
55-plussers samen sportief in Gent

Op donderdag 4 oktober 2018 organiseert de Sportdienst terug haar Sportdag

voor 55-plussers in Lago Gent Rozenbroeken. Op het programma staan tal van

sporten, zoals fietsen, wandelen, badminton, yoga, kubb... Er is voor ieder wat

wils, ook voor sporters met een beperking. Inschrijven kan nog tot en met 26

september.

Hoe ziet de sportdag eruit?

Aanmelden en ontbijt tussen 8 en 9.30 uur.

Zowel in de voormiddag (9.30-10.30 uur en 11-12 uur) als namiddag (13.30-14.30 & 15-16

uur) kan er aan twee sporten deelgenomen worden, uitgezonderd de wandel- of fietstocht

(halve dag).

Om 16 uur eindigt de sportdag met koffie en taart en worden de benen losgegooid met DJ

(B)Oldie!

Prijs?



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

10 euro voor de hele dag, inclusief ontbijt, koffie en gebak (2 euro met een UiTPAS aan

kansentarief)

of 5 euro voor de voormiddag, inclusief ontbijt (1 euro met een UiTPAS aan kansentarief)

of 5 euro voor de namiddag, inclusief koffie en gebak (1 euro met een UiTPAS aan

kansentarief)

12 euro voor de middaglunch (dagsoep + warm hoofdgerecht)

Inschrijven?

Inschrijven kan nog tot en met 26 september via Gentinfo op het nummer 09 210 10 10.

Doorblader de brochure om alle sporten en het verloop van de dag te raadplegen.

Informatie

Peggy Verstraete, communicatiemedewerker Publiekswerking Sportdienst, gsm 0477 650

004, e-mail peggy.verstraete@stad.gent

Bevoegd

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

Rudy Coddens
OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail: schepen.coddens@stad.gent
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