
Feestelijke opening Standaertsite en de
Broederij op vrijdag 28 september 2018 om
16.30 uur

Beste lezer

Eind 2013 kocht de Stad Gent de terreinen van de voormalige doe-het-zelf-zaak Standaert in het

centrum van Ledeberg. Sogent, het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf, coördineerde de

herinrichting. Het was een unieke kans om in het dichtbebouwde Ledeberg een plek te

creëren waar alle buurtbewoners terechtkunnen.

Vijf jaar later is deze site een nieuwe groene ontmoetingsplek voor alle buurtbewoners in het

hart van Ledeberg. Graag nodigen wij u uit voor de feestelijke opening op vrijdag 28 september

2018 om 16.30 uur in Hoveniersstraat 40, 9050 Gent.

Programma

Vrijdag 28 september

16 uur: Vrolijke verwelkoming door Ledebergse figuren.

16.30 uur: Toespraken door de burgemeester en de Standaertgroep en overhandiging van de

sleutel in aanwezigheid van de voorzitter van sogent en schepen van Stadsontwikkeling, de

schepen van Cultuur, de schepen van Openbaar Groen en de schepen van Facility

Management.



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.

17 - 18.30 uur: Gratis receptie, ontdekkingsparcours op de site en muziekoptreden van

jongerenwerking vzw Jong.

18.30 uur: Wereldkeuken verzorgd door Ledebergse verenigingen.

19.30 - 22 uur: Live muziek uit Ledeberg met de Ledebirds en Radio Candip en dansoptreden

van MarDanse.

Zaterdag 29 september

10 - 13 uur: Kinderrommelmarkt.

13.30 uur: Live muziek uit Ledeberg met Mais Quelle Chanson.

14 - 18 uur: Wereldrecord dessertenbuffet. Doorlopend volksspelen, rijden met riksja’s en

gekke fietsen, hapjes en drankjes, kleine boerenmarkt, muziek en animatie, …

U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact

Nele Vanhooren, Dienst Stedelijke Vernieuwing, tel. 09 266 82 37, e-

mail nele.vanhooren@stad.gent

http://www.stad.gent/
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