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Vul deze inschrijvingskaart in en stuur ze voor 26 september naar info@dais.be 
(je ook inschrijven via www.dais.be bij ‘evenementen’) 
Of per brief naar DAISvzw, Kamstraat 22 - Lennik.
Clubs en leefgroepen sturen hun lijst met inschrijvingen naar info@dais.be

    Naam/ Vereniging/Leefgroep: 

Voornaam:   

Straat:                          nr:   

Gemeente:   

Tel.:     E-mail: 

  Ik neem deel aan het sportfeest
en ik kies volgende sporttakken:
(min 2, max 4) 

Ik wens ook een avondmaal en bestel                (aantal) stoofvlees/friet/groenten/dessert

           (aantal) veggie balletjes in tomatensaus/groenten  
(gratis voor DAIS-leden; 15 euro pp voor anderen; ter plaatse te betalen)

De gegevens worden verwerkt overeenstemmend de wet van 8/12/ 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en vier met ons DAIS 20 jaar (+1)

G- Sport mee +
G- Feest mee

Voor personen met een beperking 
en hun familie/begeleiders

ZATERDAG 16 OKTOBER 2021
In Belleheide Center, Roosdaal 

met de steun van

Meer info over dit evenement: www.dais.be; e-mail: info@dais.be
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Info G-evenement zaterdag 16 oktober:

Dit is een initiatief van DAISvzw en de gemeente Roosdaal met de steun van Stichting 
Engie. De organisatie is in handen van DAISvzw , een sportclub voor personen met een 
verstandelijke beperking (www.dais.be)

Het evenement richt zich tot alle personen met een beperking uit de regio’s  
Pajottenland en Denderstreek. Ook familieleden en begeleiders kunnen inschrijven. De 
sportsessies staan ook open voor familie/begeleiders waar mogelijk.

Met z’n allemaal vieren we samen het 20-jarig (+1) bestaan van DAISvzw.

Men kan proeven van 7 sporten:  
Bocce, Bowling, Dans, Floorbal, Tafeltennis, Voetbal en Wandelen (4km)

Waar/Wanneer/Hoe

Zaterdag 16 oktober 2021  
in Belleheide Center  
O. Devidtslaan, 52 1760 Roosdaal

 • gratis deelname aan de sporten
 • gratis T-shirt voor alle deelnemers
 • Lunch: boterhammen zelf voorzien
 • Avondmaal : gratis voor leden DAISvzw,  
   anderen betalen 15€ (ter plaatse)

INSCHRIJVEN: voor 26 september !!

(zie achteraan deze folder!)

Programma

9u00: Ontvangst
9u30: Sportsessie 1
11u00: Sportsessie 2
13u30: Sportsessie 3 
14u30: Sportsessie 4
15u30: Einde sportsessies
16u00: Viering DAIS 20+1
16u45:  Receptie
17u30:  Avondmaal

 19u00:  OPTREDEN 
 SCHLAGERZANGER

VZW

Sportaanbod:
Elke deelnemer kiest bij inschrijving voor MIN 2 en MAX 4 sporten uit onderstaand 
aanbod. Men kan rustig en recreatief proeven van elke discipline op een niveau dat 
iedereen moet aankunnen.

BowlingBocce (petanque)  Dans

Floorbal Tafeltennis Voetbal Wandelen (4km)

Feestaanbod:
Viering van 20jaar (+1) van DAISvzw met:

� DAIS 20 in woord en beeld
� Receptie
� Avondmaal ( stoofvlees en frieten of  
  (veggie) balletjes in tomatensaus)
� OPTREDEN SCHLAGERZANGER


