
Sportcursussen september 2016

Uw conditie kan een duwtje in de rug gebruiken? Of bent u op zoek naar een
leuke en gezonde vrijetijdsbesteding voor uw kinderen? Dan bieden de cursussen
van de Sportdienst misschien een oplossing. Inschrijven kan nog steeds.

Jeugd De Sportcarrousel waarbij kinderen tussen 8 en 11 jaar kunnen proeven van vijf
verschillende sporten bij diverse sportclubs biedt nog heel wat vrije plaatsen. Uniek
hierbij is dat elke deelnemer een sportkompas meekrijgt met daarin een
sportoriëntatieprofiel. Voor ‘Leren veilig zwemmen - otter, haai en orka’ en ‘Zwemmen
vervolmaking - Fred Brevet’ kan men nog terecht in zwembad Rooigem en Strop. Ook
voor de nieuwe cursus G-zwemmen voor kinderen met een beperking zijn nog enkele
plaatsen vrij. Meer interesse in een cursus Multi SkillZ en/of tennis? Hiervoor is
inschrijven ook nog mogelijk.

Volwassenen Volwassenen kunnen nog inschrijven voor badminton op zaterdag in
sporthal Driebeek. Wie zin heeft om dit najaar te (leren) tennissen, snuistert best eens in
het aanbod. Voor alle niveaus zijn nog enkele vrije plaatsen. In de reeks fit-houdende
cursussen is er nog plaats voor:



aquagym-aquajogging (met voorafinschrijving)
body fit, conditietraining, local tonic, total body impact (met voorinschrijving of
sportkaart)
zwanger zwemmen (met sportkaart)

Inschrijven

Inschrijven kan telefonisch, via de website, via e-mail of in het Huis van de Sport,
Zuiderlaan 13, 9000 Gent.

Openlessenweken / sportkaart

Van maandag 5 t/m vrijdag 16 september kunnen sportievelingen die aan de conditie
willen werken, gratis kennis maken met het blijf-fit aanbod voor volwassenen vanaf 19
jaar (uitgezonderd aquagym). Dan vindt immers een ‘open-lessenweek’ plaats. Tijdens
deze periode kunnen deelnemers ook kennis maken met de sportkaart:

een 10 beurtenkaart voor body fit, local tonic, conditietraining, total body impact;
een 5 beurtenkaart voor zwanger zwemmen. De sportkaart is interessant voor wie
graag proeft van verschillende sporten, voor wie niet wekelijks aanwezig kan zijn of
zich geen vaste avond in de week kan vrijmaken. Wie liever inschrijft voor een volledig
schooljaar, kan dat uiteraard ook doen (uitgezonderd zwanger zwemmen).

Praktisch

Het volledige programma van het ‘Blijf-fit’-aanbod, met vermelding van de locaties,
staat op https://www.stad.gent/sport2/sportcursussen. Kijk bij 'Volwassenen -
Cursussen jaarlijks'
Inschrijven voor de open lessen maandag 5 t/m vrijdag 16 september is niet nodig.

Mensen met een UiTPAS aan verlaagd tarief kunnen sporten aan een lager tarief.
Meer informatie via https://stad.gent/sport/sporten-met-de-uitpas Meer gedetailleerde
info is terug te vinden op www.stad.gent/sport bij ‘Cursussen’.

Informatie

http://www.stad.gent/sport
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000
studenten is Gent detweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan eenopen, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Sportdienst, Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent, tel. 09 266 80 00 (van
maandag tot zaterdag van 8 tot 19 uur), fax 09 266 80 10, e-mail
sportdienst@stad.gent
Openingsuren: de balie is open van maandag tot vrijdag van 9 tot 13 uur, ook op
woensdag van 14 tot 17.45 uur. En na afspraak.
Contactpersoon: Vanessa De Vuyst, Coördinator Publiekswerking Sportdienst, tel. 09
266 80 74, gsm 0473 56 33 82

Bevoegdheid
De heer Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, fax 09 266 51 39, e-mail
schepen.tapmaz@stad.gent
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