Dinsdag 6 juli 2021
Persbericht

Sport heel de zomer lang
in de parken van
Anderlecht
Van 5 juli tot 28 augustus organiseert de gemeente Anderlecht tal van sportactiviteiten de
in verschillende parken van Anderlecht. Een planning vol gratis sportactiviteiten, genoeg
om alle inwoners heel de zomer lang zoet te houden na een mager sportjaar 2020-2021.
Op initiatief van schepen van Sport Julien Milquet, in samenwerking met burgemeester Fabrice
Cumps en het college, zullen burgers deze zomer de kans krijgen om allerlei sportdisciplines te
ontdekken in de verschillende parken van Anderlecht. Op het programma voor kinderen: leren
fietsen, capoeira, thaiboksen, taekwondo, klimmen, multisportspelen, atletiek, schermen, ... Voor
tieners: atletiek, vrij voetbal, pumptrackactiviteiten, initiatie BMX, step, pannasoccer, cross
training, … En voor volwassenen: aangepaste yoga, qi gong, oosterse dans, actief wandelen,
bewust wandelen, cardiogym, fietsparcours, aquathlon, hardlopen, vrouwensporten (atletiek en
futsal) en nog veel meer! Het zomersportprogramma belooft dus zeer gevarieerd te zijn en is
toegankelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd of fysieke conditie. Sommige activiteiten ook zijn
aangepast voor senioren en mensen met een handicap.
"Het gaat niet alleen om gratis sportactiviteiten die voor iedereen toegankelijk zijn, dit is ook een
manier voor de inwoners van Anderlecht om zich de openbare ruimte opnieuw toe te eigenen.
Deze zomer ga jij niet enkel sporten, maar komt sport ook naar jou!" voegt Julien Milquet, schepen
van Sport, er nog aan toe.
Twee activiteiten springen in het oog: aquathlon en pumptrackactiviteiten. Aquathlon is een sport
die zwemmen en hardlopen combineert. Dé gelegenheid voor burgers om zich nadien te komen
verfrissen in één van de vijvers van Neerpede, onder begeleiding van gespecialiseerde
instructeurs.
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Tot slot is een pumptrack een groot, gesloten circuit met hobbels en scherpe bochten voor
fietsers, BMX’ers, steps, skaters, … en een waar genot voor mensen die op zoek zijn naar kicks.
Onlangs werd er een pumptrack aangelegd in Mortebeek, op het voormalige horseballterrein in
de Lamartinestraat. Het zal gratis toegankelijk zijn van 7/07 tot en met 28/07. Activiteiten zijn
gepland elke woensdag van 14u30 tot 17u30 en zaterdag van 14u00 tot 16u30. Er zullen
animatoren zijn om burgers te begeleiden en trucjes aan te leren.
Programma en inlichtingen: https://www.anderlecht.be/nl/sport-de-parken-deze-zomer

Gemeentebestuur Anderlecht - Raadsplein 1 - 1070 Anderlecht
Perscontact : Perrine Delers
E-mail: pdelers@anderlecht.brussels
Tel : 0490 47 65 13

