INSCHRIJVINGSSTROOKJE SPORTDAG 55+ IN KOKSIJDE
VRIJDAG 3 JUNI 2022
Naam + Voornaam:
Adres:
Geboortedatum:
Tel/gsm:
E-mail:
Keuzesport in de voormiddag (maximaal 1 sport aanstippen)
q Keuze 1 : Wandeling (± 10km.)
q Keuze 2 : Fietstocht (± 35 km. - elektrische fiets)

Keuze lunch :

Vrijdag 3 juni 2022

6 SPORTDAG
voor 55-plussers
in Koksijde
de

q Rundsstoofvlees met bruine Westmalle - frietjes - garnituur
of
q Gebakken kabeljauw met garnaalsaus - frietjes - garnituur

Betaald (enkel cash mogelijk) :  Ja Datum :
Gelieve dit inschrijvingsstrookje persoonlijk af te geven
bij de gemeentelijke sportdienst.
De inschrijving wordt pas definitief aanvaard na betaling.

Zich inschrijven = fysiek in staat zijn aan ALLE activiteiten
effectief deel te nemen (uiterst belangrijk naar verzekering
en aansprakelijkheid toe gedurende deze dag
en de gekozen activiteiten).

Inschrijven kan vanaf
dinsdag 19 april 2022!

Opgelet : snel inschrijven is de boodschap
want de plaatsen zijn beperkt !

GEMEENTE • OCMW

SPORTRAAD
BRAKEL

Op vrijdag 3 juni 2022 organiseert de Brakelse sportraad samen met de sportdienst voor
de 6de maal traditiegetrouw een sportdag voor 55-plussers waar ter plaatse in een uniek
kader een mooi en ontspannend sportpakket wordt aangeboden. Dit jaar is de badplaats
Koksijde onze sportieve bestemming.

Verzamelplaats
Parking sporthal ‘de Rijdt’ - Jagersstraat 64a - 9660 Brakel
Aanmelden kan vanaf 7u.
De organisatie zorgt voor het gecoördineerd opstappen.

Voor wie?
Voor alle 55-plussers woonachtig te Brakel.

Kostprijs
€ 40,00 per persoon
(inbegrepen busvervoer, lunch, verzekering, begeleiding sporten,
gebruik sportmateriaal en boottocht)
- enkel contante betaling mogelijk !

Programma:
07u15 Vertrek met de bus (parking sporthal ‘de Rijdt’).
9u15 - 13u Start wandeltocht (± 10km) en fietstocht
		
met elektrische fiets (± 35 km).
13u - 14u45 Middaglunch.
15u15 - 17u15 Boottocht op de Yzer (Nieuwpoort -> Diksmuide).
17u30 - 19u Terugkeer naar Brakel (parking sporthal ‘de Rijdt’).
Bij slecht weer wordt er indien mogelijk een alternatief programma ter plaatse voorzien.
Lunch
Middaglunch (2 keuzes) – exclusief dranken

Inschrijven
Mogelijk vanaf dinsdag 19 april om 9u aan het loket van de sportdienst .
(sporthal ‘de Rijdt’ - Jagersstraat 64a - 9660 Brakel)
Meer info
www.brakel.be - wim.dewael@brakel.be - 055 42 31 98

