
 25 maart 2019, 15:00 (CET)

Buffalodag: met KAA Gent naar de
Halfvastenfoor op woensdag 27 maart 2019 om
16.30 uur
Beste lezer

Graag nodigen we u uit op Buffalodag op de Halfvastenfoor, op woensdag 27 maart 2019, vanaf

16.30 uur op het Sint-Pietersplein in Gent. De voltallige A-kern en de technische staf van KAA

Gent brengen die dag een bezoekje aan de Gentse Halfvastenfoor. Voor supporters hét moment

om samen met hun idolen op de foto of op een attractie te gaan.

Programma (onder voorbehoud en niet ter verspreiding)

De spelersbus wordt om 16.30 uur verwacht in de Sint-Pietersnieuwstraat. De spelers delen zich

vervolgens op in 3 groepen. Groep 1 stapt richting Sint-Pieterskerk en stopt daarbij bij

verschillende attracties. Groep 2 bezoekt de attracties in de middengang. De derde groep spelers

neemt de rechterzijde richting 'De Kroon', neemt de trappen naar het Sint-Amandplein voor de

attractie 'Wildmouse' en komt daarna terug naar het Sint-Pietersplein. Ze gaan vervolgens

verder richting Decadance en gebakkraam.
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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

De 3 spelersgroepen ontmoeten elkaar opnieuw in de middengang, bij de autoscooters, en gaan

vervolgens samen naar het Kramersplein/Kantienberg, waar de laatste attractie bezocht wordt.

Om 17.30 uur stapt de voltallige spelersgroep opnieuw op de bus.

30% korting voor supporters

Supporters van blauw-wit worden op Buffalodag beloond voor hun clubtrouw. Als ze gekleed

zijn in de clubkleren of in het bezit zijn van een abonnement van KAA Gent, krijgen ze 30%

korting op alle deelnemende foorattracties. Buffalodag is een organisatie in samenwerking van

Stad Gent met KAA Gent Foundation.

U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact

Clara Calis, communicatie Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren, gsm 0476 34 29

21, e-mail clara.calis@stad.gent

Bevoegd

Lees hier meer over de Halfvastenfoor Gent 2019

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473 83
75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent
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