BLOEMEKENSWIJK

Beste bewoner,
‘Wijk van de Maand’ is de nieuwe naam van de ontmoetingen tussen het college
van burgemeester en schepenen en de bewoners van de 25 Gentse wijken. Niet
langer één enkele debatavond, maar een maand vol interactieve ontmoetingen
rond diverse thema’s, op maat van de Bloemekenswijk.
Op die manier willen wij een nog beter beeld krijgen van hoe u uw wijk vandaag
ervaart en hoe we die samen nog beter kunnen maken.
Bijzonder aan Wijk van de Maand is dat lokale verenigingen, bewonersgroepen en
professionele werkers mee zorgen voor de organisatie en uitwerking. Waarvoor
alvast mijn dank!
De Bloemekenswijk is Wijk van de Maand in mei 2014.
Lees deze folder vooral als een uitnodiging! Het programma geeft een overzicht
van de ontmoetingen die we in petto hebben voor uw wijk. Dus, laat van u horen,
kom af en neem deel!

Daniël Termont
burgemeester

PROGRAMMA Wijk van de Maand
1.

De Bloemekenswijk in vogelvlucht: wijkfietstocht
zaterdag 3 mei, om 9.30 uur,
Vertrekplaats: Huize Triest, ingang Jozef Guislainstraat
Burgemeester Daniël Termont, schepen Filip Watteeuw, schepen Tom Balthazar
en schepen Tine Heyse fietsen samen met u door de wijk. Op diverse haltes geven
inwoners van de Bloemekenswijk hun vragen, tips en suggesties rond veiligheid,
wonen, groen, mobiliteit en netheid mee. Eindigen doen we met een drankje onder
de watertoren in de Maïsstraat waar u meteen info kunt krijgen over de aanleg
van geveltuintjes. Inwoners van de Anjelierstraat leggen hun geveltuintjes op dat
moment aan.
U bent trots op de wijk maar wil toch het stadsbestuur op verbeterpunten wijzen?
Fiets met ons mee! Schrijf u in voor 28 april via Gentinfo 09 210 10 10. Bij zwaar
regenweer : raadpleeg de blog www.gent.be/bloemekenswijk.
Dit is een activiteit i.s.m. diverse inwoners, het Buurtwerk en de Groendienst.
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2.

Voetbaltornooi
Zaterdag 10 mei, van 16 uur tot 19 uur,
Sportveld Jan Yoens, ingang Dracenastraat
KAA Gent Homeless Blue White, een voetbalteam van dakloze en thuisloze mensen
en de Jongerenwerking van vzw JONG strijden vriendschappelijk om beleidsaandacht.
Steek hen een hart onder de riem en kom supporteren!
Schepenen Rudy Coddens en Resul Tapmaz komen om 17u even coachen en staan
klaar voor een warm gesprek op de bank met beide groepen rond armoedebestrijding,
werk en sportbeleid.
U kunt ondertussen voor een babbel terecht bij de nieuwe uitbater van de cafetaria op
het terrein.

KAA Gent Homeless Blue White is een samenwerkingsinitiatief van OCMW Gent- Emancipatorische
Werking, straathoekwerk Stad Gent, Voetbal in de stad en CAW Oost-Vlaanderen.

3.

Hasta la Vista festival
Zondag 11 mei, doorlopend van 10.30 uur tot 18.30 uur,
Museum dr. Guislain: ingang Jozef Guislainstraat 43
Een festival waar mensen met en
zonder beperking elkaar ontmoeten,
tijdens een info- en kunstmarkt,
inleefateliers, een kinderkookatelier, een spelletjeshoek, creatieve workshops, een rondleiding in
de tentoonstelling ‘Oorlog en trauma’, een kinderboerderij, een signalenwand en vertoning van de film
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‘Hasta la vista’ (met ondertiteling en
ringleiding).
Bovendien krijgen alle moeders een attentie. Schepenen Resul Tapmaz en
Annelies Storms komen om 14.30 uur luisteren naar uw suggesties voor hun
beleid.
Alle activiteiten zijn gratis, behalve de brunch en cafetaria. Inschrijven voor de
brunch (11u-14u) is noodzakelijk en kan bij Buurtwerk vóór dinsdag 6 mei. De kostprijs bedraagt 5 euro voor volwassenen en 3 euro voor kinderen.
Info en inschrijven:
Buurtwerk Bloemekenswijk,
Frans Van Ryhovelaan 119
09 227 77 88
buurtwerking.bloemekenswijk@gent.be
Hasta la vista is een samenwerking tussen Buurtwerk, Museum Guislain, Onze Nieuwe Toekomst vzw en
diverse partners zie blog : www.gent.be/bloemekenswijk.

4.

Van start(er) naar fotofinish!
Dinsdag 13 mei, van 10 uur tot 12 uur,
Startpunt: 9.45 uur aan het Van Beverenplein
Fotoclub ’t Appareilke wil de lokale handelaars in de Bloemekenswijk letterlijk ‘in the picture’ zetten. Door handelaars een plek te geven op hun wijksite
hopen zij een wederzijdse win-win te realiseren: mooie foto-onderwerpen én
tegelijk ook steun aan de lokale handel. Samen met de dekenij bezoeken zij
een aantal handelaars om hun project voor te stellen.
Schepen Christophe Peeters vergezelt hen en luistert naar de suggesties en
tips van handelaars voor in het kader van zijn middenstandsbeleid.
Eerste schepen Mathias De Clercq, die o.a. bevoegd is voor ondernemen
en het startersbeleid, sluit aan.

Dit is een initiatief van fotoclub ’t Appareilke i.s.m. de Koninklijke Dekenij Bloemekenswijk vzw.
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5.

Gegidste wandeling op de Westerbegraafplaats
Vrijdagavond 16 mei, om 19.30 uur,
Vertrekplaats: Westerbegraafplaats ingang Fr. Ferrerlaan
Onthaal met een drankje vanaf 19.30 uur. Om 20u stipt start de wandeling, tot 21u.
Onze gids An Hernalsteen onthult de geheimen van deze bijzondere plek.
Schepen Sofie Bracke, bevoegd voor begraafplaatsen en administratieve dienstverlening, wandelt met ons mee en luistert naar uw suggesties.
Schrijf u in voor 13 mei via Gentinfo 09 210 10 10
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6.

Cinema Van Beverenplein
Zaterdag 17 mei, doorlopend van 14 uur tot 17 uur,
Van Beverenplein
Eenmaal in het jaar is het Van Beverenplein van de kinderen, de jongeren en de
jonge gezinnen. Geen auto’s maar allerlei spelletjes, uitdagingen, een gezellig
terras en dit alles dit jaar in het thema ‘Cinema’.
Dus zet die pruik op en kom op onze Rode Loper. Laat u ter plekke omtoveren in
filmster of ga voluit als een echte stuntman op ons avontuurlijk parcours.

Schepen Elke Decruyenaere heeft haar Oscarspeech al klaar en gaat in ons huiskamerdecor in gesprek met mama’s en papa’s over hoe de wijk nog kindvriendelijker
kan worden.

Cinema Van Beverenplein is een initiatief van Werkgroep jeugd.
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7.

Er was eens.. in de Bloemekenswijk 		
Vrijdag 23 mei, van 13.30 uur tot 16 uur,
Bibliotheek Fr. Ferrerlaan 275 A en Stedelijk Clubhuis voor Senioren
Bloemekenswijk, Fr. Ferrerlaan 273 bis
Tina De Gendt, bekend van het boek
“Turkije aan de Leie. 50 jaar migratie”
komt ons in de bib vertellen welke bijzondere rol priester-arbeider Herman
Pillaert uit de Maïsstraat heeft gespeeld
voor de Turkse en Marokkaanse Gentenaren.
Aansluitend kan u in clubhuis
Bloemekenswijk terecht voor koffie en
gebak. Schepen Rudy Coddens luistert
even mee en komt napraten in het clubhuis. Schrijf u in voor 20 mei,
via Gentinfo 09 210 10 10.
De plaatsen zijn beperkt.
Deze activiteit richt zich tot de 55 plussers en is een
initiatief van de bibliotheek i.s.m. clubhuizen Palinghuizen, Bloemekenswijk en Jan Yoens,
LDC De Boei, met medewerking van de Lokale
Seniorenraad Gent Noordwest.
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VOLG DE ‘WIJK VAN DE MAAND’
BLOEMEKENSWIJK OP DE VOET
EN REAGEER!

Via onze blog www.gent.be/bloemekenswijk
Lees er het uitgebreide programma, bekijk de ontmoetingen
tussen het stadsbestuur en de bewoners van
de Bloemekenswijk én reageer!

Wilt u ons laten meegenieten van úw kijk op de
Bloemekenswijk of uw favoriete plek in de wijk?
Neem een spraakmakende foto en stuur hem ons vandaag door,
met een korte beschrijving (2 à 3 lijnen) en uw naam erbij.
Een selectie verschijnt op onze blog.
Stuur uw foto door naar: karolien.lecoutere@gent.be

Gebruikt u een rolwagen of bent u slecht te been?
Bent u doof of slechthorend, blind of slechtziend?
Hebt u hulp nodig? Laat het ons op voorhand weten.
Voor sommige activiteiten schrijft u in via Gentinfo.
Dat staat telkens bij de activiteit vermeld.
Inschrijven kan via 09 210 10 10, fax 09 210 10 20
of via mail gentinfo@gent.be, van maandag tot zaterdag,
van 8 tot 19 uur.

V.u.: Paul Teerlinck - stadssecretaris - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 2014

Gebiedsgerichte Werking
Karolien Lecoutere
karolien.lecoutere@gent.be - 09 266 82 57
Volg de Wijk van de Maand op onze blog:
www.gent.be/bloemekenswijk #wijkvandemaand

