
Beweeg mee op de 
sportdag voor 55-plussers
6 oktober 2022 Lago Rozebroeken
INSCHRIJVEN: stad.gent/sportdag55plus of Gentinfo 09 210 10 10
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STEL ZELF JE SPORTDAG SAMEN 

Sport je graag binnen of liever buiten? In of uit het water? Verkies je iets 
pittigs of hou je het liever wat rustiger? Het kan allemaal! Tijdens de sportdag 
voor 55-plussers kies je uit maar liefst 25 sporten en stel je je eigen sportdag 
samen.

Hoe ziet de dag eruit?
Je kiest zelf of je een halve of een volledige dag sport. Zowel in de voor- als 
namiddag kun je aan 2 sporten deelnemen. Tenzij je kiest voor de wandeltocht 
of de fietstocht van een halve dag. Tussen 2 sportsessies is er telkens 
een half uurtje pauze. Om 16 uur sluiten we de sportdag af met ko�e en 
een pannenkoek.

Kies je favoriete activiteit

Intensiteit laag of geen specifieke vaardigheden vereist

Intensiteit matig of enige vaardigheid en basisconditie vereist

Intensiteit hoog of goede vaardigheden en conditie vereist

» Activiteit van een halve dag
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IN HET WATER

sport
AANBOD

Aquapilates    NIEUW  
Je voert oefeningen uit waarbij 
je sterkere rug- en buikspieren 
ontwikkelt, een goede 
lichaamshouding en een rustige 
ademhaling krijgt. Aquapilates is 
zeer geschikt voor mensen met 
spieraandoeningen of blessures. De 
les vindt plaats in de warme lagune.

Wellness  
Hier kun je enkele uurtjes stoom 
aflaten. Wellness in Lago Rozebroeken 
staat voor relaxen in de hottub, 
detoxen in de sauna en tot rust 
komen in de warme lagune. Voor deze 
sessie betaal je 2 euro extra.
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Aquadrums    NIEUW
Aquadrums is de ultieme combinatie 
van ritmisch drummen, veel plezier en 
de energie van een stevige work-out. 
Je zet daarbij een pak spiergroepen 
aan het werk. Via de drumsticks 
maken we extra gebruik van de 
weerstand van het water.

Aquafitness  
Bewegen in water is uniek, 
inspannend en ontzettend leuk! Doe 
mee met deze gezonde sportsessie 
in het zwembad waarbij we aan ons 
lichaam werken, zonder risico op 
blessures.
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Badminton
Lob, smash of drop de shuttle over het 
net en versla je tegenstander in een 
recreatief spelletje

Beweegraadsels    NIEUW
We laten je je eigen kunnen ontdekken 
en uitbreiden door leuke opdrachten 
tot een goed einde te brengen. Dit alles 
gebeurt op een speelse en sociale manier 
met aandacht voor de innerlijke en 
persoonlijke beleving.

Beweeg mee in ons circus            
NIEUW
Laat de acrobaat in je los en verken 
je motoriek met evenwichts- en 
coördinatieoefeningen aan de hand van 
allerlei circustechnieken.

Fietstocht                      »
Twee recreatieve, begeleide fietstochten 
verzorgd door de vrijwilligers van de 
dienstencentra. In de voormiddag is er 
een rustige rit van 25 km, in de namiddag 
een langere rit van 35 km.

Fitbal work-out    NIEUW
Oefeningen met de fitbal zijn niet 
alleen leuk. Je verbetert er ook je 
lichaamshouding, evenwicht en buik- en 
rugspieren mee. 

n

OP HET DROGE
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Kanjam terug van weggeweest
Waanzinnig wat je allemaal kunt doen 
met een frisbee en een ton. Stapsgewijs 
krijg je de techniek in de vingers. 
Via verschillende spelen komen we 
geleidelijk aan tot de originele sport.

Keep fit met Carine  
Samen met Carine van de Sportdienst 
train je je volledige lichaam. Verwacht je 
aan leuke en gevarieerde spieroefeningen 
op muziek waarbij je een rekker gebruikt. 

K’robics
Proef van aerobics in een nieuw jasje. 
Sportief bewegen wordt puur plezier 
volgens de grenzen van je eigen lijf en op 
verschillende muziekstijlen.

Krolf
Elk terrein verandert in een speelveld met 
deze mix van golf en croquet.

Kubb
Gooien met stokken was nog nooit zo 
leuk in deze  combinatie van petanque, 
bowling en schaken.

Linedance
Je danst in rijen en leert samen een leuke 
choreografie, zoals de hucklebuck. Plezier 
gegarandeerd!
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6 7

Mindful fitness (Genki) NIEUW
In deze fitnessles leggen we de nadruk 
op aandacht voor de signalen van ons 
lichaam. Na elke oefening nemen we de 
tijd om te zien welk e�ect de oefening 
hee�t op ons lichaam. We eindigen met 
relaxatie en meditatie.

Petanque
Speel je graag petanque? En ben je 
een beetje behendig? Meet je met je 
tegenstanders in dit gezellige spelletje. Je 
mag eigen materiaal meebrengen, maar 
er is ook materiaal ter plaatse.

Pilates
Verhoog je lenigheid, kracht en 
uithouding. Een complete work-out voor 
lichaam en geest. Geschikt voor iedereen.

Rugscholing   
Krijg tips om je rug minder te belasten 
tijdens je dagelijkse activiteiten. 
Via oefeningen leer je je houding te 
verbeteren, de stabiliteit van je lage 
rug te verhogen en je wervelzuil te 
mobiliseren.

Salsa terug van weggeweest
Leef je volledig uit op salsamuziek en 
probeer verschillende salsafiguren. Je 
hoe�t niet per twee in te schrijven.
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Stoelturnen   NIEUW
Dit is een to�e les als je het volledig ziet 
‘zitten’ om een uurtje te bewegen op een 
stoel. We warmen op met leuke muziek. 
En we doen oefeningen voor onze kracht 
en lenigheid. Iedereen doet mee op eigen 
tempo en volgens eigen kunnen.

Stretching   NIEUW
Maak je lichaam losser en flexibeler. 
Voor een gunstig resultaat warmen we 
eerst ons lichaam op met vloeiende 
bewegingen. Daarna maken we de spieren 
warm om ze optimaal te stretchen.

Volksspelen en reuzespelen 
Daag je tegenstanders uit in een partijtje 
katapultschieten, ringstick, vogelpik, 
pierbollen, sjoelbak, trou madame, ... Of 
zie het groots met reuze mikado, 4 op een 
rij, jenga, megadomino, … 

Wandeltocht
Twee begeleide wandeltochten van 
telkens 8 km: kies uit de voormiddag of 
namiddag.

Wijze fitness   NIEUW
Deze fitness is niet alleen ‘wijs’ op zijn 
Gents, maar ook omdat we verstandig 
gaan fitnessen met respect voor ons 
lichaam. Zowel bij de opwarming op 
muziek als de krachtoefeningen houden 
we de belasting laag. 
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Deze activiteiten zijn aangepast aan sporters met een beperking. Als sporter met een 
beperking kun je natuurlijk ook meedoen aan de andere activiteiten. Heb je hulp nodig? 
Contacteer op voorhand de Sportdienst. Dan bekijken we samen de mogelijkheden.

Beweeg mee in ons circus 
NIEUW
Laat de acrobaat in je los en verken 
je motoriek met evenwichts- en 
coördinatieoefeningen aan de hand 
van allerlei circustechnieken.

G-krolf
Dit is een kruising tussen golf en 
croquet. Met de hamerstok in de 
hand proef je in een ontspannen 
sfeer van deze relatief nieuwe sport.

Stoelturnen   NIEUW
Dit is een to� e les als je het volledig 
ziet ‘zitten’ om een uurtje te 
bewegen op een stoel. We warmen 
op met leuke muziek. En we doen 
oefeningen voor onze kracht en 
lenigheid. Iedereen doet mee op 
eigen tempo en volgens eigen 
kunnen.
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SPORTHAL 
A

SPORTHAL 
B

SPORTHAL 
C

BALSPORTHAL
DEEL 1

BALSPORTHAL
DEEL 2 JUDOZAAL DANSZAAL ZWEMBAD ZWEMBAD BUITEN

AANMELDEN + ONTBIJT van 8 TOT 9.30 uur

van 9.30
tot 10.30 uur

Mindfull
Fitness

Beweeg-
raadsels

Keep fi t
met Carine

Volksspelen en
reuzespelen

Beweeg mee in 
ons circus

Pilates Rugscholing Aquapilates
Wandeltocht 8 km  
(hele voormiddag)

Fietstocht 25 km 
(hele voormiddag) 

Petanque 

PAUZE van 10.30 TOT 11 uur

van 11 tot 12 uur Wijze fi tness Beweeg-
raadsels

Fitbal 
work-out

Volksspelen en
reuzespelen

Beweeg mee in 
ons circus

Pilates Rugscholing Aquapilates Petanque 

Krolf 

AANMELDEN +  LUNCH van 12 TOT 13.30 uur

van 13.30
tot 14.30 uur

Stretching Beweeg-
raadsels

Badminton Volksspelen en
reuzespelen

K’robics Linedance Salsa Aquafi tness Aquadrums
Wandeltocht 8 km 
(hele namiddag)
Fietstocht 35 km 
(hele namiddag)

Wellness
(€ 2 extra) 

G-Krolf 

Kubb 

PAUZE van 14.30 TOT 15 uur

van 15 tot 16 uur Stoelturnen
(met & zonder 

beperking)

Beweeg-
raadsels

Kanjam Volksspelen en
reuzespelen

K’Robics Linedance Salsa Aquafi tness Aquadrums Kubb 

Wellness
(€ 2 extra) Krolf 

KOFFIE & PANNENKOEK van 16 TOT 17.30 uur

PROGRAMMA

van 13.30
tot 14.30 tot 14.30 tot uur

PAUZE van 14.30 

van 

Blijven

halve dag sporten
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Praktische
INFORMATIE

Waar?
• Lago Rozebroeken, Victor Braeckmanlaan 180, Sint-Amandsberg.

Kom met de fiets
• Parkeer vlak bij de ingang. 

Kom met de bus
• Neem lijn 17 of 18 en stap af aan de halte Sint-Amandsberg - Jef Crickstraat 

  (aan het kruispunt): nog 100 meter te voet af te leggen. 

• Neem lijn 38, 39, 70, 76 of 77 en stap af aan de halte 

  Sint Amandsberg-Dienstencentrum (op de Antwerpsesteenweg): nog 800 meter 

  te voet af te leggen.

Lunch
• Wil je een warme maaltijd? Vermeld dit bij je inschrijving. In de cafetaria van Lago   

Rozebroeken serveren we een warm hoofdgerecht (vlees of veggie) voor 14,5 euro. 

Betalen doe je ter plaatse.

• Breng je een lunchpakket mee? Dit kan je op het terras of in de cafetaria opeten als je 
een drankje koopt.

Breng mee
• Sportieve kledij, aangepast aan de weersomstandigheden (voor buitensporten)

• Sportschoenen voor binnen en/of buiten

• Wandelschoenen (voor wandeltocht)

• Fiets & helm (voor fietstocht) 

• Zwemgerief (voor zwemsporten)

• Water krijg je van de Sportdienst
12
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Schrijf je nu in
• Surf naar stad.gent/sportdag55plus of bel Gentinfo via 09 210 10 10. 

  Inschrijven kan van dinsdag 9 augustus tot en met maandag 26 september 2022.

• Deelnemen kan alleen als je je vooraf inschrij�t.

Betalen
Betalen doe je de dag zelf bij aanmelding in de inkomhal van Lago Rozebroeken. 
Probeer gepast geld mee te brengen:

Halve dag

• 5 euro voor een halve dag (inclusief ontbijt of pannenkoek/ko�e) 

• 1 euro voor inwoners uit Gent, Merelbeke, Destelbergen, Melle en Lochristi met 
  een UiTPAS regio Gent aan kansentarief

Hele dag

• 10 euro voor een hele dag (inclusief ontbijt en pannenkoek/ko�e) 

• 2 euro voor inwoners uit Gent, Merelbeke, Destelbergen, Melle en Lochristi met 
  een UiTPAS regio Gent aan kansentarief

Lunch
•  middaglunch: 14,5 euro

1515
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MEER WETEN?
SPORTDIENST GENT
Zuiderlaan 13
9000 Gent
09 266 80 00
sportdienst@stad.gent
www.stad.gent/sport 
f  GentSport 
   GentSport




