
 18 maart 2019, 11:00 (CET)

Voorstelling BK Wielrennen op vrijdag 22 maart
2019 om 10 uur
Beste lezer

Op zondag 30 juni 2019 maakt Gent zich op voor een groot wielerfeest. Dan barst in de

Arteveldestad de strijd los om de titel van Belgisch Kampioen wielrennen op de weg bij de profs

dames en heren. De wedstrijd is een eerbetoon aan Walter Godefroot, tweevoudig Belgisch

Kampioen, en wordt gereden in de streek waar hij is opgegroeid: in en rond Drongen.

Belgian Cycling en de Stad Gent nodigen u graag uit op het persmoment over het Belgisch

Kampioenschap wielrennen op de weg op vrijdag 22 maart om 10 uur in het supporterscafé van

Walter Godefroot (Café Pallieter, Vierhekkensstraat 19, 9031 Gent), in aanwezigheid van Walter

Godefroot.

Programma

10 uur: Gent als wielerstad en voorstelling campagnebeeld door Sofie Bracke, schepen van

Sport

10.10 uur: Voorstelling programma en parcours BK wielrennen door Koen Beeckman van

Cycling Vlaanderen

10.30 uur: Fotomoment - fietstour

U bent van harte welkom.

⏲



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.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact

Elvira Verleyen, coördinator Onthaal en Sportpromotie Sportdienst Stad Gent, gsm 0478 78

99 86, e-mail elvira.verleyen@stad.gent

Nathalie Clauwaert, Belgian Cycling, tel. 02 349 19 10, e-mail

nathalie.clauwaert@belgiancycling.be

Nicolas Denys, Flanders Classics, gsm 0474 85 70 16, e-mail

nicolas.denys@flandersclassics.be

Christophe Impens, Golazo, gsm 0475 24 49 06, e-mail christophe.impens@golazo.com
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