
Gentse markten in de kijker tijdens Week van
de Markt

Om de marktkramers een hart onder de riem te steken, besliste de Stad Gent om

de week van 1 tot 7 oktober 2018 uit te roepen tot de 'Week van de Markt'.

Marktkramers van alle 24 wekelijkse markten bedanken die week hun klanten

met een toffe herbruikbare boodschappentas met de slogan 'deze tas ligt goed in

de markt'. De actie loopt zolang de voorraad strekt.

Verse vis? Die haalt u op de Vrijdagmarkt natuurlijk. En ondertussen neust u nog even tussen

de brocante op de markt Bij Sint-Jacobs. Bloemen, vogels, een origineel souvenir of gewoon een

verse krop sla van de boer in de buurt? In Gent, centrum en deelgemeenten, is het àlle dagen

markt! De eerste week van oktober loont een marktbezoek dubbel de moeite: wie iets koopt,

krijgt er een leuke markttas bovenop.

24 wekelijkse markten

Gent telt 24 wekelijkse markten, van gezellige ochtendmarkten over een geurige bloemenmarkt

tot een verse biomarkt en een sympathieke beestenmarkt. Voor elk wat wils.
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Markten in Gent

flyer week van de markt.pdf

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/62000/documents/36478-flyer%20week%20van%20de%20markt-d0c2d2.pdf
https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/buiten-vertoeven/markten-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.

Contact

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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