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Bougeer 
mee...   

Bougeer mee... Bougeer mee...   
Voor  

ieders 
wat  
wils!    

Bougeer 
mee...   

Bougeer mee...   

Dank aan 
VGC 

sportdienst 

Bougeer samen 
met ons mee...   

Sportief project: ‘Bougeer mee’   

 

DAAR JE HELEMAAL VAN OP! 



         
    

 Rust Roest! We willen de komende    
periode aan herstel werken van onze 
buur(t) bewoners door hen mee op 

sleeptouw te nemen en te gaan  
‘BOUGEREN’.  

 
 

 
Echt feesten en dansen zullen we de 

eerste weken/maanden nog niet      
mogen...... Maar geef toe?                

BOUGEER MEE....zet toch aan om 
sport en ontspanning met elkaar te 

vervlechten.  
 
 
 

Het geeft ons allen die boost die we nodig hebben om terug wat aan 
onze conditie te doen en gezond bewegen terug in balans te        

brengen met wat we in onze winkelkar leggen!    
We bieden een pallet sporten aan,  waar lichaam en geest samen 

worden aangepakt, waar men vooral nadien nog lang van nageniet 
en misschien wel vragende partij is voor meer van dat… 

 
Een kennismaking met onze nieuwe beweegcoach alsook een        

namiddag stilstaan bij wat je in je winkelkarretje stopt staat          
eveneens op het programma!  

 
Laat de feestdagen maar komen!       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA ‘Bougeer mee!’ 

Stoelturnen: 8 weken lang 
BOUGEER MEE! 

Waar: Peter Benoit Plein 
Wanneer: van 6/7 tot 31/8                

elke di en do van 10u30 tot 11u30                   
(alleen bij droog weer!)  

Prijs: GRATIS 
Inschrijving verplicht! 

Max 50 deelnemers 
TIP: Je stoel staat klaar 

(legging of short) 

Bewegingsdrum: 10 lessen 
 

Waar: LDC ADO Icarus 
Wanneer: 13/7 tot 13/8 

Dinsdagen van 19u tot 20u 
Vrijdagen van 14u30 tot 15u30 
Prijs: 3 euro per les/ sportkaart  

Inschrijving verplicht! 
Max 25 deelnemers 

TIP: rechtstaand of zittend!       
(legging of short) 

QI-GONG Inleefreeks voor          
personen met een fysieke beperking 

 
Waar: LDC ADO Icarus 
Wanneer: 7/9 tot 5/10 

Dinsdagen van 11u tot 12u  
Prijs: 3 euro per les/sportkaart  

Inschrijving verplicht! 
Max 10 deelnemers (incl assistenten) 

Tip: vanop stoel/rolwagen  

Country Line dance  
Waar: LDC ADO Icarus 
Wanneer: 5/10 tot 7/12 

Dinsdagen van 20u tot 21u 
Prijs: 3 euro per les/sportkaart  

Inschrijving verplicht! 
Max 20 deelnemers 

Tip: Makkelijke schoenen  

Infomoment: Wat is een ‘beweegcoach’ en hoe kan die mij helpen? 
Donderdag 22/7 van 11u30 tot 12u30 (met gratis gezond hapje en drankje) 

Waar LDC ADO Icarus  -  GRATIS  -  Inschrijving verplicht!  
 

Infomoment: Durf anders te kijken naar je winkelkar! Diëtiste aan het woord!  
Woensdag 25/8 van 10u tot 12u (met gratis gezond hapje en drankje)   

Waar LDC ADO Icarus  -  GRATIS  -  Inschrijving verplicht!  



 

ZOMER-WANDELZOEKTOCHT (1uur) 
                                                                                                      

Kom gratis je wandelroute ophalen in of aan ons  
Lokaal dienstencentrum.  

Ingevuld terug te bezorgen vóór 1 september!  
Misschien pikken we jou wel uit de juiste inzendingen en belonen 

we je met een verrassing.   

 

  

Van  12 juli tot 30 augustus kan je  
aan de hand van een fijne wande-
ling /niet alleen onze vrijwilligersploeg 
leren kennen, maar ook een sportie-
ve slogan bijeen puzzelen.  
 
Verscholen achter de het venster      
(woningen, organisaties en winkels) 
pronken vrijwilligers die deel uitma-
ken van de werking van het LDC 
ADO Icarus.  
 
Bij elke foto staat een letter en als je 
wat met de letters speelt, krijg je een 
sportieve slogan!  
 
   

 Voor alle activiteiten dien je vooraf in te schrijven!  
0471 200 131 

De lopende maatregelen inzake  
COVID zullen toegepast worden.  

 
Graag danken we de sportdienst van de 
Vlaamse Gemeeschapscommissie voor 
de steun die we kregen om U te doen  

BOUGEREN 
 


