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Eindejaar in Gent: 5 koopzondagen en nog
meer eindejaarsverlichting

December, dat betekent sfeervolle eindejaarsverlichting en de jaarlijkse zoektocht

naar de perfecte cadeaus. In Gent kuiert u door de gezellige binnenstad en geniet

u van de vele sfeerlichtjes. PUUR GENT zorgt voor de eindejaarsverlichting in het

stadscentrum en de deelgemeentes en organiseert extra koopzondagen. Naast de

maandelijkse Shop-op Zondag van 2 december 2018 en 6 januari 2019 zijn er

tijdens de eindejaarsperiode nog 3 extra koopzondagen. PUUR GENT lanceert ook

een fotowedstrijd op Instagram en een zoektocht voor kinderen in de Gentse

binnenstad in samenwerking met Playmobil.

Aanpassingen en nieuwigheden eindejaarsverlichting

⏲



Duizenden lampjes lichten Gent de komende weken op en toveren een warme en feestelijke

gloed over de stad. Sinds 2015 zorgt PUUR GENT voor de organisatie van de

eindejaarsverlichting. Er wordt geopteerd voor een duurzame verlichting met respect voor de

bestaande monument- en sfeerverlichting. PUUR GENT voorziet deze winter 406.000 euro

voor de optimalisatie van de bestaande verlichting in het centrum, de rand en deelgemeenten.

Na een grondige evaluatie met dekenijen, handelsverenigingen en sfeergebieden zijn er ook nu

een aantal nieuwigheden: onder meer een grote kerstboom op het kruispunt van de Lange

Violettestraat en de Brusselsepoortstraat, een 3D-boom in de Kouterdreef, nieuwe verlichting

aan Joremaaie, negen kleine kerstbomen aan de reling van de Kraanlei en grote 3D-ballen aan

de boom op het kruispunt van de Limburgstraat en het Maaseikplein.

Op de Vrijdagmarkt, het Ledebergplein en de Koningin Elisabethlaan is de boomverlichting

aangepast. Aan Gras- en Korenlei komen nieuwe lichtornamenten aan de straatlantaarns. Net

als vorig jaar zal de Kouter baden in het licht met de feeërieke verlichte kiosk en twee grote 3D-

herten.

Concreet wil dat zeggen dat er in totaal 277 overspanningen, 35 kerstbomen, drie 3D-bomen,

twee grote verlichte herten en twee verlichte kiosken (Oostakker en Kouter) het winterse

straatbeeld sieren. Op 21 plaatsen komen er slingers in de loofbomen.

5 koopzondagen met gratis openbaar vervoer



Tijdens de eindejaarsperiode openen de Gentse handelaars ook op zondag de deuren. Er zijn 5

koopzondagen: op 2, 16, 23, 30 december 2018 en op 6 januari 2019. PUUR GENT voorziet in

samenwerking met De Lijn op elk van deze zondagen gratis openbaar vervoer in, naar en uit de

stad.

Instagramwedstrijd 'Raad het plaatje'

PUUR GENT lanceert na het succes van vorig jaar op Instagram opnieuw een fotowedstrijd

rond de eindejaarsverlichting. Vanaf 10 december worden er drie weken lang, elke week drie

foto’s gepost van de Gentse eindejaarsverlichting. Wie kan raden waar de foto's werden

genomen, maakt kans op het prachtige boek 'De Voortzetting. 20 Gentse huizen van vertrouwen

in woord en beeld'.  

Playmobil-winterzoektocht

PUUR GENT prikkelt tussen 2 december 2018 en 6 januari 2019 jonge speurneuzen met een

heuse winterzoektocht. In etalages in de Gentse winkelstraten zullen 6 levensgrote

Playmobilfiguren verstopt staan. Speurneuzen kunnen hun wedstrijdformulier afhalen aan het

infopunt van de Gentse Winterfeesten, een stratenplan helpt hen vervolgens op weg naar de 6

etalages. Hebben ze de figuren gevonden, dan mogen ze hun formulier droppen in de

Playmobil-brievenbus aan De Post Shopping op de Korenmarkt. Elke vrijdag om 12 uur wordt

bekendgemaakt welke speurneuzen een Playmobil-pakket winnen, en is er een prijzenpot van 75

euro te winnen.

Handelaars in de kijker op social media

PUUR GENT ging een overeenkomst aan met Feeling, waarbij een week lang dagelijks de

favoriete Gentse adresjes van een redactrice worden gedeeld via Feeling.be, Instagram en

Facebook. Elke dag komt een ander thema aan bod: eethuisjes, culturele activiteiten, winkels,

beauty & wellness en Gentse specialiteiten. Ook PUUR GENT zelf zal vanaf eind november vijf

weken lang via Facebook en Instagram berichten over te ontdekken adresjes die buiten het

historische centrum liggen. Daarmee maakt PUUR GENT bezoekers warm voor de ideale

combinatie van de Gentse Winterfeesten met wintershopping. Want 'ier nie nergens nie!'
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Bart Inghelbrecht, Zakelijk coördinator PUUR GENT, tel. 09 266 84 65, gsm 0486 96 82 96,

e-mail bart.inghelbrecht@stad.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.
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