Persuitnodiging
Nieuwe voetbalploeg bij USG!
Ken je wandelvoetbal? Het is een ploegsport die geïnspireerd is op voetbal, maar waarbij de spelers
niet mogen lopen. Als je loopt, lig je eruit! Voor deze sport is geen bijzondere lichamelijke conditie
vereist: iedereen is welkom! Het is ontstaan in het Verenigd Koninkrijk en heeft tot doel senioren beginners en veteranen - aan te sporen om een populaire teamsport te beoefenen die zij gewoonlijk
slechts vanaf de tribune of op tv bekijken.
Deze zomer hebben
de Seniorendienst
van de gemeente
Vorst en ‘Union
Foundation’
55plussers uitgenodigd
om zich aan voetbal
te wagen. Rond
coach Wouter Blockx
is inmiddels een
gemengd en zeer
gemotiveerd team
gevormd en sinds
enkele weken wordt
er
wekelijks
getraind.
Wouter Blockx,
coach, Union
Foundation: “ Om
het spelplezier van die gezichten te zien afstralen elke week, en die honger naar de bal te voelen die
ook op de leeftijd van 68, 77 of 94 nog niet gestild is. Dat is echt bijzonder om mee te maken. Het is
een genot om deze nieuwe ploeg elke week te mogen coachen.”
Mariam El Hamidine, Schepen van senioren en waarnemend Burgemeester: “Schepen van sport Ahmed
Ouartassi en ik zijn bijzonder verheugd over deze samenwerking tussen onze Seniorendienst en ‘Union
Foundation’. Naast de evidente voordelen voor de gezondheid is het voor de senioren ook een
uitgelezen kans om banden te smeden en nieuwe mensen te ontmoeten. En onze spelers en speelsters
zijn ook trots om de kleuren van de Union Saint-Gilloise te dragen.”

Op 9 september speelt het seniorenteam in een minitoernooi tegen de profteams van Zulte-Waregem
en Oud-Heverlee/Leuven. Afspraak om 12 uur, in het sportcomplex van de Bempt (Brits Tweedelegerlaan 600 - 1190 Vorst) om de teams aan te moedigen. Een mooie gelegenheid om deze sport te
ontdekken en toeschouwers zin te geven om het avontuur aan te vatten.
Meer info:
Estelle Toscanucci, communicatieattachee bij het kabinet van de Burgemeester
etoscanucci@vorst.brussels 0490/52.49.48
Maarten Verdoodt, hoofd communicatie Union Saint-Gilloise (USG)
maarten.verdoodt@rusg.be 0474/68.10.80

