
Buurtbarbecue 
Rabot-Blaisantvest
Donderdag 4 mei 2017, 15.30-23 uur



Buurtbarbecue Rabot-Blaisantvest

Vanaf 15.30 uur kun je er terecht voor  
animatie voor groot en klein. Guapa Creations 
grimeert de kleinsten en tovert de liefste 
prinsesjes of de stoerste piraten tevoorschijn. 
Of je kunt een verzoeknummer aanvragen, 
een mop vertellen of een liedje zingen bij 
Radio Elio. Meedoen aan Manoeuvre Signature 
deel 2, proeven van Rabot op je Bord en komen 
snuisteren bij de weggeefwinkel behoren  
eveneens tot de mogelijkheden. En de voort-
mannen en - vrouwen van Villa Voortman 
verrassen je met een vrij podium.

Zin in leuke animatie, een lekkere buurt- 
barbecue en vooral veel gezelligheid op een 
sfeervolle locatie? Kom dan op donderdag  
4 mei 2017 naar de binnenparking van  
Eetcafé Toreke, Vlotstraat 22 in Gent.



Van 17 tot 20 uur kun je smullen van de tweede
buurtbarbecue Rabot-Blaisantvest! 

Je hebt de keuze uit:

> biologische worsten

> halalvlees van slagerij Emre uit de Wondelgemstraat: kippebil,
rundsbrochette en köfte

> een veggieschotel: papillot van gemarineerde watermeloen, brochette,
zoete patat …

We voorzien aparte barbecues voor het biovlees, halalvlees en de  
veggieschotel. De koks van Eetcafé Toreke bakken alles volgens de  
regels van de kunst.

Er is ook een groentebuffet met verse groentjes, pastasalade, aardappelen 
in de schil, … De salade en de kruiden komen van De Site.  

Prijs:

> 2 euro voor groentebuffet en 1 stuk halalvlees, bioworst of vegetarische
schotel

> 4 euro voor groentebuffet en 2 stukken halalvlees, bioworst of 
vegetarische schotel

> 6 euro voor groentebuffet en 3 stukken halalvlees, vlees of
vegetarische schotel

Alles kan (ook) met Torekes betaald worden. De vrijwilligers van Buurtcafé 
Barabot bedienen je met veel plezier aan de bar. 
Bij slecht weer barbecueën we in Eetcafé Toreke.

Om de aantallen zo goed mogelijk te kunnen inschatten, vragen we je om 
ten laatste op 28 april 2017 in te schrijven via:   

> Buurtwerk Rabot-Blaisantvest, Jozef II-straat 104-106,    

  09 235 22 10, buurtwerking.rabot@stad.gent

> Eetcafé Toreke, Vlotstraat 22, 09 223 87 83, info@eetcafetoreke.be

Kom samen met je buren, vrienden en familie langs 
en mis deze sfeervolle activiteit niet!
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De buurtbarbecue is een initiatief van de Dienst Ontmoeten en Verbinden - Buurtwerk Rabot-Blaisant-
vest, samen met Eetcafé Toreke, Buurtcafé Barabot, OCMW Gent-Noord, Samenlevingsopbouw vzw, 
Manoeuvre vzw, Jong vzw (El Paso), Spelotheek Pipo, Wijkgezondheidscentrum Rabot, de Weggeef- 
winkel, Woonwinkel Rabot-Blaisantvest, Werkpunt Rabot-Blaisantvest, Kinderdagverblijven Tierlantuin, 
De Woelmuis- en Kinderpaleis, Kleuter- en Basisscholen De Mozaiëk, Mandala en Kompas, Stibo’s  
Mandala en Hippo’s Hof, Brede School, Dienst Outreachend Werken - Team Straathoekwerk,  
CAW Inloophuis, Domos vzw, Lokaal Dienstencentrum De Thuishaven, Sociale Kruidenier, De Koper- 
gietery, Dienst Beleidsparticipatie, Parochie Sint-Jozef, Telekleding vzw en Woningent De Vitrine.

Meer info
Dienst Ontmoeten en Verbinden 

     Buurtwerk Rabot-Blaisantvest

    Jozef II-straat 104-106 – 9000 Gent

    09 235 22 10

    buurtwerking.rabot@stad.gent 

    Buurtwerk Rabot-Blaisantvest


