
Komst The Beast verder uitgesteld

De 45 meter lange dino The Beast raakt deze paasvakantie niet meer op tijd in
Gent. De firma die de dinosaurus bezit, meldt dat er problemen zijn aan de
grensovergang in Litouwen. Het event op het Sint-Pietersplein wordt daarom
geannuleerd.

Problemen aan grensovergang

In april is het Jong & Wijze Maand in Gent: een hele maand vol outdooractiviteiten voor
kinderen en jongeren. The Beast, een dinosaurus die je binnenwandelt door zijn
opengesperde muil en weer verlaat na een tocht langs alle vitale organen, was een van
de activiteiten. Maar al de week voor de paasvakantie kreeg de Jeugddienst bericht dat
er problemen waren aan de grensovergang in Litouwen.

Op dat ogenblik was de firma die de dinosaurus bezit nog in de veronderstelling dat dit
eenvoudig kon rechtgezet worden, en dat The Beast met wat vertraging op het Sint-
Pietersplein zou terechtkomen. Intussen is duidelijk dat het niet meer haalbaar is om The
Beast nog in de paasvakantie in Gent te krijgen.

'We vinden het jammer dat we zo last minute dit slechte nieuws kregen. We
merkten dat de komst van The Beast heel wat enthousiasme losweekte bij kleine
en minder kleine Gentenaars. Maar uitstel is geen afstel. De Stad Gent engageert
zich om The Beast dit jaar nog naar Gent te halen. We bekijken op dit moment met
de externe leverancier wat mogelijk is.'

— Tina Van Acker, kindersecretaris Gent



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.

Nog tal van andere activiteiten

The Beast mag dan niet naar Gent komen in april, de Jong & Wijze Maand biedt nog
heel wat andere leuke outdooractiviteiten. Zo kan je nu zondag gaan bubblevoetballen of
zaklopen op het Jan Yoensplein, neemt JES je mee op een avontuurlijke tocht op het
water en met de fiets, is er op 25 april 2018 een kleutertentendorp op de Vrijdagmarkt,
verrast de Wensmens passanten in het centrum op flashmob games en discodansen op
straat en kan je naar verschillende hiphopoptredens in jeugdhuis Wolters.

Tijdens de Buitenspeeldag op woensdag 18 april 2018 vinden er ook heel wat activiteiten
plaats.
Informatie

Tina Van Acker, kindersecretaris Gent, gsm 0471 33 19 51, e-mail
kindersecretaris@stad.gent
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