
Septemberkermis Desteldonk

Van vrijdag 8 tot en met maandag 11 september 2017 vindt in Desteldonk de
Septemberkermis plaats.

Tijdens de Septemberkermis komen de inwoners van het hele dorp samen om te
genieten van tal van activiteiten in een amicale en gezellige sfeer. De feesttent op het
terrein van het Havenbedrijf is het kloppend hart van de feestelijkheden. Deze
stadskermis is een organisatie van de Stad Gent in samenwerking met dekenij
Desteldonk.

Programma

Vrijdag 8 september, om 20 uur, wordt de kermis officieel geopend. Daarna volgt een
avond met veel muziek, show en dans met optredens van Sammy More, Marina Wally en
Steve Tielens.



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.

Op zaterdag 9 september start de dag met een fotozoektocht – te voet of met de fiets -
doorheen Desteldonk, kunnen hongerigen aanschuiven voor een feestmaaltijd en wordt
er 's avonds gedanst en gezongen met coverband The Henchmen uit Zaffelare.

Zondag 11 september zijn kinderen koning in Desteldonk. Ze kunnen zich uitleven in het
grote speeldorp op allerlei leuke kermisattracties, springkastelen in een ballenbad of
tijdens een bungeerun. In de tent kunnen ze speelgoed ruilen, kopen of verkopen op de
speelgoedbeurs.

Maandag sluit de stadskermis af met een seniorennamiddag en een komisch muzikaal
optreden van Chris & Chris.

Het volledige programma werd gebundeld in een programmaboekje en verdeeld in
Desteldonk, Mendonk en Sint-Kruis-Winkel. Het programma is ook online te vinden via
www.uitingent.be in de rubriek “kermis en feest”.

Informatie
Marijke Bekaert, Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren, tel 09 269 46 31, e-
mail marijke.bekaert@stad.gent
Gentinfo, 09 210 10 10, gentinfo@stad.gent

Bevoegd

De heer Christophe Peeters
Schepen van Financiën, Feesten,
Middenstand en Innovatie, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50,
e-mail: schepen.peeters@stad.gent

mailto:schepen.peeters@stad.gent
mailto:gentinfo@stad.gent
mailto:marijke.bekaert@stad.gent
http://www.uitingent.be/
http://www.stad.gent/


Stad Gent
persruimte

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

