
Feest met ons mee...
zaterdag 31 augustus 2013

Wouter Weylandtstadion,
Gentbrugge

PROGRAMMA

- om 14u start de 4 uren aflos-
singsloop en diverse initiaties

- 18u: “Het is officieel, RCG is 50 
jaar!” toespraken en receptie

- 20u: feestelijk etentje

- 22u: party (gratis toegang)

- tentoonstelling Racing Club 
Gent Atletiek “Van vroeger tot 
nu”

meer informatie op volgende pagina
opgelet! inschrijven verplicht voor receptie 
en etentje



’s Middags
13u45: gemeenschappelijke opwarming 
 met stretching

14u - 18u: 4 uren aflossingsloop met
om 14u30: speciale ronde 1: verkleedronde
om 15u30: speciale ronde 2: snelste ronde
om 16u30: speciale ronde 3: achteruitloopronde
om 17u30: speciale ronde 4: trainersronde
en jeugdronde
om 17u59: laatste ronde met alle lopers!

14u: initiatie horden
15u: initiatie hoogspringen
16u: initiatie kogelstoten
17u: initiatie verspringen

Kinderen en volwassenen welkom!
Meer info: Bert Misplon 0496 90 55 34

VRIJ PODIUM
De hele middag is er een vrij podium waar 
atleten zich op een andere manier kunnen 
profileren.

inschrijven voor 24/08 bij Bert Misplon
(bertmisplon@hotmail.com)

en daarna.....

18u - “Het is officieel, RCG is 50 
jaar!” toespraken en receptie

20u - Feestelijk etentje
een buffet met vier eilanden:
een pastabuffet - een saladebuffet - een wok 
buffet en tenslotte een eiland met ijsjes.

Prijs: volwassenen 20 euro /  
kinderen (jonger dan 12 jaar) 10 euro

22u - Party
(gratis toegang)

INSCHRIJVEN
vóór 20 augustus 2013
afgeven in de kantine of sturen naar 
rita.vande.kerckhove@telenet.be

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

e-mail: .............................................................

tel.nummer: ....................................................

1. zal / zal niet aanwezig zijn op de RECEPTIE 

met ..... personen;

2. schrijft zich in voor het ETENTJE

aantal volwassenen:  .... x 20 euro

aantal kinderen (< 12 jaar): .... x 10 euro

en stort de verschuldigde som vóór  
22 augustus op rekeningnummer              
BE34 3630 0274 0490 (van Racing Club Gent)
met vermelding van naam en aantal perso-
nen (volw/kind).

TENTOONSTELLING: RACING CLUB GENT ATLETIEK  
“VAN VROEGER TOT NU”
Bezoek in de kleedkamers en de kantine onze tentoonstelling. Met de hulp van velen  
verzamelden we foto’s, krantenknipsels, affiches, .... van vroeger en nu.
Open: 31 augustus  2013 - 15u-18u en 19u-20u


