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Op het perssalon van vrijdag 10 mei 2019 kwamen volgende persberichten aan bod:

Stad Gent wil wereldrecord 'meeste gele truien op een fiets' verbeteren op BK

Wielrennen

De Stad Gent roept alle Gentenaars op om deel te nemen aan het BK Yellow Ride, een heuse

aanval op het Guinness World Record 'Meeste gele truien op een fiets op 1 locatie'. De

wereldrecordpoging zal plaatsvinden tijdens het BK Wielrennen in Gent, op 30 juni 2019.

Iedereen met een fiets is welkom.

Lees hier meer.

Jan van Eyck-tentoonstelling in Gent wordt de grootste ooit

Het MSK heeft een nieuwe reeks kunstwerken onthuld die volgend jaar afreizen naar Gent voor

de tentoonstelling ‘Van Eyck. Een optische revolutie’. Daarmee is nu al duidelijk dat de

tentoonstelling de grootste rond Jan van Eyck ooit wordt. Meer nog: nooit eerder waren zoveel

werken van de meester op dezelfde plaats te bewonderen.

Lees hier meer.

Start werving en selectie kandidaten voor Gent knapt op

Zo’n 100 kwetsbare huishoudens in de wijken Dampoort – Sint-Amandsberg, Brugse Poort –

Rooigem, Muide – Meulestede – Afrikalaan en Rabot - Blaisantvest kunnen zich aanmelden

voor de renovatie van hun huis. In het kader van het project Gent knapt op krijgen ze daarvoor

maximaal 30.000 euro en gratis begeleiding in de renovatie. Inschrijven voor de eerste golf van

renovaties kan tot 31 augustus 2019.

Lees hier meer.
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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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