
Rondvaart in Gent 

met een hart   

voor cultuur 

Rederij  

De Gentenaer  

Café  Galgénhuis 
Gelegen in het hartje 

van Gent is ’t 

Galgenhuis de 

ontmoetingsplek voor 

een gezellige babbel en 

een goed glas! 

ACTIE:  

Bij aankoop van 2 Tongerlo van’t vat bieren: een 

portie Gentse kop gratis 

Waar vind je ons 

Groentenmarkt 5 

Dagelijks van 09:00—01:00 

Café  Barrazza 
Barrazza is een chill, 

openminded en sfeervolle 

koffiebar, theehuis, bier– en 

eetcafé waar iedereen zich 

thuis kan voelen. 

ACTIE:  

Bij aankoop van een koffie: + 1 gratis koffie 

OF  

Bij aankoop van 1 streekbier van’t vat:  

betaal €3,00 ipv €4,50 

Waar vind je ons 

Hoefslagstraatje 6 

Dagelijks van 10:00—22:00 

Café  Watérhuis aan dé 

Biérkant 
Het Waterhuis aan de 

Bierkant is een van de 

traditionele 

historische cafés van 

Gent, een must voor bierliefhebbers! 

ACTIE:  

Bij aankoop van 2 Delirium bieren: een gratis unieke 

Paranoia 33cl 

Waar vind je ons 

Groentenmarkt 9 

Dagelijks van 11:00— sluit 

Café  Dé Crooné 
Sfeervol café gelegen in één 

van de oudste gebouwen van 

Gent 

ACTIE:  

Bij aankoop van 

2 speciaalbieren naar keuze:  

een gratis portie Gentse 

Uufflakke 

Waar vind je ons 

Vrijdagmarkt 46 

Dagelijks van 10:00—22:00 

Waar opstappen 

Groentenmarkt bij Rederij De Gentenaer 

& Graslei bij Gent-Watertoerist 

ACTIE: 

Op vertoon van je deelnemingspakket kan je deze 

voucher aankopen voor €10,00 pp. 

Deze voucher is geldig voor een gegidste rondvaart 

van 40/50 minuten + alle acties hierin vermeld 



Cultuurdrang 9000 

Dit overkoepelend initiatief vanuit de Gentse cultuursector 

is gebaseerd op het bekende fenomeen 'knaldrang': het 

intense verlangen naar uitgaan, naar knallen, naar feesten, 

naar dansen. Maar wij, wij missen meer. Wij willen theater– 

en dansvoorstellingen, optredens, jamsessies, expo's, 

vernissages, buurtfeesten en ... vooral! Wij willen 

samenkomen, onder één vlag, met één behoefte: 

cultuurdrang. 

Cultuurdrang is een killer campagne voor de kick-off van het 

Gentse cultuurseizoen om de sector een duwtje in de rug te 

geven na te lang dicht geweest te zijn. “Tuupe tegoare” 

vanuit de Gentse musea en de cultuurhuizen tot en met de 

kleinste organisaties en tal van kunstenaars en artiesten. 

Vaak vallen teveel kleine collectieven of creatievelingen uit 

de boot om te participeren aan een groter verhaal. Met een 

communicatie- en crowdfundingcampagne verenigen we 

ieder die bijdraagt aan de artistieke verbeelding in onze 

stad. Vanuit de binnenstad tot diep in de wijken. 9000 

verenigt in zijn drang naar cultuur! 

Een initiatief van ABSTRK Events, Gents Kunstenoverleg en 

Covitesse 6, en met medewerking van Rederij De Gentenaer  

Gou ts & Couléurs Gand 
Goûts & Couleurs is 

een wijnbar en 

foodshop in Gent. Hier 

kan je genieten van 

kwalitatieve wijnen, 

kazen, charcuterie en 

streekproducten. 

ACTIE:  

Bij aankoop van €25,00  diverse tapas voor 

2 personen : een glas wit, rood of rosé gratis als 

aperitief per persoon 

Waar vind je ons 

Groentenmarkt 15 

Maandag—woensdag 10:00—20:00 

Donderdag— zondag 10:00—22:00 

Brouwérij Gruut 
Welkom in de Gentse 

Stadsbrouwerij om het 

heerlijke en unieke 

Gruutbier te proeven dat 

gemaakt is met kruiden in 

de plaats van hop! 

ACTIE:  

Bij aankoop van twee bieren: een portie borrelhapjes 

gratis 

Waar vind je ons 

Rembert Dodoensdreef 1 

Maandag - donderdag: 14:00—18:00 

Vrijdag—zaterdag: 14:00—sluit 

Gesloten op zondag 

Planét Yoghurt & Planét 

Pasta 
Bij Planet Yoghurt 

& Planet Pasta 

kan je terecht 

voor Frozen 

Yoghurt en Pasta-To-Go in onze kleurrijke en 

eigentijdse beleveniswinkel. 

ACTIE:  

Bij aankoop van een Pasta of FroYo (twv minimum 

€8,00): €3,00 korting 

Waar vind je ons 

Grootkanonplein 6 

Dagelijks van 11:00—21:00 

Dé Witté Lééuw 
De Witte Leeuw is een 

drukbezocht 

restaurant, vooral 

gekend om z’n Gentse 

specialiteiten, 

grillgerechten en 

marktverse salades.  

ACTIE:  

Bij aankoop van Gentse Stoverij met frietjes: een gratis 

pintje van het vat 

Waar vind je ons 

Graslei 6 

Dagelijks van 11:30—22:00 


