
Gent, 7 augustus 2022 

 

Patersholfeesten nieuwe stijl! 

 

Elk nadeel heeft zijn voordeel…twee jaar van gedwongen stilstand van vrijwel alle dekenij-

activiteiten wegens corona waren voor het bestuurs-team een welkome aanleiding om 

grondig te reflecteren over het dekenijleven anno 2022 en verder.  

 

Zo werd ook de programmatie van de Patersholfeesten flink aangepakt, en die zal er vanaf 

dit jaar eenvoudiger uitzien.  

Door de steeds groter wordende wens van buren-medewerkers om ook écht aan ‘hun’ 

buurtfeest te kunnen deelnemen, heeft het team besloten om het programma te hertekenen 

en Het Feest enigszins terug te brengen op maat van de buurt.  

Op die manier moeten de vele vrijwillige medewerkers voldoende ruimte krijgen om naast 

hun enorm engagement vanaf de voorbereiding tot ná de afbouw, ook intens te genieten als 

volwaardige feestvierders…de essentie van een buurtfeest, toch?  

 

Dus, Patersholfeesten versie ‘22: uiteraard blijven alle bezoekers van harte welkom, maar 

de buurtbewoners blijven de eregasten, daar zal dit jaar meer dan ooit aandacht aan 

geschonken worden!  

 

En we blijven het herhalen: neen, de Patersholfeesten zijn niet het zoveelste 

zomerfestivalletje; daarvoor hebben we noch de ambitie, noch de centen. 

Wat blijft is een fijn, en ondanks de nodige vernieuwing, een ‘old fashioned’ buurtfeest met 

veel aandacht voor traditie (dat zijn we deze eeuwenoude wijk met een boeiend verleden op 

z’n minst verschuldigd)…een mix van leuke, fijne muziek op twee podia, een volksbal, 

activiteiten voor kinderen en jongeren, gestreken mastellen, een optocht met een heuse 

harmonie, bloemenhulde aan de steen voor overleden buurtbewoners uit de twee voorbije 

wereldoorlogen, slotconcert met eigen huisorkest, de ludieke kaarskensstoet.  

 

Ook verplaatsen we de populaire rommelmarkt naar maandag 15 augustus, ‘Vive Marie’. 

Op die manier duren de Patersholfeesten dit jaar vier dagen! 

Zelfs de traditionele eucharistieviering voor overleden buurtbewoners op zaterdagavond 

werd gerestyled (!): het wordt een concert-misviering met aandacht voor een iconisch orgel 

en een begenadigde organist!  

 

Patersholfeesten 2022, waar vernieuwing en traditie mekaar ontmoeten! 

 

Van harte welkom!  

Het dekenij-bestuursteam 

 

Meer info? 

brievenbus@patershol.org 

dekenij.patershol@telenet.org 
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