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in 2008 werden de plannen voor 

Ledeberg voor de eerste keer aan u 

voorgesteld. 

nu, drie jaar later, geven wij u 

graag een stand van zaken over het 

stadsvernieuwingsproject. Wat is er in 

de tussentijd allemaal veranderd? Wat 

gaat er nog veranderen de komende 

jaren? u komt het allemaal te weten op 

de hernieuwde tentoonstelling.

Op vrijdag 17 juni van 17u tot 19u is 

er een plechtige opening met een 

receptie. Zowel zaterdag 18 juni 

(14u-18u) als zondag 19 juni (11u-18u)   

kunt u doorlopend deelnemen aan 

informatieve wandelingen. 

 Praktische info:

Bibliotheek Ledeberg

Driesstraat 99

9050 Ledeberg

OPeNINgsureN:

Ma van 16u tot 19u

woe van 14u tot 17u

do van 16u tot 19u

za van 10u tot 12u

gesloten
di, vrij en zo 

16 juli t.e.m. 30 juli 2011

www.ledebergleeft.be

Beste lezer,

In deze nieuwe editie van de nieuwsbrief rond het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg 
leeft’, vindt u opnieuw een stevige brok informatie.

We gaan uitgebreid in op de “nieuwe hoeken” die er op enkele plaatsen in Ledeberg 
zullen komen. De hoek van een straat is heel zichtbaar en gezichtsbepalend. We willen 
dan ook graag fraaie hoeken creëren, door vervallen en leegstaande hoekwoningen te 
slopen en er nieuwe woningen te bouwen of kleine pleintjes aan te leggen. 

Voorbeelden van die nieuwe hoeken zijn te bekijken op de tentoonstelling die vanaf 
17 juni de hele zomer loopt in de bibliotheek van Ledeberg. U krijgt er zicht op het hele 
stadsvernieuwingsproces en een actuele stand van zaken. Echt een bezoekje waard.  

Meteen nodig ik u ook graag uit op 26 juni om 12 uur voor de plechtige opening van 
de binnentuin in de Moriaanstraat. Dat wordt deze zomer een heerlijk plekje om te 
vertoeven. En er zijn nog meer groene plekjes en parken die we aangenaam willen 
inrichten. Het Park De Vijvers en het Adolf Papeleupark worden heringericht. Als 
Ledebergenaar krijgt u de mogelijkheid uw ideeën te geven over de plannen. Meer 
daarover verder in deze nieuwsbrief. 

Op pagina 7 maakt u kennis met Jo Van Damme. Deze eigenzinnige presentator-
journalist-schrijver vindt dat Lederberg klinkt als een strijdkreet, en schreef dan 
ook een roman met als titel… “Ledeberg!”. Ten slotte staat er Ledeberg zéker geen 
zomerslaap te wachten, integendeel. De uitgebreide kalender achteraan geeft u een 
zicht op de vele activiteiten die op stapel staan in Ledeberg. Ik hoop u op één van die 
mooie momenten te mogen ontmoeten en wens u nu al een prachtige zomer toe. 

Met vriendelijke groeten, 
Tom Balthazar

Opening herwerkte 

tentoonstelling 

‘Ledeberg leeft’

In de kijker
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Woord vooraf
Tom Balthazar
schepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen

 
De 6 voor      
Ledeberg

De NIeuwe BuurTTuIN IN De MOrIAANsTrAAT 
BIJNA kLAAr 

De nieuwe buurttuin in de Moriaanstraat is bijna af. Deze tuin maakt deel uit 
van het nieuwbouwproject dat de huisvestingsmaatschappij Scheldevallei heeft 
gerealiseerd. De bewoners waarvan de tuin grenst aan deze binnentuin genieten 
nu al van hun tuinuitbreiding.
De binnentuin omvat drie grote zones: een tuinzone, een overdekte speelzone en 
een plaats voorbehouden voor de auto en de fiets. In de tuinzone kunt u onder 
andere in de boomgaard tot rust komen, dankzij een aantal zitmuurtjes en een 
picknicktafel. De overdekte speelzone biedt mogelijkheid tot basketten.
kom naar de opening van de binnentuin op zondag 26 juni 2011 om 12u. U kunt 
er genieten van een drankje en voor de kinderen zijn er activiteiten voorzien. De 
Ledebirds zorgen voor de muzikale noot. De buurtbewoners zorgen aansluitend 
voor een feestelijke namiddag.

uITBreIDINg VAN De schOOL BeNeDIcTusPOOrT

De school Benedictuspoort breidt uit. De hiervoor noodzakelijke sloopwerken 
zijn reeds begonnen. Het is de bedoeling om na het bouwverlof te starten met 
de opbouwwerken.

herAANLeg LeDeBergse sTrATeN

De werken in de Bisschopstraat werden eind mei 2011 afgrond. In de loop van 
de maand mei moesten de betonstraatstenen nog uitharden en heeft de Stad 
Gent het gras ingezaaid. In de Scheldekaai en Edward Pynaertkaai starten de 
werkzaamheden in de loop van juni 2011. De heraanleg van het Polplein en 
omliggende straten is momenteel gepland voor eind 2012. 

INsPrAAk BIJ 
herINrIchTINg VAN PArk 
De VIJVers eN ADOLf 
PAPeLeuPArk

Het onderzoek naar de historische 
waarde, de bodemsamenstelling, de 
opbouw van het reliëf, de waterhuis-
houding, de beleving en het gebruik van 
Park De Vijvers en Adolf Papeleupark is 
afgerond. Ondertussen wordt er volop 
gewerkt aan het voorontwerp voor de 
herinrichting van beide parken. 

Op zaterdag 18 en zondag 19 juni leggen 
we u de plannen voor! U krijgt dan de 
mogelijkheid om hierop te reageren en 
uw ideeën te geven. U kunt doorlopend 
de plannen inkijken op zaterdag tussen 
14u en 18u en op zondag tussen 11u 
en 18u in Woon – en Zorgcentrum De 
Vijvers.

De Stad heeft op ruimtelijk vlak zes doelstellingen voor Ledeberg: meer en mooier groen, ho-
gere woonkwaliteit, vlotter en veiliger verkeer, vernieuwde toegangen, meer en actievere dienst-
verlening en meer ruimte voor ontmoeten. Iedere doelstelling heeft zijn eigen kleur en symbool. 
Daarnaast werken we niet alleen aan een stenen verhaal. Wilt u weten wat er ondertussen is 
veranderd? Lees dan onderstaande rubriek. U krijgt een stand van zaken over de verschillende 
projecten en de doelstellingen waaronder ze thuishoren.
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Nieuwe hoeken voor Ledeberg 
het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg leeft’ wil niet alleen de huidige kwaliteiten van Ledeberg 
zichtbaarder maken en versterken maar ook de bestaande knelpunten wegwerken. eén van die 
knelpunten is de slechte woonkwaliteit in Ledeberg. Om dit aan te pakken, sloopt het stadsontwik-
kelingsbedrijf gent (Ag sOB) op verschillende plaatsen in Ledeberg oude panden om er nadien nieu-
we gezinswoningen te bouwen. Daarnaast komen er op verschillende plaatsen groene sproeten.

1. BArAk Architecten i.s.m. Kris Coremans
	 eengezinswoning	
  hoek Floristenstraat-J.Vervaenestraat 
2. BuLk Architecten i.s.m. Kris Coremans
		 eengezinswoning	met	praktijkruimte
  hoek H. Bertolfstraat en Veldwijkstraat
3. PuLs Architecten i.s.m. Benoit Ottevaere
	 eengezinswoning	
 hoek Fr.De Coninckstraat met Floristenstr.
4. BArAk Architecten i.s.m. Kris Coremans
	 eengezinswoningen	
 hoek Kleine Kerkstraat-Hoefijzerstraat

Op deze foto ziet u een voorbeeld van hoe 
een boomvak er kan uitzien.

Op deze foto ziet u een voorbeeld van de omgevingsaanleg rond de bibliotheek

Het AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent (AG SOB) bouwt binnenkort 12 huizen in Le-
deberg. In dezelfde buurt biedt het AG SOB ook 4 bouwkavels te koop aan. En vlakbij, 
in de Sas- en Bassijnwijk, komen nog eens 5 appartementen. 

De nieuwbouwwoningen zijn allemaal hoekwoningen. Dit is een bewuste 
keuze. Het was namelijk slecht gesteld met de woonkwaliteit van heel 
wat hoekhuizen. Vier jonge architectenbureaus hebben de woningen 
en het appartementencomplex ontworpen, op maat van de speci-
fieke hoeken. Elk ontwerp is uniek. Na oplevering zullen deze wo-
ningen verkocht worden bij voorkeur aan jonge gezinnen die zich 
definitief in de stad willen vestigen.

De woningen worden semi-casco verkocht: d.w.z. winddichte wo-
ningen met elektrisch en sanitair leidingwerk, dekvloer en pleister-
werk, en (indien van toepassing) afgewerkt dakterras. Elke woning 
heeft een voldoende grote buitenruimte, kwalitatieve leefruimtes en 
is gebouwd volgens het laag-energieprincipe. Door een energiepeil 
aan te houden, lager dan de wettelijke norm, zullen de woningen 
een zeer beperkt energieverbruik hebben. Zo komen ze tegemoet 
aan de toekomstige trend van duurzaamheid en energiebesparing.

gezocht: een huis op de hoek
In Ledeberg komen 12 nieuwbouwwoningen, 5 nieuwbouwappartementen en 
4 bouwkavels te koop. De verkoop komt tegemoet aan de doelstelling ‘hogere 
woonkwaliteit’ van stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg leeft’.

IN De BIBLIOTheek VAN LeDeBerg LOOPT VAN VrIJDAg  
17 JuNI T.e.M. zATerDAg 24 sePTeMBer De herNIeuwDe 
TeNTOONsTeLLINg OVer ‘LeDeBerg LeefT’.  (Driesstraat 99)

Op vrijdag 17 juni is er een receptie (17-19u), op zaterdag  
18 juni (14-18u) en zondag 19 juni (11-18u) zijn er doorlopend 
informatieve wandelingen. 
eén van de stopplaatsen langs het wandelparcours is de beurs 
in het buurtcentrum van Ledeberg waar geïnteresseerden 

alle plannen van de nieuwe hoekwoningen kunnen bekijken. 
kandidaat-kopers (voor zowel de woningen als kavels) 
kunnen zich op deze beurs inschrijven op een lijst van 
geïnteresseerden. 
De verkoop van de woningen zelf zal pas plaatsvinden 
na oplevering van de woningen, maar door inschrijving 
op deze lijst wordt men op de hoogte gehouden van 
definitieve inschrijvingsperiodes, kijkdagen en concrete 
aankoopvoorwaarden.
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groene sproeten
De groene sproeten worden kleine ‘pleintjes’ 
waar u elkaar kunt ontmoeten, even kunt zitten 
in het zonnetje, of samen spelen. Omdat deze 
nieuwe stukjes openbaar domein te klein zijn 
om een parkje te maken, worden het dus plein-
tjes met een boom. 

Om deze pleintjes te realiseren worden er pan-
den gesloopt. er is enkel gekozen voor panden 
die in zeer slechte staat zijn. Op sommige loca-
ties komt er een nieuwbouw met een bijzondere 
architectuur of een kunstwerk. zo wordt niet al-
leen de woonkwaliteit in Ledeberg beter, maar 
krijg je ook leuke accenten in de straten. 
 
Op de hoek van de Moriaanstraat met de hagepreekstraat en de 
hoek van de kleinekerkstraat met de hoefijzerstraat komt er op 
het pleintje een boom met een zitbank er rond. De zitbank is tege-
lijkertijd een plantenbak waardoor het pleintje een fleurig karakter 
krijgt. De stad Gent heeft hiervoor speciale planten- en boombak-
ken voorzien die op maat van de plek worden gemaakt. Op deze lo-
caties worden bakken zonder bodem geplaatst. Hierdoor staan de 
planten en bomen in volle grond en hebben ze betere groeikansen. 

De hoek van de Moriaanstraat met de hagepreekstraat is al ge-
sloopt. De aanpalende woningen worden gerenoveerd. Er komen 
ramen en deuren die gericht zijn op het pleintje. Hierdoor verbetert 
de woonkwaliteit. De aanleg van dit pleintje is gepland in het na-
jaar. Voorlopig wordt het ingezaaid met gras en komen er enkele 
banken.
Na het bouwverlof is de sloop van de hoek van de kleine kerk-
straat met de hoefijzerstraat gepland. Aansluitend volgt de bouw 
van 4 nieuwe eengezinswoningen met stadstuin en/of terras.

Aan de bibliotheek wordt het huis op de hoek van de Langestraat 
en de Lededries gesloopt en het kruispunt heraangelegd. Hierdoor 
ontstaat er een plein rond de bibliotheek wat zorgt voor een betere 
toegankelijkheid van de bibliotheek. De gevel van het gesloopte 
pand krijgt een kunstwerk. 

Op hoek van de Veldwijkstraat met de hilarius Bertolfstraat komt 
er een nieuwe eengezinswoning met een patiotuin en garage. Het 
voetpad wordt verbreed zodat ook hier een pleintje ontstaat met 
een boom. 

De sloop van deze hoek start ten vroegste in de loop van juni 2011 
afhankelijk van de herhuisvesting van de huidige huurders. Ook de 
volledige H. Bertolfstraat zal heraangelegd worden. Hierdoor zul-
len er in de straat ook bomen zijn. De timing hiervan is nog niet 
gekend.

Van de edward Blaesstraat naar de fransevaart komt een door-
steek voor voetgangers en fietsers. Hierdoor zal het groen in de 
rand van Ledeberg beter bereikbaar zijn. Vanuit de Harmoniestraat 
zal u kunnen genieten van een zicht op het groen aan de Franse 
Vaart. De sloop die hiervoor nodig is, staat gepland begin volgend 
jaar. Langs de doorsteek komt ook een nieuwe woning.

Tentoonstelling

32



Een hart voor Ledeberg

Ledeberg! is de debuutroman van Jo Van Dam-
me, een eigenzinnige schrijver-journalist die 
u ongetwijfeld kent van de theaterstukken met 
Bob De Moor tijdens de gentse Feesten en het 
televisieprogramma ‘De rechtvaardige rech-
ters’. Zelf omschrijft hij zijn roman als een 
schelmenroman met een flinke portie ironie. 
Het boek gaat over twee broers die worden 
ontboden bij de notaris om de nalatenschap 
van hun moeder te regelen. al gauw blijkt dat 
de broers geen al te goede band hebben. Tijd 
om één van Vlaanderens scherpste pennen te 
ontmoeten.

waarom wou u een roman schrijven? 
Jo Van Damme:“Het idee kwam eigenlijk van mijn 
uitgeverij. Ik had een aantal monologen gebundeld  
in een boek. De uitgeverij stelde voor om eens een 
roman te proberen. Ik heb toen een subsidieaanvraag 
ingediend bij het Fonds der Letteren. Ik dacht niet 
dat ik ooit in aanmerking zou komen, maar tot 
mijn verbazing stond er plots een bedrag op mijn 
rekening. Ik kon toen nog moeilijk terugkrabbelen 
(lacht). Ik heb eerst geprobeerd een ‘traditionele’ 
roman te schrijven. Maar dat vlotte niet. Na tachtig 
pagina’s dacht ik “dit is het niet”. Nadat ik afgestapt 
was van het idee dat ik een serieuze roman moest 
schrijven, lukte alles veel beter.”

waar haalt u de inspiratie voor uw personages?
Jo:“Ik heb een aantal personages geleend uit een 
oud theaterstuk van mij ‘De Jongens’. Dat stuk 
moest gespeeld worden door Bob De Moor en 
Daan Hugaert. Toen ik hun twee koppen zag, had ik 
onmiddellijk een ‘Gaston en Leo’-gevoel. Het is een 
zeer komisch duo en daar wou ik absoluut iets mee 
doen. Tegelijkertijd heb ik mij ook laten inspireren 
door de maffiaserie ‘The Sopranos’. Uiteindelijk ben 
ik uitgekomen bij twee ambachtelijke criminelen 
(glimlacht).” 

Vanwaar uw fascinatie voor Ledeberg?
Jo:“Eigenlijk niets. Mijn verhaal had zich evengoed 
kunnen afspelen in een andere gemeente of stad. 
Maar ik heb iets met de naam Ledeberg. Ik vind dat 
zo’n grappige naam. Het is precies een strijdkreet.” 

Is schrijven een eenzaam beroep?
Jo:“Een beetje wel, maar ik kan mij daar in vinden. 
Pas op, ik ben geen kluizenaar. In de kroeg doe 
ik veel inspiratie op. Ik kan urenlang praten met 
mensen. De fijne gezegden schrijf ik op in mijn 
notaboekje en gebruik ik voor mijn theaterstukken 

of boeken. Mensen weten vaak niet 
hoe grappig ze zijn.” 

Mist u televisie niet?
Jo:“Ik verkies schrijven boven televisie. Ik heb er mij 
nooit echt geweldig bij gevoeld. Twee dagen voor de 
uitzending had ik telkens stress omdat ik op antenne 
moest. Bovendien moet je voor televisie eerst uren 
in de file staan, dan nog van alles voorbereiden 
om een half uur in beeld te komen. Nee nee, laat 

mij maar naar de verkeersinformatie op de radio 
luisteren. Als ik dan het aantal kilometer file hoor, 
zet ik mij nog een koffietje en denk ik wat zit ik hier 
toch goed.” 

In uw boek verwijst u naar aanrijding in Moscou. 
zelf geen zin om een filmscenario schrijven?
Jo:“Ik heb al een aantal keer een dossier ingediend, 
maar tot nu toe is het nog niet gelukt. Het vervelende 
is dat je je scenario steeds moet indienen bij een 
soort selectiecommissie. De argumentatie waarmee 
deze commissie dan komt aandraven is soms zo uit 
de lucht gegrepen dat ik er een beetje mijn buik van 
vol heb. Blijkbaar begrijpen ze ook niet steeds mijn 
humor. Bovendien steek je behoorlijk veel tijd in zo’n 
dossier. Dus laat mij maar gewoon boeken schrijven. 
Meer dan genoeg.”

Nieuwe projecten?
Jo:“Ik heb al een toneelstuk met Bob De Moor en 
Chris Van Den Durpel af dat deze zomer  tijdens 
de Gentse Feesten zal te zien zijn. In het najaar 
verschijnt opnieuw een monoloog met Bob De Moor. 
Misschien schrijf ik wel een roman met als titel 
Benidorm (lacht).”

“Ik heb iets met de naam Ledeberg, 
het klinkt als een strijdkreet!”
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Vrijwilligers gezocht! 
Een woonzorgzone is een afgebakend gebied in de wijk,  met verhoogde aandacht en gepaste 

dienstverlening voor senioren. Een woonzorgzone uitbouwen lukt niet alleen vanuit professionele 

diensten. U, buurtbewoner, bent hierbij een belangrijke partner. Hoe kan u helpen? Dit is 

afhankelijk van uw beschikbare tijd en uw talenten. Dit kan gaan van 5 minuten tot een halve 

dag per week, van éénmalige hulp, een beetje aandacht tot vaste begeleiding …. Jong en oud 

kunnen ons helpen, ieder op eigen manier. Enkele voorbeelden: af en toe met iemand gaan 

wandelen,  een boodschap doen voor een buurvrouw, éénzame buurtbewoners verrassen met 

een verjaardagskaart, een uurtje bij iemand gaan schaken, …

Via een infogesprek zoeken we graag samen uit op welke manier u kan helpen.  

Bent u één van de vele enthousiaste buurtbewoners die willen meehelpen aan het uitbouwen 

van de ‘woonzorgzone Ledeberg’? Neem dan snel contact op met Regina Lehmann op het 

nummer 09 266 38 03 of per e-mail woonzorg.ledeberg@ocmwgent.be 

 
PS: Helpt u nu al andere buurtbewoners, dan ondersteunen wij u graag bij mogelijke vragen.

Louis Vanhouttestraat

“Het boek gaat alle kanten uit en bevat 
flink wat humor. Zo heb ik het graag.”

De 6 voor Ledeberg
(vervolg)

TOeLAge VOOr heT VerBeTereN VAN De 
wOONkwALITeIT IN heT kADer VAN heT PrOJecT 
‘LeDeBerg LeefT’

Bent u eigenaar van een woning binnen het projectgebied ‘Ledeberg leeft’?
Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor de toelage wanneer 
u verbeteringswerken uitvoert om uw woning veiliger, gezonder en 
comfortabeler te maken.
Eigenaars kunnen met deze toelage de kwaliteit van hun (huur)woning naar 
een hoger niveau tillen. Op deze manier wil de Stad op enkele jaren tijd het 
grootste deel van de woningen binnen het projectgebied aanpassen aan de 
minimale kwaliteit- en comfortnormen volgens de Vlaamse Wooncode.

Misschien is nu wel het goeie moment om te starten met renovatiewerken?
Inschrijven voor de toelage kan tot 31 december 2012 en moet gebeuren 
voor de aanvang van de werkzaamheden.

Een technisch consulent van de Stad Gent kan bij u langskomen op uw 
vraag of via een systematische doorlichting van de woningen binnen het 
projectgebied. Bij deze systematische doorlichting gaat de technische 
consulent van deur tot deur zelf op zoek naar inwoners die een duwtje in de 
rug nodig hebben om verbouwings- of aanpassingswerken aan te vangen.

Meer informatie bij lokale loket 
‘WoonZorg Ledeberg’
Langestraat 129, 9050 Ledeberg
Tel: 09 266 38 03 | woonkwaliteitledebergleeft@gent.be

Reeds meer dan 500 mensen hebben zich ingeschreven voor 
deze toelage.
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Activiteitenkalender
DEZE KALENDER GEEFT EEN OVERZICHT VAN ONZE ACTIVITEITEN. 

Mogelijke  wijzigingen in de activiteitenkalender maken we bekend via 

www.ledebergleeft.be of www.gent.be/ledeberg, daar krijgt u meer info over het project. 
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an‘De muur op!’ 
workshops voor kinderen 
bibliotheek Ledeberg 
‘Ledeberg leeft’ en dat zal u geweten hebben. In mei kon u 
voor het project ‘De muur op!’ in de bibliotheek Ledeberg 
meewerken aan het ontwerpen en uitvoeren van een heuse 
muurschildering. Tegenover de bib verdween een hoekhuis en 
komt er een groene sproet in de plaats. Groene sproeten zijn 
kleine pleintjes waar je even kan zitten in het zonnetje, plaats 
hebt om elkaar te ontmoeten en te spelen. Deze ‘groene hoek’ 
kreeg een artistiek tintje. Kinderen van 6 tot 12 jaar uit de buurt 
maakten er samen met kunstenaar Klaas een fleurig plekje 
van.
‘De muur op!’ is een project van de Dienst Cultuurparticipatie 
van de Stad Gent in samenwerking met Bibliotheek Ledeberg, 
Brede school Ledeberg - samenlevingsopbouw gent vzw, 
vzw Jong (en spel-o-theek De Toverboom) en vzw zmmogh.

Bebloemingsactie
Op 20 mei gebeurde er in de Steenhouwersstraat en de Willem 
Blanckestraat een bebloemingsactie. Stad Gent leverde 
bloembakken, aarde en planten. De bewoners van deze 
straat konden de bloembakken aanplanten en voor hun raam 
plaatsen. Dit initiatief kwam er om een steentje bij te dragen tot 
een groener Ledeberg.

 Vr 3 juni 2011     
LEDEBERG ZINGT!  

> 20u   Meezingfeest voor alle Ledebergenaars op 

   Ledebergplein te Ledeberg 

> meer info bij Dekenij Ledeberg

 Zo 5 juni 2011    NATUURWANDELING IN MELLE 

> 13u30  door bewoner Eric Jansen, vertrek aan Botermarkt 

> meer info bij Sofie Claeyssens* / T 0488 90 08 47 

   sofie.claeyssens@samenlevingsopbouw.be

   Samenlevingsopbouw Gent vzw

 Do 9 juni 2011    INFOMOMENT ‘IS JE WONING GEZOND 

    
EN VEILIG?’ 

> 19u-20u  Buurtcentrum Ledeberg, Langestraat 129 

> meer info bij Leen Waterschoot / T 09 252 49 12 of 0491 56 79 02

                           leen.waterschoot@samenlevingsopbouw.be

 vrij 17 juni 2011      OPENING HERWERKTE TENTOONSTELLING  

> 16u -19u  Bibliotheek Ledeberg, Driesstraat 99 - Ledeberg 

> meer info bij Nele Vanhooren* / T 09 266 82 37

    nele.vanhooren@gent.be / www.ledebergleeft.be

 Za 18 en zo 19 juni 2011  WANDELINGEN DOORHEEN LEDEBERG 

> za van 14u-18u  Op deze wandeling krijgt u niet alleen info over  

> zo van 11u-18u  het stadsvernieuwingsproject, maar kunt u ook uw

mening geven over de plannen voor Park De Vijvers en Papeleupark

> meer info bij Nele Vanhooren*

 Za 18 en zo 19 juni 2011   BEURS OVER KOOPWONINGEN, 

                  KAVELPROJECTEN EN WONEN IN LEDEBERG

> meer info bij Nele Vanhooren*

 Za 25 juni 2011     
FEEST OP DEN HOF!   

> 14u - 21u  Door bewonersgroep Leute en Plezier in het kader 

van Wijk aan Zet. Muziek, dans, activiteiten voor kinderen en een rom-

melmarkt staan op het programma. Helpende handen altijd welkom! 

> meer info bij Sofie Claeyssens* 

 Za 25 juni 2011     
ZOMERHAPPENING    

> namiddag   In de Steenhouwersstraat 7/9, 9050 Ledeberg

> meer info bij Nathalie Desmet / T 09 266 82 53

   nathalie.desmet@gent.be / Wijkregisseur Ledeberg

 Zo 26 juni 2011     OPENING BUURTTUIN MORIAANSTRAAT     

> 12u   Officiële opening, daarna kunt u vanaf 13u genieten  

  van het buurttuinfeest

> meer info bij Nathalie Desmet * 

 Elke dinsdag 2011     COMPOSTEERPLEK DEN HOF      

> 17u tot 18u30 Op Den Hof, Hundelgemsesteenweg tussen 

   Benedictuspoort en Wijkgezondheidscentrum

> meer info bij Sofie Claeyssens* 

 Vr 19 tot zo 21 aug 2011     AJUINMARKTFEESTEN    

> meer info bij vzw Nationale Ajuinmarktcomité Ledeberg

   T 09 230 55 28 / www.ajuinmarkt.be

 Vr 2 tot di 6 sept 2011      LEDEBERGSE FEESTEN     

> meer info bij Dekenij Ledeberg vzw / T 0479 44 49 99

   dekenij@ledeberg.be / www.ledeberg.be

 Woe 7 sept 2011       LEDEBERGSE FEESTEN     

> 18u30 tot 20u30 Voor iedereen die wil meedenken over nieuwe   

  activiteiten / Langestraat 137, 9050 Ledeberg

> meer info bij Sofie Claeyssens* 

 Za 1 okt 2011    WOONBEURS LEDEBERG 2DE EDITIE 

> 10u30 - 17u Hebt u vragen over (ver)bouwen, premies, leningen, 

energiebesparende maatregelen, huren en nog veel meer? Kom dan 

naar de woonbeurs in Buurtcentrum Ledeberg, Langestraat 129

> meer info bij Nele Vanhooren*

 Za 8 okt 2011       
 SLOTFEEST DEN HOF      

> Vanaf 15u  

> meer info bij Sofie Claeyssens* 
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