
Zomerse buurtevenementen in de Gentse wijken

De zomer staat garant voor heel wat gezellige ontmoetingsevenementen.
Verschillende organisaties, vrijwilligers én buurtbewoners zorgen voor de nodige
ambiance in een aantal Gentse wijken. Kleinere evenementen houden het bij een
hapje, een drankje en een gezellige babbel. De meer ambitieuze buurtfeesten
bieden een, twee of vijf dagen spektakel en entertainment aan.

Een straat- of buurtfeest is een gezellig samenzijn met zo veel mogelijk inwoners van
een straat of een wijk. Er kan overal lekker gegeten en gedronken worden en er is
gegarandeerd animatie voor jong en oud. Ze bestaan in alle vormen en formaten. Een
ding hebben ze gemeen: ze willen ontmoeting en dialoog tussen bewoners stimuleren.
Want er is geen betere manier om buren te leren kennen dan samen deel te nemen aan
een activiteit of samen iets te organiseren.

Engagement voor een buurt maakt dat de buurt aangenamer is om in te wonen, dat
onderlinge banden sterker worden en dat bewoners fier zijn op hun bruisende buurt. Er
beweegt iets en iedereen kan meehelpen.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief

De zomer-buurtevenementen 2018:

Rabot-Blaisantvest op donderdag 3 mei 2018, op de binnenparking van Eetcafé Toreke,
Vlotstraat 22
Nieuw Gent-Steenakker van vrijdag 4 tot en met met zondag 6 mei 2018, in en rond
de feesttent op het Rerum-Novarumplein
Muide-Meulestede-Afrikalaan van woensdag 16 tot en met zondag 20 mei 2018 in De
Buurtloods, Patrijsstraat 10 en in de feesttent, Pauwstraat
Scheldeoord op donderdag 17 mei en van zaterdag 19 tot en met maandag 21 mei
2018, in en rond de Wolterslaan
Gentbrugge op vrijdag 25 mei 2018, op verschillende locaties in de wijk
Brugse Poort-Malem op vrijdag 8 en zaterdag 9 juni 2018, in en rond het Acaciapark
Sluizeken-Tolhuis-Ham op zondag 26 augustus 2018, in en rond buurtparkje Ham 145+
Ledeberg op vrijdag 7 en zaterdag 8 september 2018, op en rond de Standaertsite in
de Hoveniersstraat
Rooigem op zaterdag 8 en zondag 9 september 2018, in en rond het Fluweelpark
Macharius-Heirnis op zaterdag 22 en zondag 23 september 2018, in het
Coyendanspark

Informatie
Kristel De Maeseneire, Dienst Ontmoeten en Verbinden, tel. 09 210 47 00, e-
mail kristel.demaeseneire@stad.gent of ontmoeten.verbinden@stad.gent

Bevoegd

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen,
Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail:
schepen.tapmaz@stad.gent
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van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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