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De bouwwerken gaan door op volle
kracht
Voorlopig wordt de timing van de werken strak
gevolgd. Een kleine honderd arbeiders zijn dag
in dag uit in de weer om alles in orde te brengen.
De oplevering van de bouwwerken is voorzien
voor 31 december 2016. We voorzien nadien
nog twee maanden om alle mogelijke
bouwfouten weg te werken en te zorgen voor de
inrichting. De periode die daar op volgt is voor
het regelen van de verhuis en alles startklaar te
maken. Op dit moment is een zachte start
voorzien op 8 april 2017. De officiële opening
wordt voorbereid voor de laatste week van
september 2017.

Studio 64 is onze nieuwe partner voor het uitwerken van onze digitale
communicatie

Studio 64 is een jong communicatiebureau uit Zottegem. Zij helpen ons bij het ontwerpen en
uitwerken van onze website. We willen je graag uitnodigen om onze nieuwe facebookpagina te
bezoeken en ons te liken of te voorzien van een klein berichtje. Via onze facebookpagina zal je
ook al de verschillende stappen van de ontwikkeling van het project kunnen volgen.

Het nieuwe begijnhof en de ateliers hebben nog enkele plaatsen ter
beschikking
Op 1 oktober is de bewonersgroep samen geweest op de werf om nog wat meer zicht te krijgen op
de inrichting van het nieuwe begijnhof. Er is ook gestart met het overleg rond een woon- en
samenleefcharter. Er zijn nog een vijftal woonunits ter beschikking. Wat de ateliers betreft hebben
we drie zeer sterke opties. Een lokaal zal o.a. door onze nieuwe studentenwerking rotondeplus en
andere groepen worden gebruikt. Voor de twee overige ateliers zijn er nog verschillende
geïnteresseerde partners maar je kan nog altijd een optie doen op deze ruimtes. Wil je graag
komen wonen in onze nieuwe redemptoristische woongemeenschap of wil je graag een ruimte
huren voor je organisatie neem dan zo vlug mogelijk contact op met walter.vanwouwe@me.com,
0494 52 99 58.

De keuken in opbouw in een van onze gemeenschappelijke ruimtes in het nieuwe begijnhof.

200 enthousiaste deelnemers waren present op onze Kick-Off van 14 en
15 oktober
De Kick-Off was een boeiende presentatie van de verschillende facetten van het
Clemenspoortproject. We konden een nieuwe groep mensen kennis laten maken met de reeds
afgelegde weg en de verschillende toekomstplannen. Het Effatakoor zorgde voor een enthousiast
muzikaal hoogtepunt tussen de verschillende korte inhoudelijke impulsen door. We konden de
twee dagen afsluiten met 25 nieuwe vrijwilligers en een gegroeide groep nieuwe vrienden die het
project door tijd, geld en inzet verder willen steunen. Het allerbelangrijkste is dat de gemeenschap
die het geheel zal dragen dankzij deze avonden weer een stukje gegroeid is in de diepte en de
breedte. Er komt een e-book uit dat alle toespraken van die avond zal verzamelen.

De fundraising komt op gang
De werkgroep fundraising heeft reeds verschillende leuke initiatieven uitgewerkt. We zijn in juli van
start gegaan en op dit moment hebben we reeds een 12 000 euro opgehaald. Een grote 9 000
euro hebben we verzameld met de glasraammailing. De spaarvarkenactie bracht een kleine 1 000
euro op maar deze actie loopt nog steeds verder. De verkoop van Clemenspoortchoco op de kickoff bracht 400 euro op. De start van onze nieuwe lattenactie bracht reeds 1 200 euro op en de
eerste 200 mozaïeksteentjes zijn ook al verkocht goed voor 400 euro. Ons einddoel is dat we op 2
oktober 2017 100 000 euro hebben verzameld. Dit geld wordt gebruikt om het meubilair te betalen
en de kosten voor het nieuwe glasraam. Met veel inzet, veel vertrouwen en hulp van iedereen zal
dat zeker lukken. We geloven er in en bedanken nu al iedereen voor zoveel inzet en solidariteit.
We geven hieronder nog wat extra informatie over de verschillende lopende fundraisingacties.

Spaarvarkenactie gaat door …
Je kan nog altijd bij ons gratis een klein
spaarvarken aanvragen. Je mag het dan vullen met
je kleine centjes. Als je het spaarvarken leeg maakt
mag je de inhoud storten op Redemptoristen
Vlaanderen, Sint-Annastraat 101, 9000 Gent, BE60
4370 1433 0170, met vermelding van je naam en
‘Steun Clemenspoort’. Liefst voor 1 juli 2017 of
vroeger. Het spaarvarken mag je verder houden.
We willen je nu al van harte bedanken voor je
steun. Wil je meer info of wil je graag thuis een
spaarvarken ontvangen neem dan contact op met
Walter Van Wouwe, walter.vanwouwe@me.com,
0494 52 99 58.

Doe mee met de mozaïekactie en
draag je steentje bij
Dirk De Troyer van Eﬀata hee1 zijn crea5ef talent
laten werken en het hart van ons glasraam in de
inspira5eruimte omgevormd tot een mozaïek
tekening. Op deze mozaïektekening kunnen 6 000
gekleurde steentjes worden aangebracht. We
bieden deze steentjes te koop aan voor twee euro.
Jij kan ons helpen. Als je een plaats of ac5viteit kent
waar veel volk naar toe komt en jij bent er zelf ook
dan kan je contact opnemen met Lut
(moetjeloetje@hotmail.com). Lut zorgt dat je de
mozaïekstand krijgt met bijhorende steentjes, een
info roll up banner en extra folders. Als de ac5e is
afgerond kan je alles aan Lut terug bezorgen.
Je kan zelf ook een steentje kopen elke
zaterdagavond in de Eﬀatazaal na onze viering.
Maar je kan ook een bedrag storten aan
Redemptoristen Vlaanderen, Sint-Annastraat 101, De mooie mozaïek met een detail van het
9000 Gent, BE60 4370 1433 0170, met vermelding glasraam uit de inspira6eruimte. De eerste
van je naam en ‘mozaïek Clemenspoort’. Dan steentjes hebben hun weg al gevonden.
zorgen wij dat jouw bijdrage wordt omgezet in
mozaïeksteentjes die we aanbrengen op ons kunstwerk.

We hopen dat we de 6 000 steentjes verkocht krijgen tegen eind september 2017. De mozaïek zal
dan een bijzondere plaats krijgen in de Clemenspoort als symbool dat het project door een grote
groep mensen wordt gedragen.

Heb je de lekkere Clemenspoortchoco al geproefd?
Wat gestart is als een los idee hee1 een mooie vorm gekregen. Lekkere ar5sanale choco: wit, melk
of fondant kan je kopen voor 3 euro. Op deze manier haal je een stukje Clemenspoort in huis. Je
kan de potjes nog al5jd verkrijgen door een mailtje te sturen naar moetjeloetje@hotmail.com. We
bekijken dan samen hoe we de choco zo vlug mogelijk bij jou kunnen krijgen.

Agnes in volle ac6e op de Clemenspoortchocostand 6jdens onze kick-oﬀ van 14 en 15 oktober.

De grote lattenactie
De Clemenspoort zal langs de buitenkant worden afgewerkt met een 1 000-tal la_en. We zijn op
zoek naar sponsors die hun naam of een levenszin willen laten inbranden in een van deze la_en.
Op deze manier krijgt het project een heel persoonlijke afwerking. Iedereen die hier op intekent
wordt ﬁguurlijk mededrager van dit nieuwe project. De eerste 23 la_en zijn reeds verkocht. De
prijs voor een lat bedraagt 300 euro. Dit is een groot bedrag. Maar we zien hoe groepen vrienden
en families samenleggen om een lat te kunnen kopen. Ken je bedrijven die ons kunnen helpen?
Aarzel niet om hen aan te spreken. Je kan extra omslagen krijgen met de passende informa5e in
om door te geven aan vrienden, organisa5es of bedrijven. Stuur gerust een mailtje naar
walter.vanwouwe@me.com. Je vindt hieronder alle info.

Beste
In bijlage vind je een folder met uitleg over onze ac7e “Sta op de la;en”. We beschikken in het
nieuwe project over bijna 900 la;en. Het is een droom van het nieuwe Clemenspoort team om
elke lat te voorzien van een naam of een inspirerende zin.
Waarom?
Door mee te doen met onze la;enac7e geef je een signaal dat je dit nieuwe vormings- en
inspira7eproject steunt. Dit project is gedragen door vele mensen. Je naam of je levenszin zal in de
lat worden ingebrand en voor al7jd ons project tekenen.
Hoe?
Door 300 euro te storten en bij de mededeling de tekst te vermelden die
we op de lat mogen inbranden word jij levenslang mededrager van dit
project. Je kan meedoen als bedrijf, als organisa7e, als persoon, als
familie of als groep vrienden die samen het bedrag verzamelt. Bedrijven
of zelfstandigen kunnen een publicitair a;est bekomen. Ons doel is om
tegen de oﬃciële opening in de laatste week van september 2017, 100
la;en te voorzien van een passende tekst.
Even prak7sch
Als je de overschrijving hebt gedaan stuur je een mail naar
agnes.vandensteen@skynet.be met de vermelding van de juiste
schrijfwijze van de naam of zin die je wil aanbrengen. Bedrijven of
zelfstandigen bezorgen ons via dit mailadres alle gegevens zodat we het
publicitair a;est kunnen nasturen.

Sta mee op de la;en voor al7jd,
Met vriendelijke groeten van het Clemenspoort team,
Bernadette Van Laere, Odette Soens, P. Ives De Mey, P. Andreas
Krahnen, , Tom Vermeir, Stefan Decraene en Walter Van Wouwe

Je mag het bedrag storten op:
BE60 4370 1433 0170
Redemptoristen Vlaanderen
Sint-Annastraat 101
9000 Gent
Mededeling: Steun Clemenspoort: “vermelding van je tekst voor op de lat”.

Wil je graag vrijwilliger worden in de Clemenspoort?
Om de Clemenspoort uit te bouwen rekenen we op een
netwerk van vrijwilligers. We hebben gekozen voor het
opstarten van een reeks bijenkorven. Dit zijn kleine
vrijwilligersteams die de volledige verantwoordelijkheid
krijgen om de hun toevertrouwde opdracht uit te werken.
Een coördinerend team zorgt dat je de nodige middelen
hebt en coacht je hierbij. We vragen dat je minimaal
engagement 2,5 uur per twee maand is. In bijhorende
folder vind je alle informa5e. Voor meer info:
ode_e.soens@gmail.com

Studentenwerking rotondeplus van start
Een kleine werkgroep is gestart met een brainstormsessie en het uitwerken van een eerste reeks
ac5viteiten voor de studenten die wonen en les volgen op de campus van de Hogeschool Gent.
Onze eerste ac5e was de studenten die onze nieuwe woonburen worden te verrassen met een
gra5s potje Clemenspoortchoco en kennis te laten maken met de studentenwerking rotondeplus
die dit academiejaar van start zal gaan. Een leuke ﬁetshanger nodigde nog eens alle studenten op
de campus uit om mee te doen met onze ontbijtac5e. Ongeveer 40 studenten hebben zich
hiervoor ingeschreven. Het opzet is om een ontbijt te organiseren op de campus gebruikmakend
van de gra5s ontvangen Clemenspoortchoco. Vervolgens enkele foto’s van dit ontbijt op de
facebookpagina rotondeplus droppen en met wat geluk kan je een jaar lang gra5s elke maand je
dosis Clemenspoortchoco ontvangen. Onze volgende stap is dat we alle studenten en docenten
uitnodigen op een wergezoek op donderdag 17 november. Voor meer info:
sven.devisscher@gmail.com.

Rotonde+

donderdag 17 november

WERF
BEZOEK

12u15 tot 13u15
donderdag 17 november

18u tot 19u
Gratis inschrijven via facebook.com/rotondeplus of mailtje naar
rotondeplus@gmail.com
We verzamelen aan de brug tussen de sporthal en het nieuwe studentenhome.

Kom even langs tijdens je lunchpauze of na de les en laten we
kennismaken bij een drankje. Wij tonen wat er gebouwd wordt
tussen de sporthal en de Voskenslaan.
Wat zal daar allemaal gebeuren?
Wie zit daar achter?
Speciaal voor bewoners van Xior, studenten en medewerkers
Hogent.

Sven 6jdens de lancering van de ontbijtac6e met rotondeplus op de campus Hogeschool Gent.

Nog enkele interessante data:
Maandag 14 november om 20 uur komt de werkgroep fundraising samen in de Eﬀatazaal.
Dinsdag 15 november om 20 uur komt de werkgroep pastoraal samen in de Eﬀatazaal.
Dinsdag 22 november om 20 uur komt de werkgroep onthaal samen in de Eﬀatazaal.
Iedereen die wil meewerken in één van deze werkgroepen is van harte welkom.

Iedereen is ook van harte welkom op ons volgende werfbezoek op
zaterdag 10 december van 15 tot 17 uur.
We verzamelen aan de oude kerk in de Voskenslaan.
Na het wergezoek ben je uitgenodigd in de Eﬀatazaal waar je terecht kan met al je vragen.
Voor alle info kan je verder contact opnemen met walter.vanwouwe@me.com, 0494 52 99 58,
volg ons op Facebook, of ook via www.eﬀata.be en klik op het logo van de Clemenspoort.

