
Schrijf je vandaag nog in!

Aarzel niet 

en doe mee!

VALIEZENLOOP

Dit evenement kadert in de opening van 
het park Doornzele-Kanaalzijde, 
een organisatie van 
de Vlaamse Landmaatschappij
in samenwerking met de Stad Gent, 
de gemeente Evergem, de buurtbewoners en Chiro Magneet
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Waar & wanneer?
Zondagmiddag 8 september om 15u, in het park tussen de Langerbruggekaai en de Lochtingstraat. 
Start op het grasplein voor het container-uitkijkpunt in het park. Deelnemers melden zich ten laatste 
om 14u45 aan bij de organisatie. 

Wat?
Je loopt vijf rondjes in het park maar niet zomaar. Aan de start zet je een koffer, een valies dus (of an-
dere tas), met kledingstukken klaar. Na elk rondje trek je minimum één extra kledingstuk aan. Wie na vijf 
rondjes met het grootste aantal extra kledingstukken als eerste over de streep komt, heeft gewonnen! 

Deelnemen is belangrijker dan winnen maar winnen is altijd leuk natuurlijk. Ben je niet de eerste maar 
draag je wel de meest originele outfit? Dan belonen wij dat ook met een prijs en we voorzien boven-
dien nog een reeks troostprijzen.

Wie?
Iedereen mag deelnemen, leeftijd is niet belangrijk (maar we vragen wel om te vermelden bij de inschrijving). 

Waarom?
Omdat de inhuldiging van een nieuw park een vrolijke gebeurtenis is die we extra in de kijker willen zetten!

Deelnemen?
Stuur een mailtje naar vacgent@vlm.be met volgende gegevens:
- Naam (voornaam en familienaam)
- Leeftijd
Het mailadres wordt enkel gebruikt om eventuele bijkomende informatie over de valiezenloop door te sturen.

Zorg voor goede schoenen om te lopen, het terrein is niet vlak. 
Je brengt je eigen koffer met extra kledingstukken mee. 

De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies of schade aan de kledij. 
Aarzel niet 

en doe mee!

Schrijf je vandaag nog in!
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