
Sinksenkermis Sint-Kruis-Winkel, van vrijdag
18 tot en met maandag 21 mei

Het feestcomité en de Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren van de

Stad Gent heeft een sfeervol programma klaarstaan voor jong en oud tijdens de

Sinksenkermis van vrijdag 18 tot en met maandag 21 mei 2018 in Sint-Kruis-

Winkel. Nieuw dit jaar is dat de tent op een weide in Winkelwarande staat.

Programma

Vrijdagavond 18 mei 2018 start de Sinksenkermis met een gratis openingsreceptie voor alle

inwoners van Sint-Kruis-Winkel, de ideale gelegenheid om elkaar te ontmoeten in een

ongedwongen aangename sfeer. De drie daaropvolgende dagen staat de Gentse deelgemeente

bol van de ambiance voor jong en oud.



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

Muzikale optredens van onder andere Lisa del Bo, Les Copines en Swoop. Maar ook een

rommelmarkt op zondag, een barbecue op zaterdagavond, een brunch op maandag en

boogschieting staan opnieuw op het feestmenu.

Voor de jongeren zijn er heel het weekend kermisattracties en springkastelen en op

zaterdagnamiddag vindt de kindershow 'alle gekheid op een stokje' plaats, een show vol

clownerie, spel en disco.

Maandag 21 mei zet de Sinksenkermis de senioren in de bloemetjes met een gezellige

namiddagshow vol zang, muziek en humor met Sammy Moore en Matthias Lens.

Het kermisprogrammaboekje wordt verdeeld in Sint-Kruis-Winkel, Mendonk en Desteldonk.

Deze stadskermis is een organisatie van de Stad Gent in samenwerking met de plaatselijke

verenigingen.

Informatie

Marijke Bekaert, Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren, tel. 09 269 46 34, e-mail

marijke.bekaert@stad.gent

Gentinfo, tel. 09 210 10 10, e-mail gentinfo@stad.gent

Bevoegd

Bekijk het gedetailleerde programma

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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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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