
BUURTFEESTEN
MUIDE-MEULESTEDE

VRIJDAG 17 TOT EN MET 
ZONDAG 19 MEI 2019

VOORUIT MET DE GEIT  IN DE WARME WIJK



28 jaar buurtfeesten in de wijk Muide-Meulestede-Afrikalaan: een indrukwekkend verhaal 
van 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.

Enkele verschuivingen in het buurtwerk zorgden voor een nieuwe wind in het programma. 
Maar dat neemt niet weg dat ook de bestaande tradities gerespecteerd bleven. Mét een 
knipoog naar de vernieuwende, wijkgebonden activiteiten en groepen.  Een wijk zoals de 
Muide staat immers bol van het talent, het enthousiasme en de enorme liefde voor haar 
wijkbewoners. 

Een greep uit het aanbod: klassiekers zoals de rommelmarkt van 2 km lang, De Sterrenparade 
en de feestbarbecue zijn alom gekend. Nieuw dit jaar: Kidsday op zondagnamiddag, een 
uitbreiding van de activiteiten op het Manchesterplein, Zomerbar ‘De Peloeze’ in de Warme 
Wijktuin en nog veel meer.  Samen met een heleboel topvrijwilligers en enthousiaste 
bewoners maken we er opnieuw een spetterend feest van. Of om het met het jaarthema te 
zeggen: ‘Vooruit met de geit in de warme wijk!’ 

Dit driedaags evenement is ook nu weer het resultaat van véél vrijwilligers.  Sommigen werken 
er een heel jaar naartoe, anderen doen tijdens het feestweekend 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 weekend.    
Een welgemeend dankwoord voor alle vrijwilligers die zich engageren want zonder hen geen 
buurtfeesten. Bedankt voor je inzet, welwillendheid, hulp en onbetaalbare glimlach! 

Aan alle bewoners en bezoekers: veel plezier tijdens de buurtfeesten!

Je buurtwerkmedewerkers,
Brecht, Caroline en Carine

BUURTFEESTEN 2019
VOORUIT MET DE GEIT IN DE WARME WIJK!



  18 uur  Start van de motorstoet aan Buurtloods Lucien De Ridder, Patrijsstraat 10

  18 uur  Multirecepties op verschillende locaties in de wijk

  18-22 uur Barquito: terras met optredens in de Chocoladesteeg

 13-18 uur  Het licht gaat aan bij BULB Werkhuis, Meulesteedsesteenweg 

    (naast ’t Oud Postje)

 14-17 uur  Opendeurdag Worstelclub Atljee

 14-18 uur  Barquito: terras en optredens in de Chocoladesteeg

 15-17 uur  Zomerbar ‘Peloeze’ in de Warme Wijktuin en inwijding 

    van de Warme Wijkserre

 20 uur   De Sterrenparade in Buurtloods Lucien De Ridder, Patrijsstraat 10

     20 uur   Gino Dee

     20.30-21.15 uur Toujours Banane

     21.15-22 uur Gino Dee 

     22-22.45 uur De Romeo’s

     23-24 uur  James Gillespie & Peggy

     24 uur   Gino Dee

 8-18 uur  Rommelmarkt van de Muidebrug tot de Leithstraat

      inschrijven is nodig

     10.30-11 uur en 11.30-12 uur    Flemish Caledonian Pipes & Drums

     14-14.30 uur en 15-15.30 uur   Fanfare

 11 uur   Roerstraterterras bij Open Huis Roerstraat

 11-14 uur  Feestbarbecue Buurtloods Lucien De Ridder, Patrijsstraat 10

      inschrijven is nodig

 13.30-20 uur Kidsday in het Vikingbos, Pauwstraat en in Buurtcentrum Muide, 

    Patrijsstraat 10

 22 uur   Terras aan Café De Viking

 22 uur   Vuurshow van Vuurgeestig in Vikingbos, Pauwstraat

  8-12 uur Meulestee Markt aan het Redersplein

  8-13 uur Multicultureel feestontbijt in Buurtloods Lucien De Ridder, Patrijsstraat 10 

     inschrijven is nodig

  8-17 uur Wijkrestaurant ‘t Oud Postje: terras met hapjes en drankjes

  8-18 uur Rommelmarkt (2 km) Muidepoort-Meulesteedsesteenweg

     inschrijven is nodig

   10-10.45 uur en 11.15-12 uur  Vooruit met de kuit

   13.30-14.30 uur en 15.15-16.15 uur De Vette Pistons

  10-18 uur Liberty-terras met optredens van Glenn Thienpondt en Tony De Paepe

  11 uur  Box on the Muide, aan de spoorweg 

  11 uur  Roerstraterterras bij Open Huis Roerstraat  

   met optreden van Patrick Moreno (   14.30-17 uur)

  11-17 uur Opendeurdag in Lokaal Dienstencentrum De Waterspiegel,  

   Meulesteedsesteenweg 510

  11-18 uur Manchesterplein

 � Bar met terras

 � Dansinitiaties, heerlijke cocktails en bijhorende hapjes, lekkere koffie …   

 � Infostand van Muide-Meulestede-Morgen in de etalages van het CAW,

    wijkwandelingen …

VRIJDAG 17 MEI VERVOLG ZATERDAG 18 MEI

ZONDAG 19 MEI

ZATERDAG 18 MEI

SAMENVATTING PROGRAMMA 
BUURTFEESTEN MUIDE-MEULESTEDE



  18 uur  Multirecepties 
De buurtfeesten komen eraan en dat mag de hele wijk weten.  Op 14 plaatsen tonen 
gastheren en gastvrouwen zich van hun best kant en organiseren ze voor hun buren gezellige 
straatrecepties. Via Wijk aan Zet wordt een basispakket met gratis drankjes voorzien. 
Vul gerust zelf aan met lekkers!

Dit jaar kan je terecht op de volgende locaties:
 � Buurtcentrum Muide, Patrijsstraat 10
 � Café De Viking,  Port-Arthurlaan 8
 � Woonboot Lieven Van Holle, Terneuzenlaan 
 � Open Huis Roerstraat, Roerstraat 5
 � Kinderhuis Londenplein, Bombaystraat 1
 � Spelotheek Speelsproet, Landbouwersstraat 19
 � Koggestraat 
 � Moeskopperij aan het Manchesterpleintje 
 � Frituur Meulestee, Meulesteedsetseenweg 269
 � Voorhavenlaan ter hoogte van nummer 17
 � Bulb Werkhuis, Meulesteedsesteenweg (aan de site Ateljee, naast ’t Oud Postje)
 � Marseillestraat 
 � Kop Van Meulstede 
 � Durmeschipstraat 

Inschrijven hoeft niet, je kan gewoon aansluiten bij de dichtstbijzijnde receptie.  De gastheren 
en -dames ontvangen je met open armen!  Aangezien de nadruk ligt op je buren leren kennen, 
raden we ‘blijven plakken’ ten zeerste aan.

  18 uur  Motorrit
Voor de zesde keer op rij laten de wijkmotards van zich horen.  Elke gemotoriseerde 
tweewieler is welkom aan Buurtcentrum Muide, Patrijsstraat 10.  We gaan voor een rustige 
maar aangename motorrit in de buurt van ons prachtige eiland.    

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

  18-22 uur  Bar Barquito, Londenstraat 64
Café Barquito stelt café én terras open voor iedereen! Kom samen genieten van drankjes, 
gezellig samenzijn en véél muziek op het podium in de Chocoladesteeg.

VRIJDAG 17 MEI

Bar Barquito



  8 uur  Een lange en gezellige rommelmarkt van de Muidebrug 
tot aan de kerk van Meulestede, met straatanimatie
Kom eens neuzen en snuisteren op de lange rommelmarkt, goed voor 2 km.  Geniet van de 
gezellige drukte en wiebel mee op de lustige deuntjes van de verschillende fanfares.  
Omstreeks 10 uur laten we ‘Vooruit met de kuit’ op je los.  Vanaf 13.30 uur zorgen ‘De Vette 
Pistons’ dan weer voor véél ambiance tijdens de rommelmarkt. 

Aandacht!
 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 je 
 afval niet buiten te zetten maar een beroep te doen op de containerparken van Ivago.

  8 uur  Vikingbos
Zin in een frisse wandeling terwijl de drukte in de wijk toeneemt? Ga dan eens naar het pas 
aangelegde Vikingbos en kom tot rust. Het Vikingbos is voor iedereen toegankelijk.

  8-13 uur  Multicultureel feestontbijt in Buurtloods Lucien De 
Ridder, Patrijsstraat 10
Niets is zo heerlijk als je voeten onder tafel steken en genieten van een lekker 
zaterdagmorgenontbijt.  Een lang en leuk weekend kan je maar beter met een goed gevulde 
maag beginnen. 

€   Voor het ontbijt betaal je 5 euro per persoon. 

  Inschrijven is nodig en kan tot en met donderdag 9 mei aan het onthaal van 
      Buurtcentrum Muide, Patrijsstraat 10.  

  8-17 uur  Terras van Wijkrestaurant ‘t Oud Postje is open
Geniet van lekkere drankjes op het terras. Vanaf 11.30 uur kan je smullen van heerlijke stoverij 
met frieten, mét een lekker stuk zelfgebakken taart als dessert. Aanrader!

  8-12 uur  Meulestee Markt aan het Redersplein
Op zoek naar brood en gebak, groenten en fruit, vlees of charcuterie, kaas, gebraden kippetjes 
of ribbetjes? Kom dan naar Meulestee Markt! Je kan er elke zaterdag terecht dus ook tijdens 
de buurtfeesten vind je er allerlei lekkers.

ZATERDAG 18 MEI

Meulestee
Markt



  10-18 uur  Liberty-terras met optredens
Café Liberty stelt zijn terras open! Vanaf 15 uur ben je welkom om mee te zingen tijdens de 
optredens van Glenn Thienpondt en Tony De Paepe.  

  11 uur  Box on the Muide
Vzw Box plaatst een verrassende zelfgemaakte Box aan de spoorweg van de Muide. Bezoek de 
installatie en ontdek wat ‘Box’ eigenlijk is.  

  11 uur  Roerstraterterras bij Open Huis Roerstraat
In het Open Huis kun je elke namiddag terecht voor een gezellige babbel en een drankje. 
Tijdens de buurtfeesten kun je op het terras volop van de zon genieten. Vanaf 14.30 uur speelt 
Patrick Moreno gratis voor alle bezoekers.

  11-17 uur  Opendeurdag bij Lokaal Dienstencentrum De 
Waterspiegel, Meulesteedsesteenweg 510
Benieuwd wat het lokaal dienstencentrum te bieden heeft? Ga eens langs en neem een kijkje. 
Je bent welkom!

  11-18 uur  ’t Is op het Manchesterplein te doen!
Het Manchesterplein wordt naar goede gewoonte omgetoverd tot een bar met terras.  De bar 
is in de goede handen van de Muide Miekes, Etage Tropical en de kinesisten van K-fit.  
Het pleintje staat dit jaar garant voor dansinitiaties, heerlijke cocktails en bijhorende hapjes, 
lekkere koffie …   
De medewerkers van Muide-Meulestede-Morgen voorzien een infostand die je in de 
etalages van het CAW kan bekijken. Verneem meer over de toekomst van de Muide en doe 
een babbeltje met de mensen die jou er méér kunnen over vertellen. Of doe mee aan een 
wijkwandeling en leer je buurt nóg beter kennen.   
Even ontsnappen aan de drukte? Blaas even uit in de Moeskopperij en geniet van het zonnetje 
tussen fauna en flora.  Je kan er trouwens ook onze buurtgeitjes bewonderen.

  13-18 uur  Het licht gaat aan bij BULB Werkhuis, 
Meulesteedsesteenweg 
Kom langs om te kijken waaraan wij timmeren. Benieuwd hoe je kunt deelnemen aan dit 
avontuur? De mensen van BULB Werkhuis maken je wegwijs in de mogelijkheden om samen te 
werken aan deze gedeelde atelierruimte.

  14-17 uur  Worstelclub Ateljee
Tijdens het snuisteren op de rommelmarkt kan je aan de Meulesteedsesteenweg (naast ‘t Oud 
Postje) terecht voor een toonmoment van de plaatselijke worstelclub.  Kom een kijkje nemen 
en kom meer te weten over de werking, wie er werkt …  Meteen het ideale moment om de site 
eens te bezoeken want er staat één en ander te gebeuren. 

  14-18 uur  Bar Barquito
Ook op zaterdag kan je terecht bij Café Barquito voor drankjes op het terras en optredens in 
de Chocoladesteeg.  

  15-17 uur  Zomerbar ‘De Peloeze’ in de Warme Wijktuin, 
Goedendagstraat 21-23
Zin in lekkere drankjes en zomerse optredens? Dan is deze zomerbar iets voor jou!
Niet alleen tijdens de buurtfeesten maar ook tijdens de zomermaanden.
Je kan binnen via de Goedendagstraat maar ook via de Meulesteedsesteenweg en de 
Marseillestraat. Kom zéker eens langs en ontdek dit zalige plekje!   

ZATERDAG 18 MEI



  20 uur Gino Dee en dj Franky
Voorprogramma en ‘masters of ceremony’ van dienst zijn traditiegetrouw Gino Dee en 
dj Franky. Zij luiden dé klassieker in de buurtfeest-programmatie in: De Sterrenparade! 

  20.30-21.15 uur  Toujours Banane
Een gekke vriendenbende die in een Franse, Gentse chanson-stijl eigen nummers én covers 
brengt.

  22-22.45 uur  De Romeo’s
De Romeo’s zorgen voor een avond vol ambiance, plezier en … romance! Zoek alvast een 
danspartner!

  23-24 uur  James Gillespie & Peggy
Zanger en performer James zette eerder al The Voice Senior op zijn kop maar doet dit zeker 
nog eens over tijdens onze Sterrenparade. Ambiance verzekerd!

  24 uur  DJ Gino Dee

James 
Gillespie

De Romeo’s

ZATERDAG 18 MEI
DE STERRENPARADE

(DEUREN OPEN VANAF 19 UUR)

Toujours
Banane



  8 uur  Een lange en gezellige rommelmarkt van de Muidebrug 
tot de Leithstraat, met animatie
Dag 2 van de lange rommelmarkt, opnieuw opgevrolijkt met enkele ‘speciallekes’. Om 10.30 uur 
geven de Flemish Caledonian Pipes & Drums van katoen en om 14 uur brengt de fanfare sfeer 
en ambiance.

  11 uur  Roerstraterterras bij Open Huis Roerstraat: zie 
zaterdag

  11-13.30 uur  Feestbarbecue in Buurtloods Lucien De Ridder, 
Patrijsstraat 10
Schuif mee aan voor onze 28ste buurtfeestbarbecue!
Er is keuze uit worst, kipfilet, hamburger, varkenssaté, kalkoenlapje,  halal lamsbrochettes en 
vegetarische hamburgers. 

€   De prijzen
 � 1 gerecht voor 5 euro
 � 2 gerechten voor 8 euro
 � 3 gerechten voor 11 euro
 � 4 gerechten voor 14 euro 

Een volledig groentebuffet en sausjes zijn in de prijs inbegrepen.

  Inschrijven is nodig en kan tot en met donderdag 9 mei aan het onthaal van 
      Buurtcentrum Muide, Patrijsstraat 10.  Vergeet je keuze niet door te geven!

  13.30-20 uur  Kidsday in het Vikingbos, Pauwstraat en in 
Buurtcentrum Muide, Patrijsstraat 10
(bij slecht weer: optredens in Buurtloods Lucien De Ridder)
Een volledige zondagnamiddag voor de kinderen (maar de ouders zijn ook welkom).
Dit is het programma:

 � 14 uur  Gitaarschool Gent Zeehaven: kidsprogramma (8-12 jaar)
 � 14.30 uur  Toonmoment Studio Story 
 � 15-16 uur  Verhaaltjes in Buurtcentrum Muide, Patrijsstraat 10
 � 16.15 uur  HB King: the sound of Africa met een hedendaags toetsje 
 � 16.30 uur  Jano T: hiphop-danser, gitarist, pianist .. kortom: multitalent
 � 16.45 uur  Jano T & Tatiana: Engelstalige covers met akoestische gitaar
 � 17.15 uur  JMN & KXH: Slowaakse hedendaagse trap hiphop
 � 17.30 uur  King Oost: hiphopcollectief 
 � 19-20 uur Gents collectief STUDIO Keyzer
 � Doorlopend Springkasteel, ravotten, animatie, grime, gekke fietsen-parcours, ijsjeskar,  

   optredens …

  22 uur  Terras aan Café De Viking

  22 uur  Vuurshow van Vuurgeestig in Vikingbos, Pauwstraat
Een hartverwarmend vuurspektakel bij het vallen van de avond!  

ZONDAG 19 MEI

Vuurgeestig



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.

Dankjewel aan …

… en vooral alle vrijwilligers die dit buurtfeest mogelijk maken!

DANKJEWEL!

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

en Roergangers
 � Brede School Muide-Meulestede
 � Buurtwerk Muide-Meulestede-Afrikalaan
 � Café Comeback
 � Café De Viking
 � Café Liberty
 � Dagverblijf De Rakkertjes
 � De gastvrouwen en gastheren van de 

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

Gemeenschapswachten
 � Etage Tropical Production
 � Frituur Meulestede
 � Gitaarschool Gent-Zeehaven

 � IVAGO
 � K-fit Kinesisten
 � Koninklijke Dekenij Meulestede
 � Lokaal Dienstencentrum  

De Waterspiegel
 � OCMW Gent - antenne Muide-

Meulestede-Afrikalaan
 � Open Huis Roerstraat
 � Ouderwerking De Vrienden van Victor
 � Politie Gent Wondelgem-Meulestede
 � Stedelijke Basisschool Victor Carpentier
 � Stedelijke Freinetschool De Loods
 � Straathoekwerk
 � Vzw Heritage
 � Weba
 � Werkgroep Buurtdiner
 � Werkgroep Buurtfeesten
 � Wijkrestaurant ’t Oud Postje en 

Buurtdiensten Gent Noord



Medewerkers (m/v/x) gezocht

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

Heb je zin om een paar uurtjes of een halve dag mee te werken?  Schuilt er in jou een vlotte 
opdiener, naarstige toogbediener of ijverige afwasser? Geef dan vlug je naam door aan de 
medewerkers van Buurtwerk Muide-Meulestede-Afrikalaan.

Via deze feesten willen alle werkgroepen en andere deelnemende organisatoren het 
levenswerk van Lucien De Ridder (1948-2016) niet alleen eren maar ook verderzetten. Dit is het 
derde buurtfeest waar we het grootste hart van de Muide moeten missen.  Santé Lucien, op 
jou!

Heb je vragen over de toegankelijkheid van deze activiteit? Kunnen extra aanpassingen ervoor 
zorgen dat je erbij kan zijn? Laat het weten!

Meer info
Dienst Ontmoeten en Verbinden
Buurtwerk Muide-Meulestede-Afrikalaan
Patrijsstraat 10 - 9000 Gent
09 268 21 23 - 0470 66 22 29
buurtwerk.muidemeulestede@stad.gent

GOESTING?
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Meer info:
      Dienst Ontmoeten en Verbinden

 Buurtwerk Muide-Meulestede-Afrikalaan

 Patrijsstraat 10 - 9000 Gent

 09 268 21 23 - 0470 66 22 29

 buurtwerk.muidemeulestede@stad.gent 


