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Opening eerste Gentse kunstgrasveld voor
korfbal op zondag 31 maart 2019 vanaf 14 uur
Beste lezer

De Raad van Bestuur van Koninklijke Korfbalclub Neerlandia VZW en de Stad Gent nodigen u

graag uit voor de feestelijke inhuldiging van de nieuwe kunstgrasvelden van korfbalclub

Neerlandia, op zondag 31 maart 2019 vanaf 14 uur, in de Boer Janssenstraat 19 in Gentbrugge.

Stadsderby als officiële opening

Na de aanleg van diverse kunstgrasvelden voor voetbal in Gent, krijgt Neerlandia het allereerste

korfbalterrein in kunstgras. Het unieke is bovendien dat ook voetbalclub VSV Gent, die naast de

terreinen van Neerlandia ligt, het kunstgrasveld kan gebruiken. Met een dubbele belijning voor

voetbal én korfbal wordt het mogelijk om jeugdploegen (8 tegen 8) te laten voetballen op het

korfbalveld.
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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.

'Verschillende Gentse sportclubs zijn het slachtoffer van hun eigen succes.
Daarom voorzien we ook deze legislatuur in de aanleg/heraanleg van nieuwe
kunstgrasvelden. Een gedeeld gebruik van de velden kan een mooie
oplossing bieden voor verschillende clubs.'
— Sofie Bracke, schepen van Sport 

De officiële opening van de kunstgrasvelden vindt plaats in aanwezigheid van Sofie Bracke,

schepen van Sport en Jean-Claude Ghillebert, voorzitter van de korfbalclub. Daarna volgt de

stadsderby tussen de A-ploegen van Neerlandia en Ganda.

14 uur: Ontvangst met een drankje in de VIP-tent

15 uur: Officiële opening van de nieuwe terreinen

Praktisch

De parkeerplaatsen in de buurt beperkt zijn beperkt, door de moeilijke bereikbaarheid van het

E17-viaduct en een gelijktijdige thuiswedstrijd van voetbalclub VSV. Kom dus bij voorkeur met

het openbaar vervoer of met de fiets en vertrek tijdig.

U bent van harte welkom.

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
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