
        
  
Gewestsecretariaat Asse-Halle-Vilvoorde  
Windberg 10          –         1780 Wemmel 
Tel.: 02/461 16 46        Fax 02/461 08 10     
 
 
Uitnodiging 
Aan alle sportieve senioren 
 
 
Vrijdag 22 oktober 2010 organiseert Gosa gewest AHV de eerste Gosa-sportdag. Dit 
alles gaat door in een gezellige en ontspannen sfeer, gekruid met een gezonde portie 
beweging! Tevens wordt u een hapje en een drankje aangeboden. 
 

PROGRAMMA: 
9u15   Ontvangst deelnemers  
9u45   Gezamenlijke opwarming en voorstelling programma 
10u-12u30  Nordic Walking (initiatie en wandeling naar de Molen van Pede) 
12u30   middagpauze 
13u-14u  Country linedance 
14u15-15u15 Rugschool 
15u30-16u30 Rugschool 
 

EEN BEETJE UITLEG BIJ DE SPORTEN: 
              
Nordic Walking: De activiteit is gebaseerd op wandelen met 
gebruik van poles. Bij Nordic walking worden 90% van alle spieren 
gebruikt. Het is een ideale sport om uithouding, bloedcirculatie en 
lichaamshouding te verbeteren. Het is preventief en revaliderend 
bij cardiale aandoeningen. Nordic Walking geeft meer stabiliteit 
aan de wervelkolom en het bekken. Het zorgt voor ontspanning van 
de geest en helpt in het beheersen van stress.  

 
  
 
Country linedance is afkomstig uit Amerika. Er wordt in groep 
gedanst, maar los van elkaar. Deze dansen zijn matig intensief. 
 
 

 
 
Rugschool: Praktische tips en oefeningen van een kinesist  
om rugklachten te voorkomen of te verhelpen.  
 

 
 



 
 
PRAKTISCHE INFORMATIE: 
Datum: vrijdag 22 oktober 2010 (van 9u15 tot 16u30) 
Plaats: Sporthal Caerenbergveld – Kerkhofstraat (nabij de kerk) – 1703 Schepdaal 
Keuze deelname: enkel voormiddag – enkel namiddag – ganse dag 
Prijs: leden: €10 (halve dag of ganse dag) – niet-leden: €15 
liefst op voorhand storten op het rekeningnummer van het Gewest:  
775-5925268-62 
 
Inbegrepen in de prijs: koffie bij aankomst, lunchpakket (2 broodjes per persoon), 
drankje in de Molen van Pede, verzekering, deelname aan de verschillende 
sportactiviteiten. 
Inschrijven kan tot 15 oktober. 
Kledij: Het is aan te raden om sportieve kledij en aangepaste schoenen te dragen 
(voormiddag: wandelschoenen, namiddag: gemakkelijke schoenen voor in de zaal; 
eventueel regenkledij voorzien). Voormiddag: buitenactiviteit – namiddag: 
binnenactiviteiten 
Inlichtingen:  
 Gezinsbond Gewest Asse-Halle –Vilvoorde – Josée De Hauwere  

GSM: 0477/51 41 62  – of per mail: secretaris@gezinsbond-ahv.be  
 Sera van Splunter – sporttechnisch medewerkster Gezinssportfederatie   

GSM: 0498/44 33 35 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
INSCHRIJVINGSFORMULIER: 
 
NAAM: …………………………………………………………………………………………………. 
 
ADRES: ………………………………………………………………………………………............ 
 
TELEFOON: ……………………………. GSM: …………………………………………………… 
 
LICHAAMSLENGTE (nodig voor lengte van de poles voor de Nordic Walking): …… 
 
is lid/geen lid Gezinsbond (schrappen wat niet past) 
 
wenst deel te nemen aan de Gosa-sportdag op 22 oktober 2010 en kiest voor 
deelname van: voormiddag – namiddag – ganse dag (schrappen wat niet past) 
 
en betaalt €10 (lid Gezinsbond) / €15 (niet-lid) (schrappen wat niet past) 
 
U kunt uw deelname mailen naar: secretaris@gezinsbond-ahv.be of opsturen naar 
het Gewestsecretariaat AHV – Windberg  10 – 1780 Wemmel. De inschrijving moet 
ten laatste 15 oktober aankomen (dit om de juiste poles te kunnen reserveren!) 
 
 

   


