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1. Project S.M.A.K. : de helft van de prints (300 in totaal) zijn al gemaakt. Kunnen jullie na het 

ontvangen van een smsje aub je affiche/pancarte gaan ophalen in het Stadhuis? Ik heb telefoon 

gekregen dat er vandaag bijna 150 affiches achter het onthaal liggen en al een goeie week niet 

opgehaald werden. Deze week is de balie open tot 17u gegarandeerd, volgende week tot 20u, 

uitzonderingen zijn er vaak voor meetings, maar daarvoor best even bellen vooraf. Onderaan deze 

mail vinden jullie de huidige status en dus de lijst van drukwerk dat reeds af is (de projecten in’t 

groen zijn geprint, de gele zouden eind deze week rond zijn, de rest : next week). S.M.A.K. heeft het 

drukwerk alfabetisch in gang gestoken en zou volgende week rond moeten zijn. Wie zijn affiche 

opgehangen heeft in de vitrine, graag als geste terug voor dit geschenk van S.M.A.K. het volgende 

doen : delen op facebook en instagram met de hashtags : #smakisteklein #puurgent #alledagengent 

je kan dit uiteraard nog aanvullen met jouw sfeergebied. Zij die alsnog willen deelnemen kunnen nog 

steeds terecht op deze link. Remember : je krijgt een smsje als je werk klaar ligt aan de balie van't 

stadhuis (Botermarkt 1). Mail naar eline@smak.be als je je prints aan het SMAK wil gaan ophalen. Er 

is één pakket van 10 tickets voorzien per handelaar (niét per print!) S.M.A.K vraagt enkel terug om 

met de juiste hashtags je werk te delen op social media. 

 

2. De animatie op de braderij: met de sfeergebiedbesturen zijn we al enkele keren samen gekomen 

om de animatie vast te leggen tijdens de braderie. Het wordt een mooie mix van muziek, mime, 

clowns, stunts en straatanimatie. We hebben binnen het budget en beschikbaarheid van onze 

animatoren geprobeerd om steeds een aanbod te hebben voor volwassenen én kinderen. En we 

focussen op de weekends waar de stad in muziek gehuld zal zijn! De 3e braderij (Quartier St Pieters) 

moet nog worden ingepland, maar we houden nu al rekening met de animatie voor dit event. 

 

3. De lege plaatsen op de braderij : er zijn nog steeds heel wat lege plaatsen ter beschikking. Hier 

nog eens kort de afspraken : de zones zijn gratis voor handelaars die binnen het sfeergebied/cluster 

vallen, voor “externen” (buiten het sfeergebied gelegen) slechts 200€ voor 4 dagen (niet opdeelbaar, 

dus 200€ ongeacht hoeveel dagen je de zone gebruikt). Betaling gebeurt aan de sfeergesiedmanager. 

Praktische afspraken dienen met PUUR Gent te worden opgenomen (oppervlakten, EGW aansluiting, 

e.d.). Attached onderaan deze mail vind je een plannetje met de duiding en data van beide 

braderieën, en de aanduiding van de nog beschikbare vrije zones. Je kan hier zelf gebruik van maken 

als handelaar binnen je sfeergebied, maar als je iemand anders kent die interesse heeft : deel gerust 

deze informatie! 

 

4. Deelnemen aan je sfeergebiedwerking : heb je zin om mee dergelijke projecten op te zetten, te 

organiseren en de handelaarsactiviteiten met ons mee te in een goeie richting te sturen? Geef me 

gerust een seintje en ik nodig je uit op onze volgende vergadering. Je hoeft niet elke vergadering bij 

te wonen, we zijn steeds op zoek naar specialisten social media, websites, persrelaties, 

brainstormers,… of gewoon een helpende hand op het event zelf. Wij organiseren deze activiteiten 

graag voor jou, maar nog liever mét jou! 

 

 

https://smak.be/nl/nieuws/handelaars-in-gent-doe-mee-aan-actie-smakisteklein
mailto:eline@smak.be

