
Nieuwe boerenmarkt op Casinoplein

Vanaf vrijdag 5 oktober 2018 is Gent een nieuwe boerenmarkt rijker. De

wekelijkse markt op het Casinoplein is de negende boerenmarkt in Gent.

Elke vrijdag zal er van 14 tot 17.30 uur op het Casinoplein een boerenmarkt plaatsvinden waar

de Gentse zuivelhoeve, hoeveslagerij De Vierklaver, groenten en fruit Samanthe Van

Quaquebeke en brood en gebak De Broodstokerij hun producten te koop aanbieden.



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,

Boerenmarkten kennen in Gent een groeiend succes. Consumenten kopen steeds liever

rechtstreeks bij de lokale boeren/producenten, zeker als het om voeding gaat. Gent was al acht

boerenmarkten rijk. De boerenmarkt op het Casinoplein is de negende wekelijkse, Gentse

boerenmarkt waar bezoekers voortaan terechtkunnen voor vlees, kaas, zuivel, eieren, groenten,

fruit, aardappelen, brood en gebak.

Boerenmarkten in Gent

Ledeberg – zone achter Centrumplein: elke woensdag van 14 tot 17 uur

Heilig Hartplein Sint-Amandsberg: elke woensdag van 13 tot 17 uur

Vogelenzang (nabij Blaisantvest): elke donderdag van 13 tot 17 uur

Casinoplein in Gent (vanaf 05/10/2018): elke vrijdag van 14 tot 17.30 uur

Antwerpsesteenweg in Sint-Amandsberg (Oude Bareel): elke vrijdag van 15 tot 18 uur

Dorpsplein in Oostakker: elke vrijdag van 11 tot 14 uur

Plein Spijkstraat-Halvemaanstraat Sint-Amandsberg: elke zaterdag van 9 tot 12 uur

Meulestede – Redersplein (kerk): elke zaterdag van 9 tot 12 uur

Charles de l’ Epéeplein: elke zondag van 8 tot 12.30 uur

 

Informatie

Ann Vande Cotte, Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren, tel. 09 323 63 50, e-mail

ann.vandecotte@stad.gent

Bevoegd

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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solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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