INSCHRIJVINGSSTROOK

SPORT- EN GEZONDHEIDSDAG
VOOR 50+

Je kan inschrijven tot en met 10 september 2021 via de volgende link:
sportregiopajottenland.be/activiteiten/sporteldag/ of bezorg je
inschrijvingsstrook aan jouw sportverantwoordelijke.
Gegevens zie achterzijde.

Naam

28/09
2021

Leeftijd
Ik ben wel/geen lid van deze sportvereniging:

start 09u00

Telefoon
E-mail
AANTAL PERSONEN*
Ik neem deel met
personen.
Ik betaal nu reeds
x 8 euro =
euro aan de
sportverantwoordelijke van mijn gemeente.

*Indien u meerdere personen via de inschrijvingsstrook wenst in te schrijven,
geef dan de naam + geboortedatum van alle deelnemers door op een apart blad.

BUSVERVOER
Ja, ik maak gebruik van het gratis busvervoer met
Neen, ik regel mijn eigen vervoer.

personen.

FIETSTOCHT
Ik neem niet deel aan ﬁets-activiteiten.
Ik wens
ﬁets(en) van de organisatie in de voormiddag.
Ik wens
ﬁets(en) van de organisatie in de namiddag.
Ik betaal bij inschrijving al
x 10 euro waarborg.
Die krijg ik terug als ik de ﬁets opnieuw binnen breng.

v.u. Interlokale Vereniging Sportregio Pajottenland, Processiestraat 15, 1755 Gooik | Niet op de openbare weg gooien a.u.b.

Gemeente

Sporthal
Lennik

PROGRAMMA
9u00 onthaal deelnemers
9u30 start activiteiten voormiddag
12u15 middagpauze met gezondheidsbeurs

13u15 start activiteiten namiddag
16u00 einde activiteiten

AANBOD
• netbal
• kubb
• petanque
• tennis
• drums alive
• line dance

• begeleide ﬁetstocht
• vrij ﬁetsen (diverse afstanden)
• begeleide wandeling
• vrij wandelen (diverse afstanden)
• bocce
• lü wall

Ontdek het volledige programma op https://sportregiopajottenland.be/
activiteiten/sporteldag/.

Tijdens deze sporteldag wordt
een gezondheidsbeurs georganiseerd.
Op de sporteldag kan je in een gezellige
en ontspannen sfeer je favoriete sport beoefenen
of kennis maken met een nieuwe sportactiviteit.
Daarnaast worden er tal van zaken aangeboden
rond gezondheid en dit zowel in praktijk als
door interessante folders aan te bieden.
Hopelijk ben jij er ook bij!

Ga voor nieuwe ervaringen en probeer te winnen tegen een reuzegroot
interactief scherm.
Er zullen ook activiteiten rond gezondheid worden aangeboden, daarnaast
zal je ook interessante folders terugvinden.

PRAKTISCHE INFO
Prijs

€ 8 | Sport, lunch en verzekering inbegrepen.
Deskundige ILV Sportregio • Bert Meganck • 0470/54 28 65 • info@sportregiopajottenland.be

Locatie

Sporthal Jo Baetens
Alfred Algoetstraat 77
1750 Lennik

AFFLIGEM • Sporthal • Thijs Somers• 053/64 00 40 • sport@aﬄigem.be
BEVER • Gemeentehuis • Nancy Duyms • 054/51 70 82 • sport@bever-bievene.be
GALMAARDEN • Baljuwhuis • Sylvie Leblicq • 054/89 04 35 • sport@galmaarden.be
GOOIK • Sportcentrum • Koornmolen • Walter Tielemans • 054/32 89 79 • sport@gooik.be
HERNE • Gemeentehuis • Franciska Dekens • 02/397 11 64 • sport@herne.be
LIEDEKERKE • Vrijetijdshuis • Pieterjan Van Steendam • 063/64 55 93 • sport@liedekerke.be
LENNIK • Gemeentehuis • Koen De Loy-Vermeulen • 02/531 02 38 • sport@lennik.be
PEPINGEN • Gemeentehuis • Katrien Scheppers • 02/383 14 39 • sport@pepingen.be
ROOSDAAL • Gemeentehuis • Evelien Vanderschueren • 054/89 13 52 • sport@roosdaal.be
TERNAT • Puls• Jan Moortgat • 02/582 05 01 • sport@ternat.be

