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Lagere schoolkinderen Brugse Poort lopen
samen 20 marathons op woensdag 3 april 2019
om 11.40 uur
Beste lezer

Graag nodigen we u uit op het slotevent van 'Brugse Poort loopt', op woensdag 3 april 2019,
om 11.40 uur in het Acaciapark in Gent.

880 lagere schoolkinderen uit 6 wijkscholen in de Brugse Poort lopen op woensdag 3 april 2019
samen zo’n 840 km, wat overeenkomt met 20 marathons. Dit is het slotevenement van een
beweegproject in de Brugse Poort, waarbij de scholen zich engageerden om 8 weken lang
meer te bewegen tijdens de schooltijd.

De 6 deelnemende scholen (Stedelijke Freinetschool Het Eiland, Stedelijke Basisschool De
Piramide, Vrije Basisschool Het Klimrek, Stedelijke Basisschool De Octopus, Stedelijke
Jenaplanschool de Feniks en Vrije Basisschool De Boomhut) zullen er met hun leerlingen 750
meter (1e tot 3e leerjaar) en 1.150 meter (4e tot 6e leerjaar) lopen. Leerlingen zullen op straat
een parcours lopen tussen het Acaciapark en het Pierkespark. Hierdoor worden tijdelijk enkele
straten afgezet (Kastanjestraat, Cederstraat, Sparrestraat).

⏲

http://persruimte.stad.gent/


'Lopen of wandelen zorgt ervoor dat de kinderen fitter zijn, maar ook gelukkiger.
Sporten zorgt voor een goede fysiek, meer concentratievermogen en een hogere
zelfwaardering!'   

— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Sinds februari gaat Sportaround vzw langs op elke school om het startschot te geven van een
actieve en gezonde periode. Elke school kan zelf kiezen hoe ze deze actieve periode invullen,
bijvoorbeeld via bewegingstussendoortjes, beweegprikkels, start to run, one mile a day, … De
leerkrachten krijgen tweewekelijks een inspirerend mailtje met tips en tricks om meer te
bewegen tijdens de schooltijd.

'Gent is met meer dan 1.000 actieve sportclubs een echte sportstad en daar
mogen we best fier op zijn. Sporten en bewegen zijn cruciaal in een gezonde
samenleving. We vinden het belangrijk dat Gentenaartjes op jonge leeftijd al de
smaak te pakken krijgen om te bewegen en sporten. Verenigingen zoals
Sportaround vzw zijn hier een onmisbare schakel in.' 

— Sofie Bracke, schepen van Sport 

Project Brugse Poort Loopt

'Brugse Poort Loopt' is een project van Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort vzw, Brede
School Brugse Poort-Rooigem en de Sportdienst van de Stad Gent. Het project kan rekenen op
de inzet van alle wijkscholen. Om het loopevenement te organiseren, kreeg het project
ondersteuning van Trafiek vzw, vzw Jong Brugse Poort, Bij de Vieze Gasten, Buurtwerk Brugse
Poort-Malem, vzw Sportaround, Hogeschool Gent richting lerarenopleiding Lichamelijke
Opvoeding en de gemeenschapswachten Stad Gent. Het project 'Brugse Poort Loopt' is niet
alleen een afsluitmoment voor de vele beweegprojecten op de verschillende wijkscholen, maar
dient ook als warmmaker voor een actief volgend schooljaar.

Contact

Caroline Spildooren, Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort, tel. 09 226 13 61, e-mail
caroline.spildooren@wgcbrugsepoort.be
Charlot De Flou, Sportdienst Stad Gent, tel. 09 266 80 37, e-mail charlot.deflou@stad.gent

Anne-Sophie Van der Bracht, Brede School Brugse Poort-Rooigem, Onderwijscentrum Gent,
gsm 04 74 74 55 60, e-mail annesophie.vanderbracht@stad.gent
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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.

Bevoegd

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en
Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
gsm 0473 83 75 82 , 
e-mail schepen.bracke@stad.gent

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding,
Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 50 78, e-mail
schepen.decruynaere@stad.gent
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