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GF22: Vooravond nationale feestdag brengt
220.000 bezoekers naar Gent

De zesde dag van de Gentse Feesten heeft gisteren 220.000 bezoekers naar Gent

gebracht, met dank aan onder meer Douglas Firs, Sandra Kim en Praga Khan.

Ook vandaag is er een heel variabel programma. Zo staat er op Camping

Vlasmarkt twee keer een vlaspoppenworp op de agenda en speelt Gentse legende

Lieven Tavernier op het Luisterplein.
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Op woensdag 20 juli bezochten maar liefst 220.000 mensen de Gentse Feesten. De politie

merkte een sterke instroom vanaf 18 uur en alle pleinen waren druk bezet. Ter vergelijking,

tijdens de vorige editie in 2019 lokte de zesde dag 95.000 mensen, het ging toen evenwel niet

om de vooravond van de nationale feestdag.

Gent raakt helemaal gerodeerd ondertussen, ons bioritme zit helemaal in
Gentse Feestenmodus. Het belooft een schone tweede helft van de Feesten te
worden. Zoveel contente mensen, wat een plezier!
— Bram Van Braeckevelt, feestenburgemeester

Ook vandaag is het feestenaanbod heel divers. Zo wordt Camping Vlasmarkt deze namiddag

overgenomen door de kinderen, met daarbij onder meer een miss- en misterverkiezing. En er

staat ook twee keer een vlaspoppenworp op de agenda. De vlaspoppenworp is een oude Gentse

traditie die in 2003 nieuw leven werd ingeblazen. Vanuit de toren op de Vlasmarkt gooien

'hippies' talloze vlaspoppen, waarvan er telkens enkele gevuld zijn met een prijs. Om 18 uur

mogen de kinderen ze vangen, om 3.30 uur 's nachts is het aan de volwassenen. Dat verloopt

gewoonlijk iets chaotischer.

En dan is er ook nog Gentse muzieklegende Lieven Tavernier. Hij speelde afgelopen zaterdag 16

juli al een aperitiefconcert in het Klein Begijnhof, maar dat was slechts een voorproefje voor zijn

optreden vanavond om 23.15 uur op het Luisterplein. De man die voor Jan De Wilde ‘De fanfare

van honger en dorst’ en ‘Eerste sneeuw’ schreef, speelt vanavond heel wat liedjes uit zijn

bekende repertoire, maar ook uit zijn nieuwste plaat ‘Ik was daar ook’.

Het is niet de eerste keer en hopelijk niet de allerlaatste keer dat ik als
Gentenaar op de Gentse Feesten kan spelen. Die speciale band met Gent is
er altijd geweest in mijn songs, die zich afspelen op de Lievekaai, de
Serpentstraat, in de Mokabon of Sint-Baafs. Altijd speelt in Gent een fanfare
van honger en dorst. Laat dat altijd zo blijven.
— Lieven Tavernier

Weetje: rapper Froze, die op zaterdag 23 juli om 23.15 uur het podium van het Walter De

Buckplein bestijgt, is de zoon van Lieven Tavernier. Fritz 'Froze' Tavernier begon zijn loopbaan

in het hiphopcollectief Rauw & Onbesproken maar is intussen verantwoordelijk voor heel wat

eigen hits, zoals Witte Wolke en Ongekroonde Koning.

Gilles de Strépy op bezoek



Op zondag 20 maart slaat in Strépy-Bracquegnies het noodlot toe: een automobilist rijdt er in

op een groep carnavalisten die zich klaarmaakt voor de stoet later die dag. De gevolgen zijn

groot: zes mensen laten het leven en tientallen anderen raakten gewond. Het carnaval gaat nog

even door, maar wordt later toch afgelast. Na een moeilijke coronaperiode zorgt een nieuw

drama ervoor dat het traditionele volksfeest niet kan doorgaan.

 

Maar deze namiddag kan de carnavalsgroep 'Les Boute-en-Train' op het Sint-Baafsplein toch

het beste van zichzelf geven. Ze worden eerst officieel ontvangen op het podium door de

burgemeester en de feestenburgemeester om 14.30 uur en zullen daarna optreden. Hoewel op

een andere manier en op een andere locatie dan gewoonlijk, krijgt iedereen de kans om deze

Waalse folklore vanaf de eerste rij mee te beleven. Zo worden de Gentse Feesten op deze

nationale feestdag ook eventjes een feest over de stadsgrenzen heen.

Extra cijfers en weetjes

De Gentse politie meldt vijf vechtpartijen op woensdag 20 juli. 13 mensen werden opgepakt,

waarvan zes voor het verstoren van de openbare orde en één voor openbare dronkenschap. Er

werd ook één gauwdief gevat. Verder kregen 129 personen een GAS-boete voor wildplassen,

waarvan 80 in de Feestenzone en 49 erbuiten. Er werden 12 auto's getakeld en 66 verloren

voorwerpen binnengebracht. De politie voerde ook controles uit in verschillende

nachtwinkels, daarbij werden twee pv's opgesteld. Er werden tot slot ook 20

taximaatschappijen gecontroleerd, daarbij werden tien pv's uitgeschreven voor diverse feiten.

In het meldpunt aan de Sint-Jacobskerk werden gisteren in totaal drie mensen opgevangen

door sfeerbeheer. Het valt op dat mensen in het meldpunt niet alleen zaken delen die ze op de

Gentse Feesten hebben meegemaakt, maar ook persoonlijke verhalen die zich elders hebben

afgespeeld.

Gisteren brachten de hulpdiensten 29 mensen met een ziekenwagen voor verzorging naar het

ziekenhuis. Zes bezochten op eigen initiatief de spoedafdeling. Daarnaast heeft het Rode

Kruis gisteren 161 mensen verzorgd, 20 daarvan moesten naar het ziekenhuis.

De Lijn vervoerde gisteren in totaal zo'n 2.500 mensen met de speciale Feestbussen, het

meeste tot nu toe.

De zesde dag van de Feesten in beeld
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Contact voor de pers

Joris Wauters, kabinet feestenburgemeester Van Braeckevelt, gsm 0498 28 70 23, e-

mail joris.wauters@stad.gent

Bevoegd

Gentse Feesten 2022: meer dan 3.000 activiteiten

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Openbare Netheid, Toerisme, Werk, Evenementen en Feesten, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@stad.gent
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