
Kom naar de paasspeurtocht en Shop-op Zondag
op 1 april

Op paaszondag 1 april 2018 kan iedereen deelnemen aan een paasspeurtocht.
Deelnemers krijgen een lekkere paasverrassing. Die dag is er ook opnieuw Shop-
op Zondag. Handelaars openen de deuren om de bezoekers een gezellig dagje
winkelen te bezorgen. De ideale uitstap voor het ganse gezin.

Met de paashaas op speurtocht door de stad

Samen met de paashaas wordt er een heuse zoektocht op poten gezet. De
paasspeurtocht daagt jong en oud uit om zich een weg te banen door het stadscentrum
en leidt via de gezelligste winkelstraten naar tien vitrines. In elke etalage hangt een
raadsel dat opgelost moet worden. De paashaas beloont alle deelnemers na het
voltooien van het parcours met een chocoladeverrassing.

De paasspeurtocht

De route start in 'De Post' op de Korenmarkt. Haal daar een antwoordformulier met
handig stadsplannetje op. De route loopt via de Veldstraat, Korte Meer, Vogelmarkt,
Mageleinstraat, Donkersteeg, hoek Hooiaard en Korenmarkt, Jan Breydelstraat, Kraanlei,
Zuivelbrug en de Langemunt tot het paviljoen van RAY in Klein Turkije. Daar is het
eindpunt waar de deelnameformulieren ingeruild worden bij de paashaas voor een
chocoladeverrassing, tot zolang de voorraad strekt.

Etalages waar een raadsel hangt:
•Veldstraat: Body Shop



•Korte Meer: YAY party goods and gift store
•Vogelmarkt: Buffalo
•Mageleinstraat: Aap.noot.mies
•Donkersteeg: Maison M
•Korenmarkt/Hooiaard: Wasbar
•Jan Breydelstraat: The Fallen Angels
•Kraanlei: Maaike Kleedt
•Langemunt: Veritas
•Klein Turkije: RAY

Starten kan vanaf 13 uur in De Post. Eindpunt is het paviljoen van RAY en dit ten laatste
om 18 uur of tot zo lang de voorraad strekt.
De leveranciers van de paashaas zijn Gentse chocolatiers Van Hecke en Chocolou.

Shop-op Zondag

Nog snel een paascadeautje of spullen voor de paasvakantie nodig? Kom dan op zondag
1 april naar Gent, want ook op deze Shop-op Zondag openen vele handelszaken de
deuren. Bovendien kan men naar en in Gent gebruik maken van gratis openbaar
vervoer in samenwerking met De Lijn.

'Met deze actie willen we vanuit PUUR GENT de koopzondag van april een extra
duwtje in de rug geven en ook de kleinste bezoekers verwennen met een attentie.'

— Christophe Peeters, schepen van Middenstand en voorzitter PUUR GENT

Informatie
Bart Inghelbrecht, Zakelijk coördinator PUUR GENT, tel. 09 210 10 60, e-mail
puurgent@stad.gent of bart.inghelbrecht@stad.gent
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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
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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.
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