NR

1/2019

ED

LENTE

UITGAVE

JAARGANG 9

In deze
nieuwsbrief
NIEUW PARKEERGEBOUW
VIA DE LOUISA D’HAVÉBRUG
VEILIG DE SCHELDE OVER
7000 DOMINOES VAN LEDEBERG
NAAR MOSCOU
DE EERSTE OPENBARE GEVOELSPLEK
IN GENT OPENDE IN … LEDEBERG!
EN NOG VEEL MEER …

LEDEBERG
LEEFT

INHOUDSTAFEL
Voorwoord

3

Nieuw parkeergebouw

4

Ledebergse straten in een nieuw jasje

5

Groene plekken in Ledeberg

6

Via de Louisa d’Havébrug veilig de Schelde over

8

7000 dominoes van Ledeberg naar Moscou

9

Ondertussen op de Standaertsite

10

De eerste openbare gevoelsplek
in Gent opende in … Ledeberg!

11

Kaart

bijlage

Activiteiten

bijlage

| 2 | Stadsvernieuwing Ledeberg

WOORD VOORAF
Met ‘Ledeberg leeft’ wil de Stad Gent een stevige impuls geven aan
Ledeberg om de leefbaarheid in de wijk nóg beter te maken. De laatste
jaren is hier reeds hard aan gewerkt en het resultaat mag er zijn!
Zo is de Standaertsite sinds september 2018 in gebruik. De site is
een mooie en groene ontmoetingsplek geworden voor en door
Ledebergenaren. De Standaertgroep vzw zorgt voor een goede organisatie
en volle kalender in de centrale ontmoetingsplaats ‘De Broederij’ en op
de ruimere site. Lees alles over hun werking in het interview op pagina 10.
Ook het groen in Ledeberg krijgt steeds meer vorm. Het Park De Vijvers en
het Adolf Papeleupark krijgen momenteel een grondige opknapbeurt en de
aanleg van het Cotton Island park en het Belleveupark staan op de agenda.
Waar het kan, zorgt de Stad samen met bewoners voor meer groen in de
straten. Denk aan het meter- en peterschap van de plantvakken die hier
als eerste van start ging
In deze nieuwsbrief lees je meer over de bouw van het nieuwe
parkeergebouw aan het rond punt van Speurder. Daar wordt hard gewerkt
om de parking zo snel mogelijk in gebruik te nemen.
Tot slot is er ook nog heel wat te beleven in Ledeberg de komende
maanden. Naast tal van activiteiten op de Standaertsite, kan je ook bij
Lokaal Dienstencentrum De Knoop terecht voor heel wat activiteiten.
Reserveer zeker een plekje in jouw agenda voor het tuinenparcours
van het Cultuurcafé en de week van de architectuur. Ledeberg leeft,
zoveel is zeker!
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NIEUW
PARKEERGEBOUW
In 2020 zal het nieuwe parkeergebouw van Ledeberg af zijn.
Hiermee vervult De Stad de nood aan extra parkeerplaatsen
voor bewoners, Park & Ride mogelijkheden en andere parkeerbehoeftes. Het nieuwe parkeergebouw is ook een belangrijke
stap in de richting van een autoluwere stad. Mensen krijgen
door het gebouw de gelegenheid zich hier te parkeren en met
de fiets, tram of bus af te zakken naar het centrum van Gent.

 AT KOMT ER ALLEMAAL
W
IN HET PARKEERGEBOUW?

DE BOUWWERKEN

Met de bouw van het nieuwe parkeergebouw komen er 500

De werken voor de bouw van het nieuwe parkeergebouw zijn op

nieuwe parkeerplaatsen bij. Naast bewonersparkeren, voorziet

4 juni 2018 gestart. Helaas schieten de werken minder goed op

de Stad een Park & Ride voor bezoekers aan de winkels in

dan verwacht. Bovendien werd tijdens de werken de riolering

Ledeberg en in het bijzonder de zondagsmarkt, voor pendelaars

in de Hundelgemsesteenweg beschadigd. Dit had een invloed

en voor bezoekers van de Gentse binnenstad. Er is ook plaats

op de fundering van het gebouw aan de kant van de Hundel-

voor kort parkeren voor de lokale kleinhandel en horeca.

gemsesteenweg, waardoor de aannemer deze plaatselijk moest

Daarnaast komt in het gebouw ook een fietsenstalling voor
‘Parkeer & Fiets’. Het zal gaan om een afgesloten stalling die
enkel te openen zal zijn via een badge, gekoppeld aan een
parkeerabonnement. 32 fietsers zullen er hun fiets kunnen par-

verstevigen. Ondertussen zijn de bijkomende werken aan de
fundering van het parkeergebouw en de herstellingswerken aan
de riolering achter de rug. Deze vertraging zorgt er voor dat het
parkeergebouw pas in 2020 klaar is.

keren. In de toekomst is het mogelijk dat aantal uit te breiden.

Ondertussen is het werfhekken terug op zijn plaats gezet. Dit

In het parkeergebouw komen 3 oplaadpunten voor telkens

vermindert sterk de hinder voor de buurt. Er kan opnieuw in

2 elektrische wagens en publiek sanitair. Lang parkeren is

twee richtingen gereden worden. Ook de bussen van De Lijn

mogelijk, mits mededeling aan de bewaking (MOB).

worden niet langer omgeleid. De Stad streeft ernaar de parking
in de zomer van 2020 te openen.

Een beeld van hoe het parkeergebouw er zal uit zien.
Het parkeergebouw in opbouw
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LEDEBERGSE STRATEN
IN EEN NIEUW JASJE
De laatste jaren kregen heel wat straten een nieuwe aanleg.
In totaal zijn al 7 straten afgewerkt.
Verschillende straten zijn omgevormd tot woonerf. De auto
zet er een stapje terug, zodat bewoners de straat volop kunnen
gebruiken om elkaar te ontmoeten, te spelen, te leven.
Voetgangers mogen de hele breedte van de straat gebruiken.
De Frans De Coninckstraat en de Adolf Van Ooteghemstraat
zijn enkele van deze straten. Zij kregen een nieuw ontwerp met
plantvakken, straatbomen, fietsenstallingen en parkeerstroken.
Voor de Adolf Van Ooteghemstraat ging er veel aandacht naar
het duurzaam omgaan met water. Zo loopt het water van het
woonerf af naar de langsgelegen wadi. Daarnaast is een aanleg
van een wandelpad doorheen de groenzone voorzien. Dat pad
sluit aan op de padenstructuur van het A. Papeleupark. Dit park
krijgt momenteel een opfrissing. Hierover kan je meer lezen op
pagina 6.
In de Frans De Coninckstraat kan je parkeren aan de kant van
de spoorweg. De muur aan de spoorweg wordt groener met
plaats voor kunst in de toekomst. De stadsdiensten bekijken
momenteel nog enkele bezorgdheden van de bewoners zodat
de vernieuwde aanleg zo optimaal mogelijk kan functioneren.
De Hundelgemsesteenweg, tussen de Frans De Coninckstraat en
de Jozef Vervaenestraat, kreeg een brede rijweg met aan beide
zijden brede voetpaden en fietspaden. Ter hoogte van de Jozef
Vervaenestraat is een groen pleintje voorzien.

Op de hoek van de Frans de Coninckstraat en de
Moriaanstraat kan je verpozen en vinden kinderen
spelprikkels.
Hundelgemsesteenweg
De wadi langs de A. Van Ooteghemstraat.
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SPELEN, RAVOTTEN, VERPOZEN … IN HET GROEN
VAN LEDEBERG
In 2006 startte het Gentse stadsbestuur met een grondige
vernieuwingskuur voor Ledeberg. De Stad formuleerde zes
doelstellingen voor het stadsvernieuwingsproject
Ledeberg leeft, waaronder meer en mooier groen. Gedurende
de daaropvolgende jaren kon de buurt meer en meer genieten
van nieuwe of opgefriste groene plekken zoals het Keizerpark,
het Centrumplein, de tuin van de Welzijnsknoop en hier en
daar een pleintje met een boom. Binnenkort komen daar vier
groenzones bij. Het Park De Vijvers en het Adolf Papeleupark
krijgen momenteel een grondige opfrissing. Het Cotton Island
park en het Bellevuepark zullen nieuwe groene plekken zijn om
te spelen, te verpozen… . We zetten ze graag even op een rijtje.

PARK DE VIJVERS
Met zijn bijna vijf hectare vormt het Park De Vijvers de grootste
groene long in Ledeberg. Het park is een voormalig kasteel-
domein. Hoewel het Park De Vijvers vrij groot is, wordt het niet
veel gebruikt. Daarom krijgt het park een opknapbeurt.
Bijzonder aan de heraanleg is dat ook het Woon- en Zorgcentrum
De Vijvers en een terrein van de Afdeling Wegen en Verkeer ten
zuiden van de De Naeyerdreef erbij betrokken werden. Als het
park heraangelegd is, kan je vanuit de tuin van het Woon- en
Zorgcentrum De Vijvers rechtstreeks het park inlopen. Enkele,
voor rolstoeltoegankelijke paden zorgen daarvoor. ’s Avonds
kunnen ze met poortjes afgesloten worden voor de veiligheid
van de bewoners. Zo maken niet alleen bewoners makkelijker
een wandeling in het park. Ook bezoekers van het park kunnen
genieten van de heraangelegde tuin van het Woonzorgcentrum
en het bijhorende terras. Bovendien geeft het Woonzorgcentrum
een deel van haar tuin in bruikleen aan de Stad. Daardoor kan
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het park vergroten en is het toegankelijker vanaf de Walstraat.
Er komen ook meer en bredere toegangen, speelterreinen voor
grote en kleine kinderen, een petanqueveldje en veel zitbanken. Bos en gazon wisselen elkaar af en de vijver wordt nog
aantrekkelijker. Deze zomer worden paden, vlonders, banken
en speelinfrastructuur geïnstalleerd. Vanaf de herfst starten er
vooral beplantingswerken. Het einde van de werken is voorzien
voor eind 2019.

ADOLF PAPELEUPARK
Niet ver van Park De Vijvers vind je naast de E17 en langs het
Moscouviaduct het Adolf Papeleupark. Ook dit park had een
opknapbeurt nodig. In 1969 ging de bouw van de E17 van start.
Dit had grote gevolgen voor het Adolf Papeleupark. Het park
werd een heel stuk kleiner en van de kommavormige vijver
bleef maar de helft meer over.
Met de heraanleg verdwijnt een stukje van de Frans De Coninckstraat om terug park te worden. Kinderen krijgen een avontuurlijke speelplek met zandheuvels en boomstammen om op te
klimmen. Nieuwe comfortabele wandelpaden slingeren doorheen het landschappelijke park. Een dichte rand van struiken
schermt de spoorweg beter af van het park. Langs de vijver mag
zich een moerasje ontwikkelen. Leuk voor kikkers, salamanders
en oeverplanten. De heraanleg van het Adolf Papeleupark volgt
dezelfde planning als Park De Vijvers. Het einde van de werken is
voorzien voor eind 2019.

COTTON ISLAND
Naast het opfrissen van bestaande parken zet de Stad ook in op
de aanleg van nieuwe parken die de recreatiebehoeften dicht bij
huis opvangen. Deze groene plekken fungeren niet langer als losliggende eilanden in de stad, maar zijn met elkaar verbonden
via groenassen. Cotton Island die langs de Ledebergse
Scheldemeander ligt, is zo’n park. Tussen de woningen en

BELLEVUEPARK
De tweede groenzone die erbij komt, is het Bellevuepark.
Het nieuwe stukje groen zal te vinden zijn aan de achterzijde van
de Jenny Tanghestraat, tussen het kantoorgebouw Zuiderpoort
en de Schelde.

de Franse Vaart komt er een nieuwe groenzone.
Het ontwerp zorgt voor een beter contact met de Franse Vaart.
Zo komt er een pad met zachte treden die je naar het water
brengt. Trappen naar een terraszone aan het water zorgen voor
maximaal contact met het water. Verder komt er een boomgaard
met kerselaars, golvende heuvels en bloemrijke graslanden met

Het Bellevuepark wordt een gevarieerd park met hier en daar

hier en daar een zitbank en spelprikkels voor de allerkleinsten.

een picknickbank en zal rechtstreeks toegang geven tot het

Het wordt een aangename plek voor iedereen! Zowel buurt

water. Net zoals het Cotton Island park ligt het Bellevuepark

bewoners als passanten kunnen er vertoeven of doorheen

langs de groenas van de Ledebergse Scheldemeander en wordt

fietsen en wandelen.

het een plek voor buurtbewoners, werknemers en passanten om
te fietsen en te wandelen.

Op 23 april 2019 startten de werken aan het Cotton Island park.
De grond- en verhardingswerken duren tot eind mei 2019.

Op dezelfde plek zal een nieuwe fietsbrug de omgeving van

Nadien plaatst de aannemer parkbanken en spelprikkels .

de Zuiderpoort en Bellevue op een veilige manier verbinden

Tijdens de zomermaanden zal de buurt al kunnen genieten

met het centrum van de stad. Ook het zwembad Strop zal

van het park. In de herfst volgen dan nog de laatste zaai-

zo vlotter bereikbaar zijn met de fiets.

en beplantingswerken.

De werken voor deze brug startten begin mei 2019.
Na de afwerking van de brug, is het de buurt aan

HONDENLOSLOOPWEIDE

het Bellevuepark. De start van de parkaanleg wordt

Gezien men momenteel volop aan het werk is om het Park

nu geschat op mei 2020.

De Vijvers en het Adolf Papeleupark beter en gezelliger te maken,
kan je er even niet terecht met jouw hond. Daarom werd er
gezocht naar een andere plek: en kijk gevonden! Bij het Open
Huis aan de Botermarkt zal jouw hond kunnen loslopen in
de hondenlosloopweide. Buiten deze weide moeten honden
aan de leiband. De aanleg van de weide staat bij de Groendienst
ingepland voor augustus 2019.

V isualisatie van het grasveld vanuit het Woon –
en Zorgcentrum De Vijvers.
Werken aan de wandelpaden in het Adolf Papeleupark.
Zo zal het Bellevuepark er uit zien.
D e werken aan het cotton island park zijn begonnen.
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7000 DOMINOES VAN
LEDEBERG NAAR MOSCOU
Op zaterdag 21 september 2019 start het FESTIVAL VAN DE
ARCHITECTUUR met een knaller in jouw buurt. Het evenement
DOMINOES sloopt de grenzen tussen Ledeberg en Moscou.
Buurtcentra, scholen, pleinen, kerk en moskee, café’s, appartementen, huizen en Gentenaars worden verbonden door een
traject van 7000 dominostenen dwars door de wijk.
Dit unieke schouwspel zal alleen kunnen plaatsvinden met hulp
van een massa vrijwilligers. Samen zullen ze het parcours overeind houden tot het startschot klinkt voor het domino-effect.

BEDENKERS
Dominoes werd bedacht door Julian Maynard Smith, artistiek
directeur en medeoprichter van Station House Opera in Londen.
Na onder andere Kopenhagen, Marseille, Ljubljana en Melbourne,
is Dominoes op zaterdag 21 september te beleven in Gent.
Het Vlaams Architectuurinstituut, Stad Gent – Stadsbouwmeester, en Vooruit produceren deze Gentse uitvoering. Hiermee
verbeeldt het Festival van de architectuur het thema “Verbind
de stad!” en zet het in op het samenbrengen van mensen,
gebouwen en wijken.

DOMINOES ZOEKT VRIJWILLIGERS!
Dominoes is een kunstproject dat dwars door de wijken Ledeberg en Moscou gaat en wordt opgebouwd door 250 vrijwilligers.
Op zaterdag 21 september kan je bouwer, bewaker en gids van
Dominoes zijn. De vrijwilligers zijn onderdeel van het project en
maken Dominoes tot een onvergetelijk evenement. Lijkt het jou,
jouw gezin, jouw straat of vereniging wat om mee te helpen?
Aanmelden kan via dominoes@stad.gent.

Vanaf de Stropkaai zullen er twee aanrijhellingen zijn.
Week van de architectuur

Bekijk het fimpje van ‘Dominoes’ in Marseille.
www.youtube.com/watch?v=V_wLtbF3H-A
| 8 | Stadsvernieuwing Ledeberg
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VIA DE LOUISA
D’HAVÉBRUG VEILIG DE
SCHELDE OVER
Zoals je eerder las in deze nieuwsbrief, komt er een nieuwe
fiets- en voetgangersbrug die het toekomstige Bellevuepark
met de Stropkaai en het centrum van de stad verbindt. De brug
heet de Louisa d’Havébrug.

WAAR KOMT DE BRUG?
De nieuwe fiets- en voetgangersbrug verbindt het Bellevuepark
met de Stropkaai en het centrum van de stad. Zo komt er een
veilige en vlotte verbinding richting het centrum en richting
Gent Sint-Pieters
De brug zal ongeveer 5 meter boven het water gebouwd worden
zodat de scheepvaart er nog steeds kan passeren. Hierdoor
krijgt de brug aanrijhellingen, twee aan de kant van de Stropkaai en één in het park.

WAAROM DE NAAM LOUISA D’HAVÉ?
Op 17 december 2018 hakte de Gentse gemeenteraad de knoop
door en kreeg de brug de naam Louisa d’Havébrug, naar
de gelijknamige oorlogsheldin. Louisa d’Havé was een Gentse
spionne die in totaal veertig à vijftig keer militair gevoelige
informatie naar Nederland wist te smokkelen tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Dit onder de dekmantel dat ze daar textiel kocht
voor het bedrijf van haar vader. Dankzij haar spionagewerk
kon het Belgisch leger zich beter beschermen tegen Duitse
gasaanvallen. Hiervoor werd ze ook tot ridder geslagen.
Louisa d’Havé overleed in 1966.

TIMING
In mei 2019 startten de werken voor de brug. Na een jaar
bouwen zal je over de brug kunnen wandelen en fietsen.
Ondertussen wordt de Stropkaai een fietsstraat om een veilige
verbinding te maken met de brug. Nadat de brug klaar is, zal ook
het Bellevuepark aangelegd worden. De start van de parkaanleg
wordt nu geschat op mei 2020.
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ONDERTUSSEN
OP DE STANDAERTSITE

Onder elkaar hebben we een taakverdeling. Zo zijn er een paar
mensen verantwoordelijk voor de mailbox i.v.m. aanvragen voor
ruimtes, anderen voor de herberg enz. We zijn wel altijd op zoek
naar meer vrijwilligers!”

In september 2018, zeven jaar na de sluiting van de doe-hetzelfzaak Standaert, konden buurtbewoners kennismaken met
de hernieuwde Standaertsite en met de ‘Broederij’, het nieuwe
buurthuis. Ondertussen kwam de wekelijkse boerenmarkt op
woensdag terug op de site en kan de buurt volop genieten van

<< WE HOPEN DAT VERSCHILLENDE MENSEN EN GROEPEN
IN LEDEBERG ZICH THUIS VOELEN OP DE SITE EN HET GEVOEL
HEBBEN DAT DIT OOK HUN PLEK IS. >>

tal van activiteiten. Esther en Babs van de Standaertgroep vzw
vertellen hoe deze ontmoetingsplek tot stand kwam:

Hoe gaat de werking nu 6 maanden na de opening?

Esther: “We zijn er allebei van bij het prille begin bij. Ongeveer

E: “De opening was voor ons - na er zolang mee bezig te zijn

7 jaar geleden, in december 2012, werd bekend dat de Standaert

geweest - een eind – en een beginpunt. Het is zalig om te zien

Doe-Het-Zelfzaak failliet was. We zijn toen met 6 mensen aan de

dat de site er effectief is en dat er open ruimte is voor de buurt.

keukentafel gaan zitten met het idee dat we iets moesten doen

Tegelijk was het een beginpunt van een nieuw hoofdstuk. We

met de site. Ledeberg is heel dichtbevolkt en we wilden een

voelen dat we al veel noden van de buurt vervullen. Onze activi-

beetje groene open ruimte creëren met ook een sociale functie.

teiten zitten goed vol en de vragen om nieuwe activiteiten te

De Standaertsite was daarvoor de perfecte plek.

organiseren, blijven komen. Hiermee zijn we natuurlijk blij.

De volgende vergadering waren we al met 20 en twee maanden
later verzamelden we 200 man op een volksvergadering. Een
paar maanden en 2000 handtekeningen later, zijn we naar de
burgemeester getrokken. Het doel was om de Stad Gent ervan
te overtuigen De Standaertsite te kopen en er open ruimte van

We zijn ook trots dat we via de diverse organisaties die hier
iets doen, verschillende groepen mensen bereiken. Hier willen
we blijven naar werken. Daar ligt wat ons betreft de grootste
uitdaging: dat nog meer verschillende groepen Ledebergenaren
De Broederij kennen en er hun ding kunnen doen.

te maken. Eind 2013 kregen we het goede nieuws dat de Stad de
plek ging aankopen. Dat was het startschot van een proces om
te bepalen wat er op de site kon komen. Tegelijkertijd startten
we op de site met een tijdelijke invulling. Babs en ik hadden er
een koffiehuis. Veel van die tijdelijke invullingen zijn nu vaste
waardes geworden zoals De Fietskeuken, Op Wielekes en de
Boerenmarkt.”
Hoe zit het beheer van de huidige site nu in elkaar?
E: “De site wordt beheerd door buurtbewoners. We hebben ons
verenigd onder de vzw De Standaertgroep. Met de vzw hebben
we een contract met de Stad ondertekend om de site te mogen
beheren. De Stad heeft geen praktische inspraak, maar uiteraard
moeten we wel binnen een bepaald kader werken. Daarin staat
bijvoorbeeld dat er na 22 uur geen lawaai meer mag zijn en
daar houden we ons ook aan. De Broederij is de naam van de
ontmoetingsplek waar de activiteiten plaatsvinden, waar er
vergaderd kan worden, enz. Je vindt er de herberg, waar
wekelijks buurtbewoners vrijwillig achter de toog staan en
zorgen voor gezelligheid, burenbabbels, koffie en ander lekkers.

Meer info?
De Broederij biedt ruimte voor allerhande activiteiten op
| 10 | Stadsvernieuwing Ledeberg

het gelijkvloers en op de verdieping. Neem gerust een kijkje
op http://www.debroederij.be/kalender.



Maar ik denk dat we met z’n allen ambitieus zijn en dat we soms
te veel kijken naar wat we nog allemaal willen. We onderschatten soms wat er al bereikt is. Het feit dat het er is, is gewoon al
fantastisch. Als je ziet hoeveel mensen hier rondlopen en het park
gebruiken en hoeveel organisaties er van de site gebruik maken of
willen gebruik maken, mogen we best trots zijn op het resultaat!”
Handje helpen?

DE EERSTE OPENBARE
GEVOELSPLEK IN GENT
OPENDE IN … LEDEBERG!
In het Botermarktpark opende de eerste openbare gevoelsplek
van Gent. Een gevoelsplek is een tastbare, afgebakende plek

Voel je je geroepen om barmadam of koffieman te zijn? Wil je ook

waar kinderen en jongeren met een bepaalde emotie terecht

van De Broederij een warme ontmoetingsplek in Ledeberg maken?

kunnen om die te benoemen en te verwerken. Hierdoor kunnen

Of wil je de werking helpen bij de organisatie, de administratie, de

deze kinderen en jongeren beter met hun emoties om.

stock, de afwas, de poets... of iets anders? Stuur een mailtje naar
info@debroederij.gent.

Wijkgezondheidscentrum Botermarkt verkende samen met
leerlingen van de Benedictuspoort welke gevoelens er boven
drijven. De eerste gevoelsplek werd daarom ‘dé troostplek’ in het

EEN ARCHITECTURAAL HOOGSTANDJE
De site werd geselecteerd voor de dag van de Architectuur
(22 september 2019) en wordt opgenomen in het boek ‘Belgium
New Architecture 7’. Ledeberg kan dus terecht trots op deze
nieuwe groene ontmoetingsplek. Deze zomer kunnen we
uitkijken naar de komst van de lift! In de loop van augustus 2019

Botermarktpark. Daarnaast wordt er ook nog gedroomd van een
‘boze plek’ in het Keizerpark.
“Een plek bieden waar jongeren kunnen ‘praten over gevoelens’
en ‘stoppen met kroppen’ werkt”, zo legde Lut Celie van de
Bleekweide en bezielster achter de gevoelsplekken uit op
13 oktober 2018 bij de opening van de gevoelsplek.

zal ook de bovenste verdieping van De Broederij voor iedereen
toegankelijk zijn.

LEZING ‘ANDERS KIJKEN NAAR KINDEREN
EN JONGEREN’
De Brede Stuurgroep Jeugd en het atelier psychische kwetsbaarheid Ledeberg organiseert een lezing ‘Anders kijken en
luisteren naar kinderen en jongeren’ door Lut Celie, psycho
therapeut bij De Bleekweide.
Van onlust over kleine kwetsuren tot groot verlies. Deze
vorming gaat over wat kinderen en jongeren vandaag kan overkomen, hoe ze dat zelf beleven en vooral over de signalen die
ze geven. Hoe kunnen we kinderen en jongeren begrijpen?

D e moestuin van de Standaertsite.
E sther en Babs van de Standaertgroep Vzw

Wanneer en waar?
Dinsdag 28 mei 2019 om 16 uur - 17.30 uur
Benedictuspoort Ledeberg, ingang via de Binnenweg
Wil je er graag bij zijn? Schrijf dan in
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via http://go.stad.gent/lezinglutcelie

V.u.: Mieke Hullebroeck – algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent – 2019 - 00351

IETS ORGANISEREN
OP DE STANDAERTSITE?
Wil je zelf een vergadering, een activiteit, workshop, info-avond, ...
organiseren? Stuur een mailtje naar info@debroederij.gent of doe
een aanvraag via http://www.debroederij.gent/aanvragen/. Langskomen mag ook altijd! Ons vernieuwde adres is
De broederij, Standaertsite 1 – 9050 Ledeberg.

WIL JE MEER WETEN
OVER LEDEBERG LEEFT?
Nele Vanhooren
projectcommunicator ‘Ledeberg leeft’
Franklin Rooseveltlaan 1 – 9000 Gent
Tel. 09 266 82 37 - nele.vanhooren@stad.gent
www.ledebergleeft.be

