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Perscommuniqué 

Family Sport Day, en iedereen is buitengewoon! 
 

In 2017 zette Sint-Agatha-Berchem het "Family Sport Day” project voor het eerst in de steigers. Meteen wist 

het event zich op de kaart te zetten als een dynamische en bezielende activiteit. Er kwamen nagenoeg 400 

deelnemers opdagen die samen 700 euro verzamelden voor de inclusieve school “Les Lilas”. 

Een dergelijk enthousiasme vroeg naar meer. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat onze gemeente besliste 

om in 2018 de ervaring nog een keer over te doen. 

Dit jaar gaat de "Family Sport Day” door op zondag 24 juni vanaf 12.30 uur in en rond de sporthal aan de 

Lusthuizenstraat. Deze gratis dag waarop iedereen welkom is, biedt een rijke waaier van gevarieerde 

activiteiten. 

Alle deelnemers kunnen samen met hun familie de mogelijkheden van de gemeentelijke sporthal ontdekken 

en meer dan 20 participatieve workshops rond drie thema’s uitproberen: traditionele sporten, 

handicapbeleving en natuur & gezondheid. 

Bij afloop van de verschillende workshops krijgen de deelnemers een penning die ze samen met hun familie 

de hele dag kunnen sparen. Aan het eind van de dag worden de families uitgenodigd om hun penningen in 

te leveren om de algemene penningenteller te spijzen. Dit jaar wordt het met de penningen gespaarde 

bedrag door het Gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem in de vorm van een cheque overgemaakt aan 

de Berchemse instelling “Etoile polaire”, een centrum voor ambulante revalidatie voor kinderen en 

volwassenen met voornamelijk gehoor- en spraakstoornissen. 

Maar dat is niet alles: naast de participatieve workshops kan iedereen zijn voordeel doen met de 

verschillende initiatiesessies (fietsen, rugby, American football, ...), exhibities en demonstraties 

(rolstoeldansen, rugby, American football, ...), houten speelgoed uit grootmoeders tijd en uiteraard 

springkastelen die een van de toppers vormen van deze dag in het teken van ontspanning en gezelligheid. 

U hebt het al begrepen, de dimensie sport wordt hier ontleed in al zijn facetten en de "Family Sport Day” 

vormt beslist de gelegenheid bij uitstek om lekker genieten en gezellig samenleven op en rond de 

sportvelden naadloos op elkaar te laten aansluiten. 

Al het nieuws van de gemeente op www.berchem.brussels 
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