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Kinderen Sluizeken-Tolhuis-Ham lopen op
slotevent Start to Run

De kinderen van de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham namen wekenlang deel aan het

trainingsprogramma van Start to Run. Het slotevenement vindt plaats op 2 mei

2019 om 9 uur in het Coyendanspark.

Start to Run

Door middel van sport krijgen kinderen en hun ouders de kans om zich op een positieve manier

te ontplooiien. Ze voelen zich beter in hun vel, kweken zelfvertrouwen en ontdekken hun

talenten. Onder leiding van Sportaround vzw, een organisatie die streeft naar

sportmogelijkheden voor iedereen, trainden een honderdtal kinderen sinds begin maart voor de

loopwedstrijd. De trainingslessen werden speels opgevat: de kinderen startten met loopspelen

en trainden daarna op muziek.
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Slotevent

Op donderdag 2 mei 2019 om 9 uur staat het Coyendanspark in het teken van de feestelijke

afsluiting. Een mooie afsluiter van het Start to Run-trainingsprogramma voor de kinderen van

het 4de, 5de en 6de leerjaar uit de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham.

Het startschot wordt gegeven om 9.30 uur door Vita Mike, de gezondheidsmascotte van de wijk.

Een 350-tal leerlingen van Sint-Salvator, De Mozaïek, Blaisantnest, De Buurt, Het Klaverblad

en De Triangel, hun directies, leerkrachten, ouders en wijkbewoners lopen of wandelen

vervolgens 2, 4 of 6 kilometer. Elke deelnemer krijgt een medaille voor zijn inzet, want meedoen

is belangrijker dan winnen.

'Knappe prestatie van alle lopers! En van alle sportleerkrachten in de buurt die
de handen in elkaar slaan. Met de hulp van Brede School is hier een sterke
samenwerking gesmeed. Fantastisch te zien wat zo allemaal mogelijk wordt.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Tijdens het loopevenement treedt DJ Run op, bij aankomst organiseert Move 9000 een

muzikale 'cooling down'. Het Wijkgezondheidscentrum zorgt voor gezonde tussendoortjes en

water.

'Sporten en bewegen zijn cruciaal in een gezonde samenleving. We willen
iedereen aan het bewegen krijgen, zéker ook onze Gentse kinderen en jeugd.
Dit feestelijk loopevenement past perfect in het project van de Sportdienst
dat blijft inzetten op #lopeningent. Knap werk!'
— Sofie Bracke, schepen van Sport

Partners

Dit Start to Run-project kwam tot stand in nauwe samenwerking met:

Brede School - Onderwijscentrum Gent

Sportleerkrachten van de wijkscholen Sint-Salvator, De Mozaïek, Blaisantnest, De Buurt, Het

Klaverblad en De Triangel

Move 9000 van vzw Jong

Wijkgezondheidscentrum De Sleep

Sportaround vzw



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.

Contact

Joke Blomme, Brede School Sluizeken-Tolhuis-Ham, gsm 0473 69 87 96, e-mail

joke.blomme@stad.gent

Sofie Rédelé, woordvoerder schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Peggy Verstraete, communicatie Sportdienst, gsm 0477 65 00 04, e-mail

peggy.verstraete@stad.gent

Bevoegd

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

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

mailto:schepen.bracke@stad.gent
mailto:schepen.decruynaere@stad.gent
mailto:peggy.verstraete@stad.gent
mailto:sofie.redele@stad.gent
mailto:joke.blomme@stad.gent
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_stadgent
http://www.stad.gent/


Stad Gent

http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/

