Extra sportief aanbod

zaterdag 10 juni 2017

Eigen lunchpakket kan genuttigd worden, binnen of op het terras van sporthal Tielenhei.
Er is ook mogelijkheid om vooraf het volgende te reserveren:
• soep en videe met puree en nagerecht aan 15 euro per menu
• een belegd broodje (kaas of hesp) + koffie aan 5 euro
Gelieve dit uitdrukkelijk te vermelden bij de inschrijving.
Als afsluiter is er een aanwezigheidstombola voor de sportievelingen
die deelnamen aan een minimum aantal activiteiten.
Evenmin ontbreekt een streepje muziek.

G-SPORTDAG

GEORGANISEERD DOOR KVG LICHTAART
I.S.M. KVG JONGEREN KASTERLEE EN KVG REGIO TURNHOUT

Voldoende extra redenen dus om naar Tielen af te zakken.

Kostprijs en inschrijven
• DEELNAMEPRIJS is 5 euro p.p. (dit krijg je terug in natura: drankbonnetje, gezonde snack,
smakelijke verrassing).
Inschrijven – uiterlijk tegen 1 juni 2017 – kan met de inschrijvingsstrook op deze keerzijde
of via e-mail: info@kvglichtaart.be
of telefonisch: 0498 49 50 11
of via website: www.kvglichtaart.be
LET OP: Uw inschrijving is pas definitief na betaling van de verschuldigde som
(deelnameprijs + eventueel prijs warme maaltijd of broodjes)
op rekeningnummer BE18 9795 5176 1465 van KVG Lichtaart
met vermelding van uw naam en ‘sportdag 2017’.
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Deze sportdag is een organisatie van KVG Lichtaart i.s.m. KVG Jongeren Kasterlee en KVG regio Turnhout

met de steun van

Ontwerp: Meandros Grafische Producties - Geel • V.U.: KVG regio Turnhout, Korte Begijnenstraat 18, 2300 Turnhout

OQ

Kinderen meer dan welkom !

Inschrijven uiterlijk tegen 1 juni 2017
Vul onderstaand formulier in en bezorg het aan Roger Van de Water, Heidestraat 25,
2460 Lichtaart, of bezorg de gegevens via mail: info@kvglichtaart.be of schrijf rechtstreeks in
via de website www.kvglichtaart.be. De gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt.

Programma G-Sportdag
zaterdag 10 juni 2017

Bij inschrijving ook aantal personen toevoegen + achter elk vakje aanduiden met hoeveel personen.

Naam: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PROGRAMMA

ACTIVITEITEN

LOCATIE

09.00u

Onthaal + start voormiddag-activiteiten

Sporthal

10.00u

Outdoor
Outdoor

10.00u en/of namiddag
10.00u en/of namiddag

Toegankelijke wandeling met gids
(in groep) ± 5km
Fietstocht
• Korte route (± 25 km)
• Lange route (± 40 km)

12.00u – 13.30u

Middagmaal

Domus of buiten

E-mailadres: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

12.30u – 13.30u

Onthaal + start namiddag-activiteiten

Sporthal

Neemt deel met ..................................................... personen

Initiatiesporten
13.30u – 16.15u

G-netbal
G-badminton
G-voetbal
G-judo
Rolstoelbasket		

Sporthal / Sporthal
Outdoor / Sporthal
Sporthal

Aankruisen wat past

Doorlopende activiteiten
13.30u – 16.15u

Curling – fitnessfietsen – volksspelen –
touwtrekken – boccia – festivalwip –
boogschieten – laserschieten op wip –
circustechnieken – springkasteel

Outdoor / Sporthal

16.30u

Afsluiter met prijsuitreiking

Outdoor / Sporthal

Voornaam: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Geboortedatum: ...................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer: ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Ik ben rolstoelgebruiker / ........ pers.
Ik wens ......................... menu(s) (soep, videe met puree, nagerecht) aan 15 euro per menu
Ik wens ......................... belegd(e) broodje(s) + koffie aan 5 euro: ......................... x kaas ......................... x hesp
Ik wens deel te nemen aan (combinaties mogelijk):
Toegankelijke wandeling met gids / ........ pers.

Voor kinderen, jongeren en volwassenen met en zonder handicap ...
Iedereen is van harte welkom! Men kan zich doorlopend aanmelden voor deelname aan het
programma. De wandel- en fietstochten in groep vertrekken echter stipt op tijd.

Fietstocht korte route / ........ pers.

Waar? Sporthal Tielenhei, Prijstraat 68, 2460 Tielen

Initiatiesporten / ........ pers.

Fietstocht lange route / ........ pers.

Doorlopende activiteiten / ........ pers.

Begeleiding? Er is geen één-op-één begeleiding voorzien; daarom vragen we vriendelijk
– o.w.v. veiligheidsredenen – om de noodzakelijke begeleiding te voorzien.
Indien je voor de sport ‘fietsen’ kiest:
gelieve uw FIETS zelf mee te brengen!

$

Voor alle sporten: SPORTSCHOENEN
		
voorzien indien mogelijk!

