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FEESTELIJKE OPENING
STANDAERTSITE & DE BROEDERIJ

VRIJDAG 28 EN ZATERDAG 29 SEPTEMBER 2018

Er valt heel wat te beleven
tijdens de feestelijke opening
van de vernieuwde Standaertsite
in Ledeberg.
5 jaar na de sluiting van
doe-het-zelfzaak Standaert
wordt dit een nieuwe groene
ontmoetingsplek voor alle buurtbewoners in het hart van Ledeberg.
Breng alvast uw
Ledebergse Pluimen mee!
www.pluimen.gent

PROGRAMMA

MAAK KENNIS MET DE SITE EN LANCEER UW EIGEN IDEE!

(verwacht u aan bijkomende verrassingen)

Tijdens de openingsdagen ontdekt u de vernieuwde Standaertsite
en De Broederij. Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent,
het ontwerpteam en de leden van de Standaertgroep leiden u rond

VRIJDAG 28 SEPTEMBER

en beantwoorden uw vragen.

16 uur

> Vrolijke verwelkoming door Ledebergse figuren

16.30 uur

> Toespraken door de burgemeester

		 en de Standaertgroep

Verenigingen die al actief zijn op de site (Fietskeuken, Op Wielekes,

> Overhandiging van de sleutel in aanwezigheid van

Samenlevingsopbouw, …) tonen wat ze in petto hebben.
Broedt u op een idee en wilt u zelf activiteiten organiseren op de site?

		 de voorzitter van sogent, de schepen van Stadsontwikkeling,

Kom naar het openingsfeest en bezorg uw idee aan de Standaertgroep.

		 de schepen van Cultuur, de schepen van Openbaar Groen
		 en de schepen van Facility Management
17 - 18.30 uur

LEDEBERGENAARS, DE BESTE DESSERTENMAKERS?

> Gratis receptie
> Ontdekkingsparcours op de site

We willen het grootste dessertenbuffet ooit maken!

> Muziekoptreden van jongerenwerking vzw Jong

Daarom een zoete oproep: spreek af met uw buren
om samen met de straat één of meer desserten te maken.
Of wilt u liever uw eigen dessert bereiden? Doen!

18.30 uur

> Wereldkeuken verzorgd door Ledebergse verenigingen

19.30 - 22 uur

> Live muziek uit Ledeberg met de Ledebirds en Radio Candip

		 en dansoptreden van MarDanse

Geef ons een seintje als u een dessert wilt maken op
info@debroederij.gent of op het nummer 0456 014 336.

ZATERDAG 29 SEPTEMBER

Waar?
Hovenierstraat 40 9050 Ledeberg

10 - 13 uur

> Kinderrommelmarkt

13.30 uur

> Live muziek uit Ledeberg met Mais Quelle Chanson

14 - 18 uur

> Wereldrecord dessertenbuffet

Doorlopend

> Volksspelen, rijden met riksja’s en gekke fietsen,
hapjes en drankjes, kleine boerenmarkt,

		 muziek en animatie, …

