
Leerlingen van de wijkscholen van de Brugse
Poort lopen samen tot Kopenhagen

880 leerlingen van alle scholen van de Brugse Poort lopen op dinsdag 8 mei 2018
samen 840 km. Dat komt overeen met de afstand vanuit het hartje van de Brugse
Poort tot aan Kopenhagen, de hoofdstad van Denemarken. Het loopevent is het
slot van een actie waarbij alle scholen elke dag na de paasvakantie een
beweegmoment inbouwden.

Sportaround vzw



Na de paasvakantie vlogen de kinderen van de Brugse Poort er meteen in. Sportaround
vzw ging langs op elke school om er met een knallend sportmoment het startschot te
geven van een actieve en gezonde periode. De leerkrachten kregen een inspiratiebundel
met sportieve tussendoortjes en werden ondersteund door het Wijkgezondheidscentrum
en Brede School met tips en tricks. Elke school had de vrijheid om het dagelijkse
beweegmoment op geheel eigen wijze in te vullen: met start to run, one mile a day, via
beweegprikkels, enzovoort. Buurtbewoners en partners uit de wijk sprongen mee op de
kar om van bewegen en gezondheid een hot item te maken bij het diverse publiek.  

Slotevenement 'Brugse Poort loopt'

Op dinsdag 8 mei 2018 komen de zes wijkscholen - Freinetschool Het Eiland, De
Piramide, Het Klimrek, De Octopus, Jenaplanschool de Feniks en De Boomhut - samen
in het Acaciapark voor het slotevenement van ‘Brugse Poort Loopt’. Het startschot wordt
gegeven om 9 uur in het Acaciapark en om 12 uur komen de laatste leerlingen aan in het
Pierkespark. Leerlingen van het eerste tot het derde leerjaar lopen 750 meter, leerlingen
van het vierde tot het zesde leerjaar 1.150 meter. Na de finish in het Pierkespark worden
alle leerlingen feestelijk onthaald en beloond met een gezonde snack, water en een
deugddoende cooling down. 

Project 'Brugse Poort Loopt'

'Brugse Poort Loopt' is een project van Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort vzw,
Brede School Brugse Poort-Rooigem, Sportdienst Stad Gent en een student Toegepaste
Gezondheidswetenschappen HoWest. Voor de organisatie van het loopevenement kreeg
het project ondersteuning van Trafiek vzw, vzw Jong Brugse Poort, Bij de Vieze Gasten,
Buurtwerk Brugse Poort-Malem en vzw Sportaround.

'De Brugse Poort is een diverse volkswijk met veel jonge bewoners en beperkte
open ruimte. Extra (buurt)sportaanbod en stimulansen om meer te bewegen en
gezond te leven zijn er meer dan welkom. Beweging helpt veelvoorkomende
gezondheidsproblemen zoals obesitas en diabetes te vermijden, want voor
sporten geldt: vroeg geleerd is oud gedaan.'

— Resul Tapmaz, schepen van Gezondheid en Sport



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.

'Kinderen brengen zes uur per dag op school door. Daarvan gaat veel tijd naar
zitten. Dat moet anders. Gelukkig zetten steeds meer scholen in op bewegen. Zo
maken ze mee het verschil. Zeer fijn is hier de samenwerking tussen scholen en
de link met de vrije tijd. Want ook dan willen we onze kinderen in beweging
krijgen!'

— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Informatie
Veerle Maertens, Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort, tel. 09 216 87 32, e-mail
veerle.maertens@wgcbrugsepoort.be
Peggy Verstraete, communicatiemedewerker Publiekswerking Sportdienst, tel. 09 266 80
73, gsm 0477 650 004, e-mail peggy.verstraete@stad.gent
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