
71 clubs rollen rode loper uit tijdens de 'Week van
de Gentse Sportclub'

De Gentse Sportdienst organiseert tussen 9 en 24 september 2017 de 'Week van de
Gentse Sportclub’. Samen met 71 Gentse sportclubs zet ze dan de deuren open
voor het brede publiek. Op die manier wil de Sportdienst nieuwe sporters
aantrekken en nog meer mensen vertrouwd maken met het uitgebreide aanbod van
zowel de Sportdienst als dat van de vele Gentse clubs.

Welke sportclub zit u als gegoten? Gentse volwassenen, senioren, kinderen en jongeren:
iedereen die gebeten is door de sportmicrobe kan tijdens de 'Week van de Gentse
Sportclub' gratis en vrijblijvend deelnemen aan een training, een initiatie of een
demowedstrijdje bij een van de 71 deelnemende sportclubs.

De sporten variëren van paardensport tot torbal en fitness, van balsporten tot
gevechtssporten en nog zo veel meer. Voor personen met een beperking is er een ruim
aanbod met keuze uit initiaties bij tien clubs.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief

'Gent heeft een bijzonder rijk landschap aan sportclubs: er zijn meer dan 1.000
clubs actief. De Sportdienst doet heel wat inspanningen om de Gentse clubs zo
goed mogelijk te ondersteunen en elke Gentenaar de mogelijkheid te bieden om in
clubverband te sporten. De 'Week van de Gentse Sportclub' is het ideale moment
om uit te proberen welke club het beste bij jou past.'

— Resul Tapmaz, schepen van Sport

De 'Week van de Gentse Sportclub' wordt voor de derde keer georganiseerd. Het
initiatief sluit aan bij de Vlaamse ‘Maand van de Sportclub’ en de ‘European Week of
Sport’ die in dezelfde periode worden georganiseerd.

Meedoen?

Deelname is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. Zoek gewoon een sportclub in de
brochure en ga langs op een van de aangegeven momenten.

Voor meer informatie kan u altijd contact opnemen met de Sportdienst
via sportdienst@stad.gent of 09 266 80 00. Doe mee, proef erop los en vind de sport die
het beste bij u past!

Informatie
Peggy Verstraete, communicatiemedewerker Publiekswerking Sportdienst, gsm 0477 65
00 04, e-mail peggy.verstraete@stad.gent

Bevoegd

De heer Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen,
Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail:
schepen.tapmaz@stad.gent
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van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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