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ProgrammabrochureMeibloemstraat 18, 9000 Gent  
ookmijn.stad.gent/demeubelfabriek



Twintig van de - dat vinden wij toch - schoonste organisaties in Gent huizen nu in 
de oude fabriekgebouwen van Vanden Berghe - Pauwers en Bowling De Meibloem. 
En die stellen zich maar al te graag aan je voor. 
Op vrijdag openen we de tijdelijke invulling op feestelijke wijze. Vervolgens zetten 
we op zaterdag de deur wagenwijd open voor babbeltjes en workshops en kan je 
op je gemak de residenten leren kennen op hun bijzondere nieuwe stek. Krijg je 
van al deze gezelligheid zin om te vrijwilligen? Leer dan de wijkorganisaties van de 
Brugse Poort kennen op de vrijwilligersbeurs. Tot in De Meubelfabriek!

Vrijdag 27 september 
Van 18 tot 1 uur zijn de poorten open voor het publiek.

HAL 
Doorlopend bar met terras  -  Startpunt rondleidingen 

18 uur  | Spaghetti van Hilde met paddenstoelen van Funggent vzw 
21 uur  | Optreden Girls Go Boom met Polecats 
18 - 01 uur  | DJ Residenten 
22 uur  | Beat It voorstelling 

Bar sluit om 00.30 uur

BUITEN 
19 - 22 uur  | Graffitiworkshop

VERTIER 
19 uur  | Compagnie Amai - shortform improcomedy 
20 uur  | Masala - Make Your Own Movie/Ambetanterikken 

RODE LOTUS 
Evening shopping

Zaterdag 28 september 
Van 12 tot 18 uur zijn de poorten open voor het publiek.

HAL 
Doorlopend bar met terras - catering Hilde, Rode Lotus 
Startpunt rondleidingen 
14 - 17 uur  | Vrijwilligersbeurs, alle organisaties uit de wijk 
  (inclusief De Meubelfabriek!) stellen zich voor  
  aan potentiële vrijwilligers. 
  Organisatie Buurtwerk Brugse Poort-Malem

BUITEN 
14.30 - 16 uur | Pittig gekruid - kruidenworkshop

VERTIER 
14 en 16 uur  | Willowy - kinderyoga 
14.30 en 16.30 uur  | Klinke - muzikale workshop 
15  - 16 uur  | Compagnie Amai - workshop improcomedy 
15 en 16 uur  | Workshop recyclage 
14 - 15 uur  | Fairfox - creatieve workshops 

Doorlopend van 12 - 15 uur   Fietskeuken – workshops in het Fietsatelier aan  
  vrije bijdrage: broeksriemen van buitenbanden  
  maken, oorbellen van binnenbanden of van oude  
  kettingschakels maken
 | Rising You - klimmen  
 | Masala – workshops beeld/geluid en media/VR
 | Boksers - kickboks voor dummies 
 | Dingen van Doen - opendeur 
 | Scaramouche - workshop lassen 
 | Right2score - voetbal
Doorlopend van 15 - 18 uur  | El Laboristo 

Ook benieuwd naar wat ze nu eigenlijk aan het bekokstoven zijn, 
daar in de Brugse Poort? Dat past! 
De Meubelfabriek opent haar deuren op 27 en 28 september.


