
 04 maart 2020, 10:00 (CET)

Officiële opening Halfvastenfoor op zaterdag 14
maart 2020 om 18 uur
Beste lezer

 

Van 14 maart tot en met 5 april 2020 strijkt de Halfvastenfoor opnieuw neer in Gent. Al voor de

523ste keer palmen meer dan 80 attracties de buurt rond het Sint-Pietersplein in.

Graag nodigen we je uit voor de officiële opening met receptie en rondgang, op zaterdag 14

maart 2020 om 18 uur in de Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk op het Sint-Pietersplein.

Programma

18 uur: ontvangst door de pastoor van de Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk

18.10: toespraak door schepen Sofie Bracke en Guido Herman, voorzitter van de foorbond

18.30 uur: receptie met drankje en oliebollen

De opbouw van de foor start op 4 maart en eindigt op 11 maart. De grootste attracties arriveren

tussen 4 en 7 maart. Je bent van harte welkom om ook tijdens de opbouw enkele beelden te

komen maken.

⏲

Ontdek alle informatie over de Halfvastenfoor

https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/evenementen-gent/halfvastenfoor-kermisplezier-voor-jong-en-oud


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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact

Ann Vande Cotte, Dienst Feesten en Ambulante Handel, tel. 09 323 63 50, e-

mail ann.vandecotte@stad.gent

Eline Creve, kabinet schepen Sofie Bracke, gsm 0473 83 75 82, e-mail eline.creve@stad.gent

Bevoegd

Lijst timings opbouw Halfvastenfoor.pdf
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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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