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WERKGROEP BUURTACTIVITEITEN  15/09/2022 
 
Aanwezig:   
Riet Brone, Christ, Leo, Hadewych, Michel, Myriam, Patrick, Katia (verslag, Dimitri, Louis, Hans. 
Myriam, Steve. 
Verontschuldigd: Sara, Anouk, Hadewig S., Chris Callewaert 
 
Voorstelling nieuwe aanwezigen 
Dimitri woont in de Molenaarsstraat. Hans idem. Louis woont op de Antoniuskaai.  
Alle drie geïnteresseerd om mee te werken aan de organisatie van activiteiten en de 
Prinsenhoffeesten 
 
 
RONDJE INDRUKKEN PRINSENHOFFFFESTEN 
Dimitri vond de rommelmarkt zeer geslaagd. Hij vindt het jammer dat de feesten niet op het Prinsen 
hofplein doorgingen 
Leo geeft mee dat als de Rozanetuin ingericht wordt als gepland, het dan moeilijk wordt om de tuin 
nog te gebruiken voor onze feesten 
Christ vond het zeer gezellig. Reden dat het hier in de Rozanetuin doorgaat: te grootschalig 
geworden op het plein en we willen het een feest voor de buurt houden. Ook minder vrijwilligers 
deze keer omdat een aantal mensen weggevallen zijn en de meeste vrijwilligers zestigers en 
zeventigers zijn. Bedoeling een feest het voor de wijk te doen, geen Gentse feesten bis. 
Riet vond het geslaagd/ Hht plein had ook wel iets. Mensen op de rommelmarkt vonden moeilijker 
de weg. We hadden zeker ook het weer mee (zuiderse temperaturen). Riet vindt het jammer dat er 
geen huisconcertjes waren. (Was gepland, maar kon niet doorgaan bij gebrek aan organisatietijd.) 
Myriam: felicitaties aan de werkers, vond het supergezellig, gezelliger dan op het plein. 
Louis kan niet vergelijken met andere jaren. Stond op de rommelmarkt, zeer geslaagd, vond dj Patje 
fantastisch. 
Hans: al heel veel naar de Prinsenhoffeesten gekomen omdat hij meer van kleinschalige feesten 
houdt dan van de Gentse Feesten. Vind de nieuwe locatie top. Geen lelijke containers, geen lelijke 
piscines. Denkt dat er even veel mensen waren als vroeger. Vond de Racketeers heel tof 
Katia:  eraan begonnen met een klein hartje na de onderbreking van 2 jaar, maar het zijn bijzonder 
mooie feesten geworden; Content. 
Patrick: heel fijne feesten. Van veel mensen vernomen dat ze het zeer gezellig vonden, op 2 na die 
het plein beter vinden. 
 
ACTIVITEITEN 
 
Fietsen met Myriam 
gaat door – momenteel 6 inschrijvingen (oorspronkelijk 9). 
Bedoeling erna nog iets te drinken in het Buurthuis. KATIA: foto van vertrek maken (zo. 13u30) 
 
Proeverij Klets 
Organisator Chris Z. - vrijdag, 23/11 
 
Openba(a)r  
Elke 1e vrijdag van de maand. Volgende data: 7/10, 4/11, 2/12 
Organisator Steve wil op termijn naar thema’s evolueren. 
Dimitri en Louis zijn geïnteresseerd om mee te denken.  
Louis biedt aan om mee te helpen (kan niet op 7/10). 
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Klinkeroever 
Zondag, 2/10 om 11 u komt 1,2, 3 piano. Steve zal er zijn. 
 
Halloween 31/10 
Organisatie: Steve2 leeftijdscategorieën 
Van 6-13 
Vanaf  13+: fuifje (aandacht besteden aan reglementbepalingen) 
 
OPVOLGING BUURTACTIVITETEN 

- Er komt een technische fiche van elke activiteit voor allen beschikbaar op Google Drive.  
Zo kan ieder de afspraken terugvinden. MICHEL: ontwerpfiche 

- In principe zijn alle buurtactiviteiten gratis. Enkel uitzonderlijk wordt een bijdrage in de 
kosten gevraagd 

 
 
40 jaar Prinsenhoffeesten 
Geen Tinnenpotactiviteit wegens te lang moeten uitstellen.  
Suggestie om op het bedankingsfeest vrijwilligers Prinsenhoffeesten de film van Patrick Schlich en 
opnames door Michel te vertonen. Datum nog te bepalen. 
PATRICK: checken in Zalenplanner wanneer benedenzaal beneden vrij is in nov-dec. 
 
 
TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN 
TO DO IEDER: ideeën aanbrengen op volgende overleggen 
Voorstel Anouk: karaokeavond met cocktailavond 
 
 
COMMUNICATIE 
Alle info over komende activiteiten is steeds terug te vinden op www.prinsenhof-gent.be 
 
 
VARIA 

- Michel zoekt schrijvers voor het wijkkrantje, vooral weetjes en komeerkes over de buurt. 
- Vraag Hans: afbakening Prinsenhofbuurt? We gaan dat verder uitklaren met het bestuur. 
- We mogen aankondigingen activiteiten beneden uithangen. Idem met info tuin, brug en 

Pierke Pierlala. Leo zorgt voor een concept. 
 
 
 
BIJLAGEN 
Uitnodigingen fietstocht en bierproeven 
 

Volgende vergadering  WOENSDAG 12 OKTOBER OM 20 uur 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prinsenhof-gent.be/

