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Buurtfestival Scheldeoord 
17, 19, 20 en 21 mei 2018
In en rond de Wolterslaan



Donderdag 17 mei
 Y in de feesttent
	 18 uur De feesttent is open
	 19 uur Gulden Draak en druuge wuste-quiz van De Roos, samen met 

team Minor Swing. Algemene kennisquiz met 50 ploegen van  
telkens 4 personen. 
	 16 euro per ploeg
	deroosquiz@gmail.com

Zaterdag 19 mei
 Y in de feesttent
	 9-18 uur Cafetaria met verkoop van wafels, frietjes, hamburgers …
	 14-17 uur Babbelbad: maak op een verrassende manier kennis met een 

andere bezoeker
	 15 uur Optreden van Country and Dancing Group The Old Texas
	 15-18 uur Theater Savooi: grappige, speelse kapsels en unieke tijdelijke 

tattoos
	 16 uur Mechanische stier en springkasteel
	 20 uur Optreden van travestiegroep Chatteloe en zanger Didier ‘d Anvers 

Aansluitend dansfeest met karaoke (De Roos versus Het Buurthuisje) 
De tent is open tot 24 uur.

 Y in Het Buurthuisje
	 8-17 uur Het Buurthuisje is open: drankjes, croque monsieurs en ijsjes 
	 vanaf 10 uur Muntthee-terrasje en infostand van Kwasa Kwasa
	 14-16 uur Workshops djembé en dharbouka van Kwasa Kwasa:  

in de introductieles leer je stap voor stap hoe je de instrumenten 
bespeelt. De les duurt een half uurtje en je kan aansluiten om 14, 
15 en 16 uur. Er kunnen telkens ongeveer 20 personen  
(volwassenen en kinderen) deelnemen. 

 Y bij Kunst(h)art
	 10-18 uur Open ateliers



 Y in de Wolterslaan
	 9-17 uur 9de grote rommelmarkt
	 18-21 uur Lange Tafel: slotfeest 100 jaar Wolterslaan 

Alle bewoners van de Wolterslaan en het Scheldeoord zijn van harte 
welkom aan de lange tafel in het midden van de straat! Hef samen met 
ons het glas en eet iets mee. Fanfare De Vette Pistons zorgt voor muziek. 
Inschrijven kan via het formulier dat je al in je brievenbus kreeg.

 Y aan het podium voor De Roos
	 15 uur Toujours Bananes: Gentse alleskunners, jazz, chansons en  

Gentse liekes
	 doorlopend Springkasteel

Zondag 20 mei
 Y in de Wolterslaan
	 10 uur Wandeling 100 jaar Wolterslaan 

Tijdens deze rondleiding wordt de geschiedenis van de straat toegelicht.
Vertrek aan De Roos
	 100jaarwolterslaan@gmail.com. 

 Y aan het podium voor De Roos
	 11-19 uur De tweede kassei-gokart-racecompetitie van  

Vitesse 9000 voor alle leeftijden.
	vitesse 9000
	 in De Roos of via vitesse9000gent@gmail.com 

Kinderen worden ingedeeld in leeftijdscategorieën, volwassenen  
vormen ploegjes van 4 personen. Als de race niet volzet is,  
kun je ook ter plaatse inschrijven. 

	 19 uur FUR: topmuzikanten die een hulde brengen aan de surfrock.  
Tarentino Style.

	 doorlopend Springkasteel, kinder- en fietsanimatie

 Y in de feesttent
	 vanaf 12 uur Cafetaria met verkoop van wafels, frietjes, hamburgers …
	 15 uur Optreden door de ploeg van Het Buurthuisje 

Aansluitend dansnamiddag met dj Perry
	 16 uur Taartenbuffet 

De tent is open tot 20 uur.
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Meer info
	Dienst Ontmoeten en Verbinden ⋅ Buurtwerk Macharius-Heirnis-Scheldeoord
Y	 Tarbotstraat 61A – 9000 Gent  09 266 86 60  buurtwerking.machariusheirnis@stad.gent
 Buurtfestival Scheldeoord

Maandag 21 mei
 Y in de feesttent
	 vanaf 10 uur FietsCafé: start familiefietszoektocht (18km of 35 km)

	2 euro per volwassene 
De zoektocht is gratis voor deelnemers aan het eetfestijn. 

	 in De Roos of ter plaatse
	 vanaf 11.30 uur Tweede eetfestijn van Vitesse 9000

	 ribbetjes voor 14 euro 
spaghetti voor 8 euro  
een kindermenu voor 5 euro

	 tot 15 mei in De Roos of vitesse9000gent@gmail.com
	 14-20 uur Gratis petanquetornooi voor duo’s. 

	 in De Roos of  
pinksterfestivalpetanque@gmail.com.  
Als de race niet volzet is, kun je ook ter plaatse inschrijven. 

	 15 uur Prijsuitreiking voor de winnaars van de fietszoektocht
	 16 uur Les Croissants Belges: manouche jazz
	 doorlopend Springkasteel

Locaties
Y Rommelmarkt Wolterslaan 
 van Forelstraat tot aan Jan Delvinlaan

Y Feesttent 
 parking van Wolterslaan 16

Y De Roos 
 Wolterslaan 44

Y Het Buurthuisje, Kwasa Kwasa, Kunst(h)art, 
 Wolterslaan 16


