de drempel te verlagen voor iedereen, 
en in het bijzonder voor die groepen die moeite 
hebben om te beginnen met bewegen.



Natuurlijk bewegen
rondom “De Meren”

Vaker toegankelijker voor meer
sport en bewegen, meer educatie en
aantrekkelijke recreatieve
activiteiten voor iedereen in en
rondom Wintelre.

Door eendracht en samenspel!

Onze visie.



Partners



Ons Gezamenlijke Doel:

•Iedereen meer in beweging  (nu 54,8 %) *

•Sportief & meer Bewegen
•Spelend leren en ontwikkelen
•(Bio)Diversiteit en educatie
•Ruim spelaanbod
•Krachten bundelen
•De Meren multifunctioneel
•Natuurknap / IVN
•Sociaal

* bron Kempisch Sport- en Beweegakkoord d.d. 25 juni 2020















Meer bewegen voor Senioren



Jaarprogramma
• Kennismakings- en vriendjes en vriendinnetjes trainingen voor Korfbal, Tennis en Voetbal
• Wekelijkse een activiteit zoals: Jeu de boules, volleybal, voetbal , tennis, korfbal, kind-ouder 

activiteit en spelen op en rondom De Meren
• Meer bewegen voor ouderen: in de zomer op het rond het sportpark en in de winter in de Rosdoek
• Elke schoolvakantie extra beweeg- en speelactiviteiten, georganiseerd door de verenigingen
• Jaarlijks 5 georganiseerde wandeltochten rondom “de Meren"
• Bosspel voor de Basisschool I.s.m. Stichting Jeugdbelangen Wintelre
• IVN dag Wintelre
• Gezamelijke sociale koffie-ochtend voor de senioren van Wintelre
• Jeugd EHBO-dag
• Klootschietwedstrijd voor senioren
• Mountainbiketocht door de bossen van gemeente Eersel
• Sportdag/zeskamp voor de basisschool
• Fietsdriedaagse voor iedereen: zowel inwoners van de gemeente Eersel als daarbuiten
• Discomiddag met JOC De Fakkel
• Familiedag voor alle gebruikers
• Vrienden- en vriendinnendag
• Kerstwensboom plaatsen i.s.m de basisschool en deze versieren met kerstballen met daarin een 

wens/droom van kinderen
• Kerstwandeling
• En nog veel meer!



• 13.30 uur Wandeling van ca. 5 km rondom sportpark de Meren en de Wintelrese vennen

• 13.30 uur tot 14.30 uur Dreumesvoetbal, korfbal en tennis (Kind-ouder activiteiten )

• 13.30 uur tot 15.30 uur Mini-volleybaltoernooi (jongere jeugd)

• 14.45 uur Op pad met de gids

• 14.30 uur Klootschieten en jeu de boules voor ouderen

• 13.30 uur tot 16.00 uur Voetbal, tennis, korfbal en insectenhotel maken (oudere jeugd)

Tevens mogelijkheid om te tafelvoetballen, frisbee-golfen en tafeltennissen

Voorbeeld dagprogramma Rondom "De 
Meren"
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Kunnen we ook op jullie steunrekenen?



Planning



Planning

Fase1 –voorbereidende fase - mei 2021 –
november 2022

• Stichting opzetten

• Betrokken verenigingen informeren

• Plan finaliseren

• Fondsen werven

• Opvragen offertes

• Akkoord gemeente

Fase2 – Uitvoerende fase – Januari 2023 – najaar 2023
• Definitief maken fondsenwerving
• Verstrekken opdrachten
• Overleg met 'partner-verenigingen'
• Werven van vrijwilligers
• Voorbereidende werkzaamheden natuur
• Start aanleg
• Start beweegactiviteiten (2021)



Planning

1. Werkzaamheden bevordering biodiversiteit en educatie in bos
2. Vlindertuin
3. Extra Sportactiviteiten
4. Bessentuin
5. Pannaveld
6. Overige sportbenodigdheden (belijning, volleybalnetten, korfbalpalen etc.)
7. Sporttuin
8. Jeu de Boules baan



Rondom de Meren, Wintelre


