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Na 1,5 jaar weer huwelijksjubilarissen in de
bloemetjes in stadhuis

Acht Gentse koppels worden op zaterdag 4 september 2021 in de pacificatiezaal

gehuldigd voor hun gouden huwelijk. Het is anderhalf jaar geleden dat er

huwelijksjubilea werden gevierd in het stadhuis. Tijdens de coronaperiode kregen

606 koppels een attentie en boeket aan huis bezorgd.

Mooie gebeurtenis
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De Stad Gent organiseert vieringen voor gouden (50 jaar), diamanten (60 jaar), briljanten (65

jaar), platina (70 jaar) en radium (75 jaar) huwelijksverjaardagen. Koppels hoeven daar niet

voor te betalen. Gouden, diamanten en briljanten jubilarissen worden traditioneel in het

stadhuis of in een van de dienstencentra uitgenodigd, de andere worden omwille van hun

hogere leeftijd meestal thuis in de bloemetjes gezet. Jaarlijks gaat het in totaal om ongeveer 360

vieringen.

Vanaf zaterdag 4 september 2021 zijn er weer vieringen van huwelijksjubilarissen in het

stadhuis en de dienstencentra. De vieringen worden elke week of elke twee weken

georganiseerd. De meeste jubilea vinden plaats van mei tot en met september, de populairste

periode om te trouwen. De koppels worden samen met familie en vrienden uitgenodigd voor

een plechtigheid en een drankje en krijgen ook een attentie.

We zijn blij dat we jubilarissen en hun familie en vrienden opnieuw kunnen
verwelkomen in het stadhuis en de dienstencentra. Het is een mooie
gebeurtenis dat koppels zolang samen stand houden. We vinden het als Stad
belangrijk om daar even bij stil te staan.
— Isabelle Heyndrickx, schepen voor Burgerzaken

Boeket aan huis

Tijdens de coronaperiode kregen koppels een boeket en attentie aan huis bezorgd. Sinds maart

2020 tot vandaag werden in totaal 606 koppels op die manier gehuldigd. In 2021 gaat het om

276 koppels die aan huis werden gehuldigd, dat zijn alle jubilarissen tot nog toe dit jaar.



Het aantal jubilarissen van 2019 tot augustus 2021.

Contact

Bart Tierens, woordvoerder schepen Heyndrickx, gsm 0494 48 85 71, e-

mail bart.tierens@stad.gent
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