
Fun, info en shopping op 65ste Jaarbeurs te Gent 
 
Op 11 september opent Accenta, de 65ste Internationale Jaarbeurs te Gent, haar deuren. Accenta is 
hét fun, info en shoppingevent van het najaar en verwelkomt Indonesië als eregast. 
 
Meer dan 300 exposanten, duizenden producten, talloze activiteiten, sfeer, funshopping én voordelige 
Jaarbeursvoorwaarden. Dit zijn de ingrediënten die het succes van Accenta uitmaken.  
 
Indonesië, eregast op Accenta 2010 
Het paviljoen van de eregast toont een land dat alle zintuigen prikkelt. In Indonesië gaan unieke 
tradities hand in hand met modernisering. Een bergachtige archipel aan de evenaar, omringd door 
twee oceanen, levert een onuitputtelijke bron van inspiratie. 
 
Oudenaarde, Stad in de Kijker 
Oudenaarde is de stad van Keizer Karel, van de befaamde schilder Adriaan Brouwer en van de 
wereldbekende wandtapijten. Een historische stad zonder meer, ingenesteld aan de Schelde, in het 
hartje van de Vlaamse Ardennen. Op de stand van Oudenaarde maken bezoekers elke dag kans om 
mooie prijzen, gadgets en toeristische pakketten te winnen. 
 
Mobiliteit in de toekomst 
Het wetenschapsdorp staat dit jaar in het teken van Mobiliteit. Elke dag worden de files op onze 
wegen langer. Het aantal verkeersongelukken stijgt en het milieuvraagstuk was nog nooit zo ‘hot’. Hoe 
ziet het verkeer van de toekomst eruit? Wat wordt de opvolger van de gps? Hoe krijgen we meer 
‘groene’ wagens op de weg? Op deze en andere vragen krijgt u een antwoord in het 
Wetenschapsdorp van de Associatie Universiteit Gent. 
 
Jommekes Speelfabriek: kinderen maken plezier! 
In de Speelfabriek op Accenta beleven kinderen de leukste momenten. Salto’s maken op 
springkastelen in allerlei vormen, gezelschapsspelen, Jommekespuzzels maken, en nog veel meer 
spannende dingen ontdekken. Maar er is ook een stripleeshoek, ontelbare kleurrijke ballonen en een 
stripzoektocht met leuke prijzen. Terwijl de jonge bezoekers de fantastische avonturen van Jommeke 
beleven in de Speelfabriek, kunnen de ouders en grootouders even uitrusten op het gezellige terras. 
 
Het Kooktheater, de Langste Toog, Streekprodukten, Wijnen en Tafelen 
Het kooktheater is het centrum van ruim 4000 m² aan voeding. Meerdere keren per dag kan u kok 
Peter Balcaen aan het werk zien en nuttige tips verzamelen. Ook Christer Elfving komt op bezoek en 
zal tijdens Accenta diverse demonstraties geven. 
En dat ons land ondermeer bekend is door zijn vele bieren, weet iedereen. Aan de Langste Toog, 
uniek in zijn soort, leert u heel wat bij over ons bierenerfgoed. Exclusief is dat de bezoekers ook het 
Bijloke bier zullen kunnen proeven. Dit bier wordt gebrouwen aan de Hogeschool Gent in het kader 
van onderzoek binnen de opleiding Biotechnologie. 
Op de stand van EROV, de Economische Raad Oost-Vlaanderen, staan Oost-Vlaamse 
streekproducten in de kijker. En niet ver daar vandaan zal de bezoeker kunnen proeven van Waalse 
streekproducten op de stand van CATPW (Centre d’Action des Provinces Wallonnes). 
Tel daarbij de talloze restaurants en wijnstanden die klaar staan om de bezoeker culinair te 
verwennen, dan hoeven we u niet verder te vertellen dat de Bourgondiër in ons, verwend zal worden. 
 
Bestaande en nieuwe activiteiten volgen elkaar op: dagelijkse signeersessies met bekende Vlamingen 
en nog vele andere. Het volledige programma is te raadplegen op www.accenta.be. 
 
Accenta Autoshow  
Dat Belgen houden van koopjes wisten we al, maar niet iedereen weet dat alle Belgen samen méér 
tweedehandse voertuigen kopen dan nieuwe. Bezoekers kunnen gedurende de eerste drie dagen van 
Accenta op de Autoshow terecht voor het beste wat Gent in de aanbieding heeft: koopjes, demo-
voertuigen, directiewagens en echte occasies.  
Op zondag 12 september zal een colonne American cars uit de vijftiger jaren, onder begeleiding van 
fanfaremuziek, het Buffalo Village binnenrijden. Herbeleef de glorietijd van Plymouth, Packard, Nash, 
Studebaker en andere ... 
 
 

http://www.accenta.be/


 
Buffalo’s in zicht 
In primeur resulteert de samenwerking tussen de Jaarbeurs en AA Gent - met de supportersfederatie, 
de community-werking en de sfeerscheppers – dit jaar in de Buffalo Village, een gezellige buitenzone 
die de Buffalosfeer tot leven brengt met foto’s, vlaggen, muziek en activiteiten. Op 12 september daagt 
tussen 13u en 15u een delegatie van trainers en spelers op: voor handtekeningjagers, fans en 
nieuwsgierigen! 
 
Duizenden produkten en nog veel meer… 
Bestaande en nieuwe activiteiten volgen elkaar op. Het volledige programma is te raadplegen op 
www.accenta.be. Je kan er ook ontdekken welke bekende Vlamingen dagelijks op bezoek komen. 
Enkele van de grote namen zijn Eddy Wally en Willy Sommers.  
Je merkt het, Accenta is ontdekken, genieten en ontspannen. Met 300 exposanten en duizenden 
producten aan uiterst interessante voorwaarden, is dit een event dat je absoluut niet mag missen. 
 
Openingsplechtigheid op zaterdag 11 september om 10 uur 
Een unieke ceremoniële traditie in het bijzijn van de eerste minister, Provincie- en Stadsbestuur, tal 
van ambassadeurs en vele andere hoogwaardigheidsbekleders. Zij geven het startschot voor 9 
bruisende dagen. 
 
Praktisch: 
Toegangsprijs: 8 euro, kinderen onder 14 jaar gratis  
Openingsuren: elke dag van 11uur tot 19 uur, nocturnes op dinsdag en donderdag tot 21 uur 
www.accenta.be 
 
 

 
Toegang tot de openingsplechtigheid en de beurs is mogelijk op vertoon van een geaccrediteerde 
perskaart. 
 
Voor meer informatie: 
 

Jan De Geest, algemeen directeur Internationale Jaarbeurs van Vlaanderen vzw, Kortrijksesteenweg 
1004, 9000 Gent, tel. 09 241 55 00, fax 09 241 55 11, e-mail info@ijv.be 
 
Links: 
www.accenta.be 
www.facebook.com/AccentaJaarbeursGent 
http://twitter.com/AccentaIJV 
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