


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 Mariakerke. 

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!

Op die manier willen wij een nog beter beeld krijgen van hoe u Mariakerke  
vandaag ervaart en hoe we die samen nog beter kunnen maken.

Mariakerke wordt in december 2013 Wijk van de Maand. Lees deze folder vooral 
als een uitnodiging! Het programma geeft een overzicht van de ontmoetingen die 
we in petto hebben. Dus, laat van u horen, kom af en neem deel!

Daniël Termont
burgemeester



PROGRAMMA Wijk van de Maand

1. Sintenmarkt in Chez Choseken: met winterbarbecue, spelkraam, 
glühweintentje, … en het Sintkot!                                                                       

Vrijdag 6 december vanaf 18.30 uur, 
In jeugdhuis Chez Choseken, Beekstraat 46F (net over de brug)
In het Sintkot aanhoren de Sint en zijn pieten de toekomstwensen van de jeugd van 
Mariakerke. De pieten noteren alles in het grote boek. Schepen Elke Decruynaere 
komt mee luisteren en praten met de jongeren van 19 uur tot 21 uur. Alle jongeren 
en jeugdverenigingen zijn welkom. Kom af en geef jouw idee mee aan de Sint ! 

2. Op verkenning op de Westerbegraafplaats en de begraafplaats van Mariakerke

Zaterdag 7 december om 9.30 uur, 
Westerbegraafplaats (afspraak Poortgebouw om 9.30 uur), Palinghuizen 143  &   
begraafplaats Mariakerke (afspraak om 11.30 uur), Mariakerkeplein 2
Om 9.30 uur ontdekken we de geheimen van de Westerbegraafplaats – in de volksmond 
ook wel ‘het geuzenkerkhof’ genoemd – gelegen op de grens van Mariakerke. Aansluitend 
(start om 11.30 uur) verkennen we de begraafplaats van Mariakerke. Gids An Hernalsteen 
bezorgt u zeker een aangename en leerrijke ochtend. Maar ook schepen Sofie Bracke is 
erbij. Ze staat open voor al uw ideeën, vragen, voorstellen en signalen over de begraaf-
plaatsen en de administratieve dienstverlening. We sluiten af met een geestrijk drankje. 
Inschrijven noodzakelijk! Via Gentinfo op het nummer 09 210 10 10 tot 5 december.
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3. Gezinsnamiddag: verkeersideeën en favoriete groene plekjes in Mariakerke

Zaterdag 7 december vanaf 13.30 uur,  
Basisschool Sint-Lieven Kolegem, Eeklostraat 7, Mariakerke
Een fijne namiddag met het gezin in het groen en met verkeer in de weer?
Dan bent u erg welkom op deze gezinsnamiddag met gratis kinderopvang!
w Om 13.30 uur vertrekt schepen Tom Balthazar voor een wandeling langs de fa-
voriete groene plekjes van inwoners van Mariakerke. Stuur uw favoriete groene 
plekje vooraf door naar info@gezinsbondmariakerke.be. Tijdens de wandeling 
kunt u de schepen voluit vertellen over uw groene voorstellen voor Mariakerke.
w Vanaf 14 uur organiseert de Gezinsbond doorlopend allerlei lekkers, een 
fietsbehendigheidsparcours (de kinderen brengen hun eigen fiets mee!) en 
hapjes maken met de kids.  
w Om 15 uur nemen rolwagengebruikers schepen Filip Watteeuw mee voor een 
parcours door Mariakerke. Ligt het openbaar domein er comfortabel bij voor 
rolwagens? We kunnen het samen ontdekken.
w Om 16.30 uur overhandigt de Gezinsbond een bundel signalen over Mariakerke 
aan schepen Resul Tapmaz, die meteen het startschot geeft voor de receptie, 
waarbij we klinken op ons Mariakerke!
w Doorlopend is er ook de verkeersmuur! Hang uw schets of foto van uw voor-
stel voor een betere verkeerssituatie in Mariakerke aan de verkeersmuur.  
Schepen Watteeuw wisselt er over van gedachten met u, na de rolwagentocht.
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4. Film en wereldcafé tijdens de geschenkenbeurs 
van Oxfam Wereldwinkel Mariakerke                                                                                                        

Zaterdag 7 december om 20 uur,  
Oud Sint-Paulusseminarie, Beekstraat 1, Mariakerke
Ook dit jaar vindt de geschenkenbeurs van Oxfam-Wereldwinkel Mariaker-
ke plaats in het oude seminarie, op 7 en 8 december van 10 tot 18 uur door-
lopend. Op zaterdag 7 december toont Oxfam Wereldwinkel er de film Bird-
watchers (zie www.oww.be/mariakerke). Schepen Tine Heyse leidt de film in. 
Na de film is er nocturneverkoop en wereldcafé. De schepen zal er luisteren 
naar uw vragen, suggesties en ideeën over het Noord-Zuidbeleid van de stad. 
Kaarten en reservaties voor de film via Oxfam Wereldwinkel Mariakerke:  
mariakerke@oww.be of 09 330 86 84.

5. Ouders met prinsen en prinsessen: welkom in het kasteelatelier!                   

Zondag 8 december om 11 uur, 
Kasteel Claeys-Bouüaert
De Academie voor Beeldende Kunst van de Stad Gent begeleidt kinderen 
om creatief in het kasteelatelier van het Centrum voor Jonge Kunst aan 
de slag te gaan. Maar ook de ouders komen creatief uit de hoek in het ka-
der van de lopende tentoonstelling van een Mariakerkse kunstenaar. Om 
vervolgens samen met schepen Elke Decruynaere naar de foyer af te zak-
ken voor een apero en een gesprek over een kindvriendelijk Mariakerke.  
Inschrijven noodzakelijk! Via Gentinfo op het nummer 09 210 10 10, tot 5 december. 
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6. 2013 = Jaar van het Voorlezen! De bib van Mariakerke nodigt uit                                           

Donderdag 12 december en donderdag 19 december telkens van 15 uur tot 17 uur,
Bibliotheek Mariakerke, Trekweg, Mariakerke
Om het voorleesjaar 2013 in Mariakerke af te sluiten lezen schepenen Elke Decruy-
naere (op 12 december) en Annelies Storms (op 19 december) een verhaal voor een 
klasje uit de stedelijke basisschool De Brug voor. De kinderen op hun beurt lezen een 
zelfgemaakt verhaaltje over de buurt voor. Aansluitend na het gaan van de school-
bel om 15.30 uur, verwelkomen we directies, leerkrachten, ouders en geïnteresseer-
den voor een meet & greet met schepen Elke Decruynaere over kindvriendelijkheid, 
onderwijs en kinderopvang en met schepen Annelies Storms over cultuur. 

7. Kantinegesprekken over een sportief Mariakerke                      

Zaterdag 14 december om 9.30 uur, 
KSC Excelsior Mariakerke, Polderkenslaan
KSC Excelsior Mariakerke nodigt iedereen uit in het clubhuis voor een kantinegesprek 
met schepen Resul Tapmaz over sportmogelijkheden in Mariakerke. Bij een pint of 
koffie kunt u al uw vragen, signalen, voorstellen en ideeën kwijt. Vooraf (om 9.30 uur) 
zal de schepen de eerste helft van de jeugdwedstrijd fluiten. Supporters welkom! 



8. Ouder worden in Mariakerke? Laat van u horen!                        

Zaterdag 14 december vanaf 14 uur, 
Stedelijk clubhuis Claeys-Bouüaert, Kasteeldreef 6, Mariakerke
Verschillende verenigingen voor senioren bespraken de afgelopen weken het leef-
baar ouder worden in Mariakerke in het kader van “Gent, een leeftijdsvriendelijke 
stad”. Op 14 december, na een initiatie petanque en een workshop feesthapjes ma-
ken, overhandigen de senioren van Mariakerke het kerstcadeau vol vragen, voor-
stellen en ideeën over zorg en seniorenbeleid aan schepen Rudy Coddens. Heeft 
u ook een idee, suggestie of vraag? Welkom in het clubhuis! U kunt er zich ook 
informeren over de komst van het woonzorgcentrum van het OCMW in Mariakerke.
 

9. Winteraperitief met feest- en cultuurforum in het Kollekasteel         

Zondag 15 december vanaf 11 uur,
Kollekasteel, Groenestaakstraat 66-68, Mariakerke
Om 11 uur opent burgemeester Daniël Termont het winteraperitief in het Kol-
lekasteel met zijn geheimen over zijn woonplaats Mariakerke… Socio-culturele 
verenigingen gaan met de schepenen Annelies Storms, Martine De Regge en 
Christophe Peeters in gesprek over cultuur, feesten en ontmoetingsinfrastruc-
tuur in Mariakerke. De Mariakerkse toneelgroep Nut en Vermaak sluit af met 
een sketch over onze deelgemeente Mariakerke… kom dat zien! 
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Gebiedsgerichte Werking  
Ilse Van Wambeke
ilse.vanwambeke@gent.be - 09 266 82 51
Volg de Wijk van de Maand in Mariakerke op onze blog: 
www.gent.be/mariakerke
#wijkvandemaand

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.

V
.u

.: 
D

an
ië

l T
er

m
o

n
t,

 b
u

rg
em

ee
st

er
 -

 s
ta

d
h

u
is

, B
o

te
rm

ar
kt

 1
, 9

0
0

0
 G

en
t 

- 
2

0
13

 
3

8
19

2


