
Vijfde editie van de Boterkoekenloop op zondag
6 mei 2018

Op zondag 6 mei 2018 vindt de vijfde editie plaats van de Boterkoekenloop in de
Gentbrugse Meersen. Dit jaar lopen de deelnemers voor vrede, omdat in 2018 het
einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht wordt. Bovendien krijgen de lopers dit
jaar een gloednieuw parcours onder de schoenen geschoven. Inschrijven kan
vanaf donderdag 29 maart 2018 om 8 uur.

Tijdens de Boterkoekenloop kan jong en oud zich uitleven. Elke loper krijgt achteraf een
gratis boterkoek. Gooi de benen los, steun het goede doel en geniet ondertussen mee
van een prachtig stukje Gentse natuur. De deelnemers kunnen zich douchen in de
kleedkamers van Sporthal Driebeek, Driebeekstraat 22, 9050 Gentbrugge.

Voor wie nadien nog honger heeft, is er ’s middags een gezamenlijke picknick voorzien.
De opbrengst gaat naar vzw Sportaround, een vzw die alle kinderen sportmogelijkheden
wil bieden.

Nieuwe loopomloop opent tijdens Boterkoekenloop

https://sportaround.be/


De deelnemers zullen dit jaar niet alleen 'Meelopen voor Vrede', maar lopen ook voor het
eerst de Loopomloop Gentbrugse Meersen in. De route loopt langs weidelandschappen,
meersen en bos, door de groene long van Gentbrugge en is 5,4 kilometer lang. De
nieuwe loopomloop werd gerealiseerd in samenwerking met Sportdienst Gent, Provincie
Oost-Vlaanderen en Sport Vlaanderen.

Programma
Voor kleuters: 200 meter om 10.15 uur

Van 6 tot 8 jaar: 600 meter om 10.30 uur
Van 9 tot 12 jaar: 1.000 meter om 10.45 uur
Van 12 tot 99 jaar: 5,4 km om 11 uur of 10 km om 11.30 uur

Vanaf 10.30 tot 13 uur is er sportieve opvang voor de kinderen.

Picknick
Kom picknicken – van 11.30 tot 14 uur

Breng zelf uw picknick mee of koop wat lekkers voor het goede doel. Het picknicklaken ligt
klaar.

Praktisch

Schrijf vooraf in via go.stad.gent/boterkoekenloop of via Gentinfo (tel. 09 210 10 10), en
vermijd de wachtrij ter plaatse. Deelnemen is gratis.
Inschrijven kan nog ter plaatse in sporthal Driebeek, Driebeekstraat 22, 9050 Gentbrugge.
Heb je een beperking en hulp nodig? Neem op voorhand contact op
via sportdienst@stad.gent of 09 266 80 00 en dan bekijkt de Sportdienst de
mogelijkheden.
De deelnemers kunnen zich douchen in de kleedkamers van Sporthal Driebeek,
Driebeekstraat 22, 9050 Gentbrugge.

De Boterkoekenloop is een samenwerking tussen Sportdienst Gent en vzw Sportaround.

Informatie
Peggy Verstraete, communicatiemedewerker Publiekswerking Sportdienst, 09 266 80 73,
gsm 0477 650 004, e-mail peggy.verstraete@stad.gent

Bevoegd
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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.

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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