De sportmobiel en sportkar rijden uit tijdens de
paasvakantie

De komende paasvakantie trekt de sportmobiel opnieuw door de Gentse wijken.
Nieuw is de sportkar, een bakfiets vol sportmateriaal die tijdens en na de
paasvakantie elke woensdag en zaterdag halt houdt in een Gentse wijk.
Voor het achtste opeenvolgende jaar toert de Sportdienst met een wagen vol
sportmateriaal langs verschillende Gentse parken en pleinen. De sportmobiel heeft onder
meer viking kubb, petanque, (panna)voetbal, slacklines, badminton, (mini) basketbal en
atletiekmateriaal aan boord.
Heel wat inwoners, jong en oud, konden al kennismaken met deze gratis sportmiddagen
onder begeleiding van de Buurtsportmedewerkers van vzw Jong. Het vertrouwde recept
blijft: een namiddag gratis sport- en spelplezier voor jong en oud, van kleuter tot
grootvader.

Nieuwe sportkar

Nieuw is de sportkar van vzw Sportaround. Vanaf de start van de paasvakantie tot eind
juni houdt de sportkar elke woensdag en zaterdag halt in een Gentse wijk. De sportkar is
een bakfiets die van plein naar plein rijdt en boordevol sportmateriaal zit, zoals ballen,
tennisrackets, springtouwen, hoepels, steps en frisbees.

'We willen iedereen aan het sporten krijgen en zetten daarom sterk in op een
buurtgericht sportaanbod. Soms is het lidmaatschap van een club of de
verplaatsing naar een sporthal of zwembad al de eerste drempel. Met de
sportmobiel bereiken we tijdens de schoolvakanties meer dan 1000 Gentenaars,
vooral kinderen en jongeren. Met de nieuwe sportkar hopen we dat aantal nog
gevoelig te verhogen.'
— Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport

Tijdens de paasvakantie
Sportmobiel
Week 1: Sportveldje Rerum Novarumplein (Nieuw Gent) op dinsdag 3, woensdag 4 en
donderdag 5 april 2018.
Week 2: Arbedpark (Oud Gentbrugge) op maandag 9, dinsdag 10, woensdag 11 en
donderdag 12 april 2018.
Telkens van 14 tot 17 uur.
Sportkar
Wijkpark De Porre (Moscou-Vogelhoek) op woensdag 4 en woensdag 11 april 2018 van
14 tot 16 uur.

Na de paasvakantie
Sportkar
Acaciapark (Brugse Poort-Rooigem) van 18 april tot eind juni 2018, elke woensdag van 15
tot 16 uur.
Belvédèreweg - tussen de blok Belvédère en blok Electra (Watersportbaan-Rooigem) van
21 april tot eind juni 2018, elke zaterdag van 15 tot 16 uur.

Belangrijke weetjes

De activiteiten zijn volledig gratis en voor iedereen. Inschrijven is niet nodig.
Enkel bij regenweer komen de sportmobiel en de sportkar niet.
Kinderen jonger dan tien jaar worden vergezeld van een (meesportende) volwassene.
Alle sporters worden beloond met een sportieve verrassing.

Bijkomende info
De Sportmobiel is een initiatief van Sportdienst Stad Gent en het BOP-project van vzw
Jong. De Sportkar is een initiatief van Sportaround vzw. Samen willen ze de Gentenaar
laten bewegen en sporten in hun eigen wijk. Meer informatie over de sportmobiel en de
sportkar vind je op https://stad.gent/sport/buurtsport/sportmobiel-sportkar.
Ook de Jeugddienst heeft een eigen vakantiewerking met de Pretkamjonet en de
Pretfabriek. Hiervoor kun je terecht op https://stad.gent/cultuur-sport-vrijetijd/jeugd/ouders/vakantieaanbod.
Informatie
Peggy Verstraete, communicatiemedewerker Publiekswerking Sportdienst, tel. 09 266 80
73, gsm 0477 650 004, e-mail peggy.verstraete@stad.gent
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

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
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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