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Buurtfeest 2018: Zoete Zonde

27 jaar Buurtfeest in de wijk Muide-Meulestede-Afrikalaan: een indrukwekkend verhaal van 
tientallen vrijwilligers, handelaars, organisaties en wijkbewoners. De boeiende en intense 
samenwerking tussen alle partners in de wijk verklaart het succes van de ‘Muidefeesten’, 
gekend in heel Gent. Om trots op te zijn!  

Een kerngroep van vrijwilligers zwoegde een jaar lang naar de meimaand toe om mensen bij 
elkaar te brengen en een (nu al) fantastisch buurtfeest te organiseren. Samen met handelaars 
en organisaties staken ze de koppen samen om u een boeiend programma aan te bieden. 
Het resultaat houdt u nu vast. Heel wat klassiekers werden extra in de verf gezet maar ontdek 
zeker ook de nieuwe dingen en probeer ze uit, ze zijn de moeite waard.

Nog een klein dankwoordje voor alle vrijwilligers die zich engageerden: zonder hen geen 
buurtfeest! Of het nu een vrijwilliger is die u een koffie of pint uitgiet, u een bonnetje 
verkoopt of de tent opzet: schenk hem of haar uw mooiste glimlach. Ze verdienen het. 

Deze ‘Muidefeesten’ zijn het tweede buurtfeest waarop we Lucien De Ridder moeten missen. 
Het is niet hetzelfde zonder hem. Maar in gedachten is hij er zeker bij en hopelijk kijkt hij 
tevreden toe … Ook dit jaar toosten we tijdens de Sterrenparade op hem.

Het stadsbestuur van Gent houdt eraan dit buurtevenement via de Dienst Ontmoeten en 
Verbinden - Buurtwerk Muide-Meulestede-Afrikalaan en diverse andere stadsdiensten te 
ondersteunen.

Aan alle bezoekers en bewoners: een gezellig buurtfeest gewenst!
Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport



Het buurtfeest door de ogen van de buurtwerkmedewerkers

Dit jaar hebben we opnieuw de eer om het legendarische buurtfeest in Muide-Meulestede 
te organiseren. Een hele opdracht want dit is één van de grootste, populairste en meest 
uitgebreide programma’s in het Gentse. En zelfs vér daar buiten.

Toen we als buurtwerkmedewerkers in deze wijk begonnen, kregen we al direct te horen dat 
het eiland in het noorden van Gent ‘een specialleke’ is.. Mét een mythisch buurtfeest dat 
onder collega’s een iconisch karakter kreeg. Volledig terecht natuurlijk. We staan nog steeds 
versteld van de kwalitatieve activiteiten en de rijke programmatie, opgebouwd door een 
kerngroep van vrijwilligers met jarenlange ervaring. 

Dit jaar kan u terug rekenen op de gekende klassiekers. De rommelmarkt van 2 km lang, de 
befaamde Sterrenparade op zaterdag en de verzorgde barbecue op zondag. 
Maar gelukkig is er ook altijd weer ruimte voor vernieuwing. Zo biedt Studio Story (Festival 
Van Vlaanderen) een aanbod tijdens Kidsday op zaterdag. En op zondagnamiddag en –
avond brengen we samen met Etage Tropical Productions uit de Port Arthurlaan een zwoel 
programma. Een internationale act uit Miami met exotische live muziek krijgt gegarandeerd de 
hele tent aan het dansen.

Het buurtfeest is het resultaat van een proces met veel vrijwilligers. Sommigen werken er 
een heel jaar naartoe, anderen doen het weekend zelf een duit in het zakje. Een verhaal van 
organisaties en wijkverenigingen die het beste van zichzelf geven ten dienste van de wijk. Van 
enthousiaste bewoners die volledig gratis én vrijwillig activiteiten opzetten in hun vrije tijd. 
En niet te vergeten van lokale zelfstandigen die soms een deel van de programmatie op zich 
nemen en zich uit de naad werken tijdens dit lange weekend. Mocht u dus zelf ook een idee 
of wens hebben, dan is dit buurtfeest het ideale podium om ermee te experimenteren. Laat 
iets weten of kom eens langs en we zetten er samen onze schouders onder. 

Op die manier is het buurtfeest een op-en-top-wijkfeest waar we zonder schaamte voorrang 
geven aan alles en iedereen die op het eiland woont (én op Meulestede-linkeroever 
natuurlijk). 

We sluiten af met een kleine, persoonlijke selectie uit het aanbod:
   doe op donderdagavond zeker mee aan de receptie in uw straat
   laat op zaterdagnamiddag uw eigen marcelleke, hoofdkussen, t-shirt … gratis bedrukken 

 met de zeefdruk van Cirq
   passeer op zondag (rond 17 uur) eens langs het Manchesterpleintje voor een bijzondere 

 verrassing

Veel plezier tijdens de buurtfeesten!

Uw buurtwerkmedewerkers,
Pieter, Koen en Carine



  18-22 uur   Multirecepties

  18 uur    Motorrit door de wijk
  20 uur    Gitaarschool Gent-Zeehaven
  21.30 uur   The Fake Band
  22.30 uur   Verkiezing feestburgemeester
  23.30-1.30 uur  Dj’s Hans en Yves 

  8-12 uur    Meulestede Markt aan het Redersplein
  9 uur     Frans ontbijt in Buurtloods Lucien De Ridder

       inschrijven is nodig!
  9-18 uur   Rommelmarkt (2 km) in Muidepoort-Meulesteedsesteenweg

       inschrijven is nodig!
  9-18 uur     Moeskopperij
  11 uur    Roerstraterterras bij Open Huis Roerstraat
  11-18 uur   Terras op het Manchesterpleintje
  14-17 uur   Kidsday met CIRq

       14 uur   Ultimate Frisbee workshop
       14.30 uur  Aankomst stoet van Studio Story
       15-17 uur  6de Muide’s Got Talent
       16.30 uur   Show van Studio Story

  20 uur    Sterrenparade
       20 uur  Gino Dee  
       21 uur   Eveline Cannoodt
       21.45 uur   Toost op Lucien De Ridder
       22 uur  Steve Tielens
       23 uur  Gene Thomas & Crazy Sir G.
       24 uur  Gino Dee

  9-18 uur     Rommelmarkt Muidepoort-Meulesteedsesteenweg
       inschrijven is nodig!

  12-14 uur     Aperitiefconcert in de feesttent, Pauwstraat
  13 uur      Feestbarbecue in de feesttent, Pauwstraat

       inschrijven is nodig! 
  14.30-15.30 uur  Poppenkast Pedrolino met Pierke uit de Muide
  16-22 uur        Etage Tropical

       16 uur  tropische muziek van dj Gozador, animatie en vrij   
        dansen
       19.30 uur voorprogramma Toke D Keda
       20 uur  live concert Toke D Keda
       21.30 uur afsluiter dj Gozador

  22 uur      After Party in café De Viking
  22.30 uur     Vuurwerk



18 uur  Multirecepties

De buurtfeesten komen er aan en dat mag de hele wijk weten. Op 18 plaatsen tonen 
gastheren en gastvrouwen zich van hun beste kant en organiseren ze voor hun buren 
gezellige straatrecepties. Een basispakket met gratis drankjes wordt voorzien door Wijk Aan 
Zet, Buurtwerk Muide-Meulestede-Afrikalaan en Werkgroep Buurtfeesten. Vul gerust zelf aan 
met lekkers! 

Dit jaar kan u terecht op de volgende locaties:

Inschrijven hoeft niet, u kan gewoon aansluiten bij de dichtstbijzijnde receptie. De gastheren
en -dames ontvangen u met open armen. Aangezien de nadruk ligt op buren en ontmoeting,
moedigen we het ‘blijven plakken’ ten zeerste aan.

Wil u op een alternatieve én sportieve manier de feestende wijk leren kennen? Doe mee aan
de start-to-run ronde van de kinesisten van K-Fit tijdens de multirecepties.

  Alle info via info@k-fit.be of 09 285 64 58.

18 uur  Motorrit

Voor de vijfde keer op rij laten de wijkmotards van zich horen. Elke gemotoriseerde tweewieler 
is welkom aan de feesttent in de Pauwstraat! We gaan voor een rustige maar aangename 
motorrit in de buurt van ons prachtige eiland. Om de veiligheid te garanderen, houdt de 
politie een oogje in het zeil. 

De rit begint aan café De Viking en eindigt aan de feesttent. Later op de avond kan u daar 
genieten van een rockoptreden. Iedereen die dit motortreffen tot het einde meedoet, krijgt 
een attentie.

  Alle info en afspraken via Luc Dellaert, 0497 50 05 68.

20-21.30 uur  Gitaarschool 

Het voorprogramma biedt voor de derde maal een podium aan de muzikanten in opleiding 
van Gitaarschool Gent-Zeehaven. Verwacht u aan diverse gitaarstijlen van enkele bekende 
bewoners.

Gitaarschool Gent-Zeehaven in de Vorkstraat is het initiatief van een beroepsgitarist uit 
de wijk. Hij vindt er plezier in om zijn kennis en ervaringen rond performen, gitaarspelen 
en doceren te delen met gelijkgezinden. Hij coacht op een persoonlijke manier en met de 
bedoeling nóg beter gitaar te spelen, ongeacht enige voorkennis.

    Zin om zelf te spelen? 
  Meer info via 0474 903 505, 
  gitaarschoolgentzeehaven@gmail.com of 
  www.gitaarschoolgentzeehaven.com. 

 � de woonboten in de Terneuzenlaan
 � Open Huis Roerstraat 
 � de Vorkstraat, vlakbij het parkje, voor de 

deur van Karina en Mario
 � café De Viking
 � Meulesteedsesteenweg ter hoogte van 

nummer 47
 � de Londenstraat ter hoogte van PAD
 � het Kinderhuis in de Londenstraat
 � de rode blokken bij de speelotheek in 

de Landbouwerstraat

 � de Moeskopperij, de volkstuintjes aan 
het Manchesterpleintje

 � Frituur Meulestee bij Joeri en Jessy
 � ‘t Oud Postje,
 � Meulesteedsesteenweg 455
 � de Limbastraat
 � Meulestede Bos aan het Redersplein 
 � de Koggestraat 
 � het Driemasterpark 
 � de Durmeschipstraat
 � de Voorhavenlaan ter hoogte van nr. 17



21-22 uur   Happy Hour 

Smeer uw keel zodat u later op de avond luidkeels kan meezingen tijdens de optredens. 
2 drankjes aan de prijs van 1.

vanaf 8 uur   Een lange en gezellige rommelmarkt langs de Muidepoort en 
    de Meulesteedsesteenweg, met straatanimatie

Kom eens neuzen en snuisteren op de lange rommelmarkt van de Muidebrug tot aan de kerk 
van Meulestede. Goed voor 2 km. Geniet van de gezellige drukte en wiebel mee op de lustige 
deuntjes van de fanfares. 

Om 10 uur laten we Luk Rak op u los. Wijkbewoner Bart en zijn muzikale trawanten zijn na hun 
succesvolle doorgang vorig jaar nog eens aan de beurt.  Vanaf 14 uur zorgt Tambor Samba er 
met hun Afro-Braziliaanse percussie voor dat stilzitten geen optie is.  Ook in deze band kan u 
een wijkbewoner ontdekken.

  Dit jaar nemen we opnieuw extra maatregelen om nachtelijk sluikstorten na de 
  rommelmarkt tegen te gaan. Onderzoek wees uit dat de daders vooral wijkbewoners 
  zijn. Vorig jaar werden effectief boetes uitgedeeld! Hierbij dus een dringende oproep 
  om uw afval niet buiten te zetten maar een beroep te doen op de containerparken 
  van Ivago.

8-16 uur    Terras met hapjes en drankjes in Wijkrestaurant ’t Oud Postje
Marktkramers zijn vanaf 8 uur welkom voor een ontbijt in ’t Oud Postje. ’s Middags kan u naar 
goede gewoonte smullen in het restaurant. Speciaal voor het buurtfeest stelt ’t Postje zijn 
gezellig terras open voor alle bezoekers!

21.30 uur  The Fake Band

Deze band brengt vooral covers uit de 
jaren 60 tot vandaag. In een eigen kleedje 
gestoken en met veel energie en overgave 
vertolkt. Verwacht u aan nummers van Etta 
James, Mink De Ville, Buffalo Tom, Paul 
Simon, Stevie Wonder, Shakira  ... Het doel 
is om deze muziek zo goed mogelijk te 
brengen én de vonk  te laten overslaan op 
het publiek. 

22 uur  Verkiezing feestburgemeester 

De feestburgemeester sluit een succesvol jaar burgemeesterschap af.  Tijd om de fakkel door 
te geven aan iemand anders die de titel met trots kan verdedigen.

Een jury beoordeelt alle bezoekers op enthousiasme en feestkledij. Draag dus een aangepaste 
rock-’n-roll-outfit en toon uw ongebreidelde enthousiasme voor de wijk. De winnaar krijgt 
een (wijk)prijzenpakket en wordt verwacht regelmatig acte de présence te geven tijdens 
wijkactiviteiten.



9-13 uur  Frans ontbijt (of Franse brunch voor de langslapers) 
   in Buurtloods Lucien De Ridder

Niets zo heerlijk als uw voeten onder tafel te steken en te genieten van een lekker 
zaterdagmorgenontbijt. Een lang en leuk weekend kan u maar beter met een goed gevulde 
maag ingaan. U hebt de keuze uit 2 soorten Franse ontbijten voor 6 euro:

 � een croissant-ontbijt: 2 croissants, een glas fruitsap, enkele Franse kazen (Brie, 
Camembert, …) en een sneetje ham

 � een pistolet-ontbijt: 2 pistolets en een stuk baguette, een glas fruitsap, enkele Franse 
kazen (Brie, Camembert, …) en een sneetje ham

Wil u een extra croissant of pistolet dan betaalt u 1 euro per stuk bij. Voor de liefhebbers: 
er kunnen ook aangepaste wijnen gekocht worden. Eet u ter plaatse, dan krijgt u gratis 
koffie à volonté aan tafel. De ingrediënten van het ontbijt worden zoveel mogelijk bij lokale 
zelfstandigen gekocht.

  Inschrijven voor het ontbijt is nodig en kan tot en met donderdag 10 mei aan het 
  onthaal van Buurtcentrum Muide, Patrijsstraat 10. Geef zeker ook uw keuze door!

11-18 uur   Manchesterplein  

Het Manchesterpleintje wordt traditiegetrouw omgetoverd tot een bar met terras, 
opengehouden door de partners van het Buurtteam. Dit jaar gooien de kinesisten van K-fit 
zich in de strijd en zorgen ze voor de koffie.

Even uitblazen na het grasduinen tussen prullaria? Dan is de Moeskopperij dé plek bij 
uitstek. Een aangepaste bar met heerlijke (niet-)alcoholische cocktails. Een ideale rustplek 
tijdens de drukke feesten, zeker met het zonnetje erbij!  Op zaterdag kunnen de kinderen er 
zaadbommen maken.

11 uur    Roerstraterterras bij Open Huis Roerstraat

U kan elke namiddag in het Open Huis terecht voor een gezellige babbel en een drankje. 
Tijdens de buurtfeesten kan u op het terras volop van de zon genieten. Tussen 14.30 uur en 17 
uur speelt Patrick Moreno gratis voor alle bezoekers.



14-17 uur  
Kidsday met CIRq 

Tijdens Kidsday staat de jeugd in de kijker. 
De kinderen kunnen naast en in de feesttent 
terecht voor een boeiend aanbod. CirQ zet 
zijn zeefdrukteam aan het werk om Muide-
Meulestede zichtbaar te maken! Neem 
uw eigen t-shirt, beddenlaken, handdoek, 
zakdoek  of vlag mee en druk er het fiere 
Muide-Meulestede-anker op. Elk stukje 
textiel verdient ons fiere logo! 

14-15 uur  Ultimate Frisbee  

Frisbeeën is leuk op het strand maar het is 
ook een echte sport. Tijdens het buurtfeest 
kan u deelnemen aan een demonstratie met workshop, naast de feesttent in de Pauwstraat.

De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van Basisschool Victor Carpentier zijn elke dinsdag 
na school welkom voor een gratis initiatie.

14.30 uur  Stoet Studio Story 
16.30 uur  Show Studio Story  

De jonge artiesten van Studio Story nemen u als Hamelse rattenvangers op sleeptouw tijdens 
de rommelmarkt aan de Meulesteedsesteenweg. Een jaar lang oefenden ze in het geheim hun 
toverspreuken en magische handelingen. Ze bezweren de niets vermoedende bezoekers van 
de Muidefeesten en voeren ze onverbiddellijk mee naar de feesttent. Daar onthullen ze het 
uiteindelijke doel van hun snode plan: een concertmoment tijdens Muide’s Got Talent.

15-17 uur   6de Muide’s Got Talent  

Is er na de voorbije 5 jaar nog wel ongezien 
talent in de wijk? Geen twijfel! 
Ook tijdens deze editie vullen creatieve 
jongelingen tussen 4 en 14 jaar de feesttent. 
Zangers, beatboxers, breakdancers, rope-
skippers, muzikanten, moppenvertellers … 
Iedereen die een talent wil presenteren is 
welkom. Verwacht u alvast aan een speciale 
jubileumeditie.
  
  Schrijf in via 
  muidesgottalent@gmail.com en
  doe mee! Een ervaren jury met
  onder andere Chokri en Veerle 
  Malschaert geven tips en tricks.



20 uur  
De Sterrenparade 

Voorprogramma en ‘masters of ceremony’ van dienst zijn traditiegetrouw Gino Dee en 
dj Franky. Ze luiden een wel erg waardige editie in van dé klassieker in de buurtfeest-
programmatie: De Sterrenparade!

21 uur    Eveline Cannoodt

Muziek is al jaren haar grootste passie. Zo is ze onder andere gekend van Star Academy, 
Spring, Whoopz … Ze deed ook mee in verschillende musicals. Na het full album 
‘AnderSterker’ bracht ze  2 singles uit. Het nummer ‘Ben jij gelukkig met mij’ was een schot in 
de roos. Met ‘Alles’ van Sabien Tiels scoorde ze hoge toppen in de Vlaamse charts.

21.45 uur  Toost op Lucien De Ridder

22 uur   Steve Tielens

Ongetwijfeld één van de grootste ambiancemakers en entertainers in Vlaanderen. Met de 
nummer 1-hit ‘Het is weer couckenbak’ plaatste hij zich samen met Marc Coucke op de kaart 
in feestend Vlaanderen. Wie Steve Tielens hoort, denkt aan feest en polonaise.

23 uur   Gene Thomas & Crazy Sir G.

Een hoofdact om u tegen te zeggen. De interactie tussen Gene Thomas en Sir G., de 
opzwepende muziek en de combinatie van live entertainment en een swingende dj zorgen 
zeker voor vonken en vuur. Naast de hits van Gene zorgen beide heren voor een rits aan 
meezingers.

24 uur   Gino Dee

Gene Thomas 

Crazy Sir G.



vanaf 8 uur   Een lange en gezellige rommelmarkt langs de Muidepoort en 
    de Meulesteedsesteenweg, met straatanimatie

Dag 2 van de lange rommelmarkt van de Muidebrug tot aan de Leithstraat. Opnieuw 
opgevrolijkt met enkele ‘speciallekes’.  Zo brengen de vreemde snuiters van De Flierende 
Fluiters hun muzikale act als vier kippen.

  Dit jaar nemen we opnieuw extra maatregelen om nachtelijk sluikstorten na de 
  rommelmarkt tegen te gaan. Onderzoek wees uit dat de daders vooral wijkbewoners 
  zijn. Vorig jaar werden effectief boetes uitgedeeld! Hierbij dus een dringende oproep 
  om uw afval niet buiten te zetten maar een beroep te doen op de containerparken 
  van Ivago.

11 uur     Roerstraterterras bij Open Huis Roerstraat

Zie zaterdag

12-14 uur    Aperitiefconcert in de feesttent (nieuwe locatie!) 

Tijdens dit buurtfeest houden we tradities in ere en dus mogen Freddy Saget en zijn All Stars 
niet ontbreken. Het aperitiefconcert op zondagmiddag is en blijft een gezellig rustpunt tijdens 
de buurtfeesten. Deze toppers in het genre speelden voor wijlen koning Boudewijn en koning 
Albert. Eminente klasse van hoogstaand niveau. 

13 uur     Feestbarbecue in de feesttent (nieuwe locatie!)

We nodigen u uit om mee aan te schuiven aan de 27ste buurtfeestbarbecue. Er is keuze uit 
6 vleesgerechten: kipfilets, satés, hamburgers, kalkoenfilets, varkenslapjes en witte worsten. 
Er zijn ook halal lamsbrochettes en vegetarische hamburgers. In de prijs inbegrepen: een 
volledig groentebuffet en sausjes.
De prijzen: 1 gerecht voor 4.50 euro – 2 gerechten voor 7.50 euro - 3 gerechten voor 10 euro - 
4 gerechten voor 12 euro.

  Inschrijven voor de barbecue is nodig en kan tot en met maandag 10 mei aan het 
  onthaal in Buurtcentrum Muide. Geef zeker ook uw keuze door!

14.30-15.30 uur  Poppenkast Pedrolino met Pierke uit de Muide

Poppenkast Pedrolino brengt de avonturen van Pierke voor de allerkleinsten. Zij het met een 
aantal knipogen waar ook de volwassenen van kunnen genieten.  
Deze activiteit is gratis en inschrijven hoeft niet. 

Wist u dat een belangrijk deel van de ontstaansgeschiedenis van onze stadsmascotte Pierke 
in de Muide ligt? Pierke ontstond rond 1922 in ‘het spelleke van de Muide’. Dankzij bezielers 
als pastoor Joris Vandenbroucke en Gustje De Puydt ontwikkelde Pierke zich tot de volksfiguur 
die iedereen kent.



16-22 uur   Etage tropical

Etage Tropical neemt u net als vorig jaar mee naar tropische oorden met  opzwepende muziek, 
salsa-vibes en heel veel spektakel.  Op het programma dansworkshops, animaties en shows. 
Dit jaar niet te missen: het live-Concert van Toke D’Keda uit Miami (Verenigde Staten)! Tijdens 
hun tournee in Europa doen ze speciaal Muide-Meulestede aan.

 � 16 uur  tropische muziek van dj Gozador, animatie en vrij dansen
 � 19.30 uur  voorprogramma Toke D Keda
 � 20 uur  live concert Toke D Keda
 � 21.30 uur  afsluiter dj Gozador

22 uur    After Party in café De Viking

Na het sluiten van de tent zijn alle vrijwilligers en geïnteresseerden welkom om te genieten 
van een geslaagd buurtfeest. We zien elkaar op het terras van café De Viking.

22.30 à 23 uur  Vuurwerk in de Port Arthurlaan

Van zodra de duisternis ingevallen is, sluiten we deze buurtfeestdag af in schoonheid. Mét 
vuurwerk dat de lucht boven de wijk zal doen oplichten. Heel Gent mag weten dat onze 
feesten opnieuw de beste waren!
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Toke D Keda



Buurtfeest Muide-Meulestede is een samenwerking tussen stadsdiensten, lokale handelaars 
wijkverenigingen en organisaties maar wordt voor het grootste deel gedragen door 
vrijwilligers. Zowel voor als achter de schermen, een héél jaar lang.

En vooral alle vrijwilligers die dit buurtfeest mogelijk maken!

 � Archief Lucien Bogaert
 � Basisschool Victor Carpentier
 � Bewonersgroep Roerstraters en 

Roergangers
 � Brede School Muide-Meulestede
 � Buurtwerk Muide-Meulestede-Afrikalaan
 � Buurtdiner voor de catering
 � Bricoleurs voor het geschenkje voor de 

mama’s
 � CirQ vzw
 � Dagverblijf De Rakkertjes
 � De gastvrouwen en gastheren van de 

verschillende straatrecepties
 � De handelaars uit de wijk
 � De SLOEP
 � De vrienden van Meulestede
 � Dienst Evenementen en Feesten
 � Dienst Preventie voor Veiligheid – 

Gemeenschapswachten
 � Etage Tropical Production
 � Gebuurtebond De Kuip
 � Gebuurtebond Driemasterstraat
 � Gitaarschool Gent-Zeehaven

 � IVAGO
 � K-fit Kinesisten
 � Lokaal Dienstencentrum  

De Waterspiegel
 � OCMW Gent - antenne Muide-

Meulestede-Afrikalaan
 � Open Huis Roerstraat
 � Ouderwerking De Vrienden van Victor
 � Parochie Sint-Theresia Muide
 � Politie Gent Wondelgem-Meulestede
 � Standaard Muide
 � Stedelijke Basisschool Victor Carpentier
 � Stedelijke Freinetschool De Loods
 � Straathoekwerk
 � Vzw Jong Muide-Dampoort
 � Weba
 � Werkgroep Buurtdiner
 � Werkgroep Buurtfeesten
 � Wijkgezondheidscentrum De Sleep
 � Wijkrestaurant ’t Oud Postje en 

Buurtdiensten Gent Noord 
 � diverse sponsors (zie advertentiefolder)

Via deze feesten willen de  Werkgroep 
Buurtfeesten en alle andere 

deelnemende organisatoren het 
levenswerk van Lucien De Ridder 
(1948-2016) niet alleen eren maar 

ook verderzetten. Dit is het tweede 
Buurtfeest waar we het 

grootste hart van de 
Muide moeten 

missen.

Medewerkers (m/v/x) gezocht

Zoals u in deze buurtfeestbrochure uitgebreid kon lezen, zijn de nodige voorbereidingen 
achter de rug. Maar ook tijdens het buurtfeest zelf zijn er heel wat helpende handen nodig.

Hebt u zin om een paar uurtjes of een halve dag mee te werken? Schuilt er in u een vlotte 
opdiener, naarstige toogbediener, ijverige afwasser? Geef dan vlug uw naam door via 
onderstaande gegevens. 

Alvast bedankt voor uw medewerking.
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Meer info:
     Dienst Ontmoeten en Verbinden 

     Buurtwerk Muide-Meulestede-Afrikalaan

     Patrijsstraat 10 - 9000 Gent

     09 268 21 23 - 0478 78 52 60

     buurtwerking.muidemeulestede@stad.gent

     Facebook > Buurtwerk Muide-Meulestede

     www.stad.gent/buurtevenementen


