
 
Gent,  30  augustus 2013 

 

 

Uitnodiging: officiële opening Overmeers 
 
 
Geachte mevrouw, mijnheer 
Beste buurtbewoner 
 
Op zondag 22 september 2013 viert Overmeers feest. Op dat moment wordt het natuurpark 
plechtig geopend. We willen u hiervoor graag van harte uitnodigen. 
 
Er is een programma voor jong en oud met een wandeling onder begeleiding van een natuurgids, 
de officiële opening met receptie, een zoektocht voor de kinderen en doorlopend muziek. 
 
De toegang van het natuurpark bevindt zich aan de Sint-Denijslaan ter hoogte van bushalte 
Wiemersdreef. 
 
Programma 
Begeleide wandeling met natuurgids om 9 uur 
Voor de natuurliefhebbers onder u is er om 9 uur een wandeling onder begeleiding van een 
natuurgids. Die vertelt u alles over de fauna en flora in het gebied. U bent tijdig terug aan het 
startpunt voor de officiële opening en de receptie.  
Opgelet: het aantal deelnemers voor deze wandeling is beperkt. Daarom moet u hiervoor 
inschrijven. Dit kan uitsluitend telefonisch vanaf 10 september bij Gentinfo, tel. 09 210 10 10. 
 
Officiële opening om 11 uur 
Burgemeester Daniël Termont en schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen, 
Tom Balthazar, verklaren Overmeers op dit moment voor geopend. Daarna volgt een inwandeling 
en kunt u samen genieten van een drankje. De receptie eindigt om 13 uur. 
 
Zoektocht voor de kinderen om 11.30 uur 
Voor de kinderen is er een zoektocht waarmee leuke prijzen te winnen vallen. De zoektocht start 
om 11.30 uur. De deelnemers worden terug aan het startpunt verwacht om 12.30 uur.  
 
Voor het programma vanaf 11 uur hoeft u niet in te schrijven. Iedereen van harte welkom! 
 
Met vriendelijke groeten 
Het Infopunt project Gent Sint-Pieters 
 
 
Nog vragen? 
Aarzel niet om contact op te nemen met het Infopunt als u nog vragen heeft of verdere inlichtingen wenst. U 
kunt ons bellen tijdens de kantooruren op het nummer 09 241 24 11 of mailen naar 
info@projectgentsintpieters.be  


