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Trezekeskermis & Fluweelfestival
VR 6, ZA 7 EN ZO 8 SEPTEMBER
 rommelmarkt: rommelmarkt.trezekes@gmail.com 
 buurtwerk.rooigem@stad.gent, 09 216 68 10,  
stad.gent/buurtevenementen,  
fb.com/BuurtwerkRooigem 

Het is bijna zover … Trezekeskermis 2019! Er valt 
weer heel wat te beleven in De Parochiale Kring, 
het Fluweelpark, Together We Stand – Home for 
Hiphop, Barrio het buurtcafé … 
Vrijdag en zaterdag kan je terecht in De Parochiale  
Kring voor de spaghettiavond, quiz en pannen-
koeken. 
Zaterdag pakt Barrio het buurtcafé uit met een 
springkasteel, creatieve workshops en een live  
optreden van Merle. ’s Avonds kan je je tentje 
opzetten in Kamping Fluweel. 
Op zondag valt onze vierde editie van het Fluweel- 
festival samen met ‘Muzikaal talent uit onze wijk’. 
In de straten rondom het Fluweelpark kan je 
vanaf ’s ochtends snuisteren op de rommelmarkt. 
’s Middags ben je welkom aan de zomerbar bij 
Together We Stand in de Fluweelstraat. 
Hou je brievenbus in de gaten voor het volledige 
programmaboekje … en kom gewoon langs! 

Trezekeskermis is een samenwerking tussen verschillende wijk-
partners, bewonersgroepen, vrijwilligers en buurtbewoners. 

Nieuw seizoen Naaiatelier lap!
ELKE DO VANAF 5 SEPTEMBER, 19.30-22 UUR
 Buurtcentrum Rooigem, Linnenstraat 27
 30 euro per schooljaar of 2,50 euro per avond
 Facebook > Naaiatelier lap, lap.naaiatelier@gmail.com 

Heb je nog een leuk stofje liggen en wil je er een 
gloednieuw hemdje of rokje van maken? Dan ben je 
welkom in ons wekelijks Naaiatelier lap! waar we in 
een gezellige sfeer samen aan de slag gaan. 
We geven geen les maar helpen elkaar met raad en 
d(r)aad. Iedereen die al een beetje overweg kan met 
textiel is welkom. Naaimachines en materiaal zijn 
aanwezig, maar je kan ook je eigen machine mee-
brengen. 

Ontdek Bar Brutaal 
ELKE VR VANAF 6 SEPTEMBER, 17-24 UUR
 Tortelduifstraat 79
 cathy@barbrutaal.be, 0496 45 42 54, www.barbrutaal.be 

Dit voorjaar opende Bar Brutaal de deuren. Elke 
maandag tussen 9 en 18 uur kan je gratis tele- 
werken of studeren in deze open office. Maar er is 
meer … Je kan nu ook elke vrijdagavond terecht in dit 
huiselijk buurtcafeetje met een unieke industriële 
setting. Tot eind oktober kan je er genieten van een 
tentoonstelling van verschillende kunstenaars van 
‘Quiet Company’. 
In het najaar volgen nog andere activiteiten. Neem 
dus regelmatig een kijkje op de website en ontdek de 
mogelijkheden van Bar Brutaal. 

Vrijwilligersbeurs  
Brugse Poort – Rooigem 
ZA 28 SEPTEMBER, 14-17 UUR 
 De Meubelfabriek, Meibloemstraat 18
 buurtwerk.rooigem@stad.gent, 09 216 68 10 

Zin om je in te zetten voor je buurt? Kom dan naar de 
vrijwilligersbeurs! Heel wat organisaties in de Brugse 
Poort en in Rooigem zetten zich elke dag opnieuw 
in voor een bloeiende buurt. Wil je graag weten wat 
ze doen? Of wat jíj voor hen kan betekenen? Je komt 
het te weten tijdens deze eerste vrijwilligersbeurs! 
Het wordt een bruisend buurtevenement voor jong 
en oud. 

Op deze beurs maak je kennis met het Repair Café, 
de Weggeefwinkel, kinderyoga, boksen voor dummies, 
de klimmuur … Of volg een van de workshops zoals 
lassen, virtual reality, improvisatietheater … Natuur-
lijk kan je ook persoonlijk kennismaken met mede-
werkers en vrijwilligers van elke organisatie. 

Uit onze wijk Rooigem zijn van de parij: Natuurpunt 
Gent, FC Rooigem, Sportaround vzw, De Parochiale 
Verenigingen, vrijwilligersgroep De Kluts, buurtcafé 
De Blijde Inkom, Buurtwerk Rooigem en andere vereni-
gingen. Deelname is gratis en iedereen is welkom!

Gent repareert,  
dat ’t weer marcheert
ZA 26 OKTOBER, 13-17 UUR
 Buurtcentrum Rooigem, Linnenstraat 27 
 buurtwerk.rooigem@stad.gent, 09 216 68 10

Wat doe je met een fiets met een rem die het niet 
meer doet? Een broodrooster die niet meer werkt? 
Een trui met een gaatje in? Geef je spullen een 2de 
leven en laat ze repareren in het Repair Café! 

Een Repair Café is een tijdelijk atelier, waar je textiel, 
klein elektro, fiets, pc, smartphone of tablet kan (laten) 
herstellen. Je kan zelf bijleren omdat je samen met 
een handige harry de herstelling uitvoert. Deze her-
stellingen zijn gratis. Je betaalt enkel de kostprijs van 
eventuele vervangstukken. Een vrije bijdrage? Die is 
welkom, zodat de reparateurs hun repairkoffers met 
nieuw werkmateriaal kunnen aanvullen. 
Moet je even aanschuiven? Geen probleem, geniet 
ondertussen van een drankje en sla een babbeltje 
met je buur. 

Wekelijks bewegen doet je deugd
ELKE MA VANAF 9 SEPTEMBER,  
14-15 UUR EN 15-16 UUR
 Sporthal Bourgoyen, Driepikkelstraat 30, 
9030 Mariakerke
 0,50 euro per les, eerste les gratis
 Wijkgezondheidscentrum Malpertuus vzw, 09 277 97 77, 
lisa.de.weerdt@wgcmalpertuus.be

Voel je de nood om je fitter in je vel te voelen? Of 
om op een rustig tempo aan je conditie te werken? 
Tijdens deze beweeglessen dans je op een streepje 
muziek en doe je spierversterkende oefeningen.  
De focus ligt op beweging zonder je lichaam te 
overbelasten. Van 14 tot 15 uur starten we met een 
rustige beweegles, van 15 tot 16 uur volgt de actievere 
beweegles.
Vooraf inschrijven is niet nodig, kom dus gewoon 
langs. De lessen gaan niet door tijdens de school- 
vakanties en op feestdagen. 



    
inschrijven betalendinschrijven betalend Organisaties

Wil je meer info over een activiteit uit de kalender? Neem contact op met de organisatie.  
De letter in de kalender verwijst naar de organisatie. Deze contactgegevens vind je hieronder.
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Colofon Rooigem
UIT IN JE BUURT Een initiatief van Buurtwerk Rooigem
Linnenstraat 27, 9000 Gent, 09 216 68 10, buurtwerk.rooigem@stad.gent
  bezoek ook eens onze Facebookpagina Buurtwerk Rooigem
Coverfoto: Fluweelfestival 2018
Foto op deze pagina: receptie tijdens Trezekeskermis 2018
Onthaal: elke dinsdag van 9 tot 17 uur bij Vicky De Lange. 
Voor een babbel met buurtwerkster Tine Haelvoet maak je best een afspraak.
Gentinfo: maandag tot en met zaterdag: 8-19 uur, 09 210 10 10

Wekelijkse activiteiten 
ELKE 

WEEKDAG 11.30-13.30 uur E
Restaurant Poorthuis: geniet dagelijks van soep en een klassieke 
of vegetarische dagschotel. Vraag aan de kassa of je in aanmerking 
komt voor een sociaal tarief. 

MA
14-16.30 uur J Koffienamiddag met kaarten, biljarten, vrije hobby, …

19.30-22 uur I Vrije training breakdance - voor iedereen gratis toegankelijk

DI

9-17 uur A Boekenruilkast 

9-17 uur A Onthaal Buurtwerk Rooigem: kom langs zonder afspraak

14-15 uur F Rustige beweegles in Sporthal Bourgoyen - zie het artikel 

14-17 uur C Cafetaria De Kluts, wekelijks ontmoetingsmoment met open bar, 
muziek en maandelijkse extraatjes

15-16 uur F Actieve beweegles in Sporthal Bourgoyen - zie het artikel 

19-20.30 uur L Yoga - zéker vooraf inschrijven bij Betty 

WO
19-20 uur M Samen mediteren 

20-22 uur K Repititie gospelkoor From Within 

WO, DO 14-16 uur D Buurtcafé De Blijde Inkom, gezelschapsspelletjes,  
samen vieruurtjes maken. Iedereen welkom!

DO
19.30-22 uur I Vrije training breakdance - voor iedereen gratis toegankelijk

19.30-22 uur G Naaiatelier Lap! - zie het artikel 

20-22 uur N Repitie mannenkoor Singhet Sconde 

VR 14-18 uur J Petanque

Kalender september
ZO 1 10-14 uur B Barrio - het buurtcafé 

VR 6 18-22 uur A Trezekeskermis: spaghetti en quiz - zie het artikel 

ZA 7
12-22 uur A Trezekeskermis: feest in Barrio, pannenkoeken, Kamping Fluweel 

- zie het artikel 

14.30 uur H Maandwandeling Bourgouyen-Ossemeersen.  
Thema: de zomer is over zijn toppunt heen.

ZA 7, ZA 14 12-18 uur B Barrio - het buurtcafé 

ZO 8 8-19 uur A Trezekeskermis: rommelmarkt, koffiebar, Fluweelfestival - zie het 
artikel 

WO 11 12-18 uur B Barrio - het buurtcafé 

DO 19
12-14 uur A Samen Eten in Restaurant Poorthuis, Kempstraat 150 

17-19 uur A, D Zomerbarbecue met buurtcafé De Blijde Inkom. Op voorhand 
inschrijven en betalen (5 euro) 

ZA 21 12-22 uur
Buurtfeest Jutestraat met vrij podium, singalong, kinderfilm op 
groot scherm en de Vinyl Mobiel

WO 25 12-18 uur B Barrio - het buurtcafé 

ZA 28 14-17 uur A Vrijwilligersbeurs Brugse Poort-Rooigem - zie het artikel

ZA 28,  
ZO 29 12-18 uur B Slotweekend Barrio - het buurtcafé  

Kalender oktober
ZA 5 14.30 uur H Maandwandeling Bourgoyen-Ossemeersen. Thema: de herfst begint 

WO 16 20-21.30 uur M Lezing meditatiegroep: Lichttekens in de buurt

DO 17 12-14 uur A Samen Eten in Restaurant Poorthuis 

ZA 26 13-17 uur A Gent repareert, dat ’t weer marcheert - zie het artikel 

A Buurtwerk Rooigem  Linnenstraat 27, 09 216 68 10, buurtwerk.rooigem@stad.gent

B Barrio - het buurtcafé  Linnenstraat 27, barriobuurtcafe@gmail.com 

C Vrijwilligersgroep De Kluts  Linnenstraat 27

D Buurtcafé De Blijde Inkom  Linnenstraat 27, sam.coppens@ipso-gent.be, 0476 64 97 87  

E Restaurant Poorthuis (Ateljee vzw)  Kempstraat 150, www.het-restaurant.be

F Wijkgezondheidscentrum Malpertuus  Brugsesteenweg 214, lisa.de.weerdt@wgcmalpertuus.be, 09 277 91 71

G Naaiatelier lap!  Linnenstraat 27, lap.naaiatelier@gmail.com

H Natuurpunt Gent NMC De Bourgoyen  Driepikkelstraat 32, 09 216 44 78, www.natuurpunt.be

I Together We Stand  Fluweelstraat 22, together9000@gmail.com

J Okra Sint-Theresia Rooigem  Peerstraat 150a, Martine Cardon, 09 227 13 46

K Gospelkoor From Within  Peerstraat 150a, Marie-José Ntibanoboka, mj.ntibanoboka@telenet.be

L Yoga  Linnenstraat 27, Betty Pollentier, 0486 51 96 76

M Transmissiemeditatie  Linnenstraat 27, transmissiemeditatie@gmail.com

N Singhet Scone  Peerstraat 150a, Koen Mertens, 0498 52 41 37, toccatina@telenet.be


