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Gezinsviering zondag 17 september 2017

Beste ouders
Beste leerlingen

Nu het schooljaar goed op gang is gekomen, willen wij de gelegenheid creëren voor een
moment van bezinning en gebed. Wij geloven immers dat hieruit kracht kan geput worden
voor onze dagelijkse bezigheden.
Daarom nodigen wij alle ouders, leerlingen, leerkrachten en vrienden van het college uit
op onze GEZINSVIERING in de kapel van het Sint-Lievenscollege, ingang Volmolenstraat,
op zondag 17 september 2017 om 10.30 uur. Het wordt naar goede gewoonte een
viering in familiale sfeer, voorbereid door de pastorale werkgroep van het SintLievenscollege humaniora - business, met medewerking van leerlingen en leerkrachten en
met het Livinuskoor voor de muzikale ondersteuning.
Wij willen met dit initiatief ruimte geven aan ontmoeting en geloofsbeleving in een
hartelijke sfeer en hopen dat ook u op onze uitnodiging zult ingaan.
Belangrijk: Op zondag 17 september organiseert de stad Gent een autovrije dag. Op zich
vormt dat geen enkel probleem, want ook op andere (school)dagen is de school zeer goed
bereikbaar met zowel het openbaar vervoer als met de fiets. Er is bovendien
parkeergelegenheid aan het Dampoortstation op 5 minuten wandelafstand voor wie toch
met de wagen komt. Bovendien biedt dit de gelegenheid om de startviering nadien te
combineren met een boeiende uitstap in de eigen stad Gent.

Met vriendelijke groeten
De pastorale werkgroep en de directies
van Sint-Lievenscollege humaniora - business

Autovrije zondag Stad Gent

Website: https://www.stad.gent/gentautovrij
Datum van de Autovrije Zondag: 17/09/2017
Begin: 10.00 uur
Eind: 18.00 uur

Bereikbaarheid
Tijdens Gent Autovrij is de binnenstad, het gebied binnen de Gentse waterlopen, tussen
10 en 18 uur afgesloten voor het autoverkeer. Zolang mogen auto's de binnenstad niet in
rijden. De stad uitrijden blijft altijd mogelijk, maar enkel langs de grote verkeersassen.
Dit totale doorrijverbod is niet van toepassing voor: openbaar vervoer, diensten van
openbaar nut, hulp- en veiligheidsdiensten, taxi's en taxifietsen, personen die een kaart
hebben voor personen met een handicap, mensen die van de openbare en ondergrondse
parkings wegrijden uit de autovrije zone, toeristen die - via een vooraf opgelegde weg van en naar hotels rijden in de autovrije zone en die hun hotelvoucher in hun bezit
hebben.

Programma
Fietsers, wandelaars, skaters en kinderwagens krijgen vrij spel. Gent Autovrij is zo het
ideale moment om andere vervoermiddelen een dagje uit te proberen. Of het nu gaat om
een plooifiets of een hoverboard, op 17 september is er genoeg plaats om op wieltjes
naar de stad te bollen. Kom zeker eens langs.
Een DAGJE UIT in de binnenstad
We verwelkomen u op de Korenmarkt, het Emile Braunplein, Klein Turkije en het SintBaafsplein. Alle activiteiten vinden plaats tussen 10 en 18 u., tenzij anders vermeld.
Korenmarkt





Neem deel aan het spel 'De gesaboteerde Betjah': een ludiek mysterie in de
binnenstad.
Maak een ritje in de skelterbaan (vanaf 8 jaar)
Bekijk een demonstratie van een monowheel, een nieuw handig transportmiddel
dat milieuvriendelijk én gezond is.

Emile Braunplein








Infochalets van het Mobiliteitsbedrijf : centrale infopunt, vertrekpunt slimme
routes
Infochalets mini-autodeelsalon: Benieuwd hoe autodelen werkt? Welk systeem bij
u past? Kom zeker eens langs.
Infochalet Gents MilieuFront (GMF): Draai aan het rad van fortuin en leer GMF
beter kennen.
Infochalet Lage Emissiezone (LEZ): Vanaf 2020 wordt de Gentse binnenstad een
LEZ, check nu al of uw voertuig wordt toegelaten.
Fietsen zonder leeftijd: Ontdek de speciale riksja van De Fietsambassade Gent,
die vervoert u wanneer zelf trappen moeilijk wordt.
Tips om over tramsporen te rijden: tussen 11 en 15 u. geeft de Sportdienst
doorlopend een korte demonstratie over hoe u best de tramsporen kruist.
Kinderen leven zich hier uit in een springkasteel.

Klein Turkije




Tweedehandsfietsenmarkt: Koop hier een tweedehandsfiets en laat hem gratis
registreren. Wilt u zelf een fiets verkopen? Breng uw fiets mee en registreer u
gratis aan de inschrijvingsstand. Let op: u kunt max. 5 fietsen per persoon
verkopen. Indien u met de wagen fietsen wil afzetten, dan doet u dit voor 9 u. en
geeft u tijdens het inschrijven uw nummerplaat op. Tussen 10 en 18 u. moeten
alle wagens uit het autovrij gebied zijn.
Infochalet Fietsambassade Gent: Kom langs en ontdek wat de Fietsambassade
Gent voor u kan doen. Een ervaren fietshersteller geeft een korte demonstratie
over veel voorkomende reparaties (remblokjes vervangen, lekke band
herstellen,...)

Sint-Baafsplein


Kom naar de fietsbeurs : verschillende Gentse fietshandelaars tonen er hun
nieuwste aanwinsten.

Slimme routes in en langs de stad
SLIM met de fiets NAAR DE HAVEN (individuele bewegwijzerde fietstocht, 25
km): Gent Autovrij valt dit jaar samen met de Vlaamse Havendag, waar er veel te
beleven valt. Deze fietsroute brengt u op een aangename manier naar de Gentse haven.
De route maakt een korte omweg via de fly-over of B401, die vandaag uitzonderlijk
verkeersvrij is. Klik hier en download de gpx-bestand van de route

SLIM met de fiets DOOR 'T STAD (fietstocht onder begeleiding, max. 20
volwassenen): Tijdens deze fietstocht rijdt u in de wielen van een mobiliteitsexpert die
een woordje uitleg geeft bij de belangrijkste punten van het Circulatieplan. De fietstocht

vinct plaats om 11.30 u. en 13.30 u., vooraf inschrijven is noodzakelijk. De fietstocht
duurt anderhalf uur en start en eindigt aan de infochalet van het Mobiliteitsbedrijf op het
Emile Braunplein. Inschrijven kan tussen maandag 5/9/17 en vrijdag 13/9/17, online
via go.stad.gent/slimmetdefiets, of telefonisch via Gentinfo 09 210 10 10.
Breng zeker een bezoek aan







verkeersvrije FLY-OVER (B401): Kom tussen 11 en 17 uur naar het Acht
Meiplein, aan de voet van de fly-over. Springstof vzw en Treehouse vzw slaan de
handen in elkaar en maken van deze drukke verkeersader een creatieve
broedplaats waar fietsers en wandelaars voor 1 dag heer en meester zijn.
Zeswijkse: dit jaar doorkruist de ludieke wielerkoers de Brugse Poort. Plaats van
afspraak is het Fonteineplein, vanaf 13 uur. Inschrijven kan de dag zelf of
via www.6wijkse.gent
Havendag: op zondag 17 september opent de Gentse haven zijn deuren. Breng
een bezoek aan de havendagdorpen (Rigakaai, Mercatordok en Kluizendok), maak
een boottochtje of kies voor een fietstocht. Alle activiteiten vindt u terug
op www.havendag.be
World Fife and Drum Festivaldag: Maak kennis met verschillende
internationale fijfer- en drumbands. De groepen trekken van 10 tot 16 u.
musicerend oor de Gentse straten en geven concerten: om 10 u. op de
Vrijdagmarkt, om 12 u. onder de Stadshal en om 15 u. in het Gravensteen.

Extra activiteiten op Autovrije Zondag?:
Jaarlijkse organisatie van de Zeswijkse (= ludieke wielerkoers waarbij de verschillende
Gentse wijken het tegen elkaar opnemen), World Fife and Drum festivaldag,
kinderanimatie op het Emile Braunplein, puzzelzoektocht 'Mysterie van de betjah' met
tablet met start op de Korenmarkt, Skelterbaan op de Korenmarkt, op zondag 17
september is het ook Vlaamse Havendag - we hebben een fietsroute naar de Gentse
Haven uitgetekend.

