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Transitie Initiatief Rabot                                               

  nummer 07 - 29 april 2010 
 
in dit nummer: 

1.  dinsdag 11 mei :  " VAN OUD NAAR NIEUW RABOT " - 
wandeling door de wijk - 

2.  dinsdag 8 juni:   "Powerdare-Party"  - schakel over op groene stroom - 
3.  andere activiteiten 
4.  meedoen in het Rabot! 

 
 

VAN OUD NAAR NIEUW RABOT  - dinsdag 
11 mei om 19u aan het Buurtcentrum 

 
 
Transitie Initiatief Rabot organiseert een wandeling door de wijk. 
Wat gebeurt er hier toch allemaal, hoe was het 1OO jaar geleden en waar 
gaat het hier naartoe met al die projecten?  
WELKE KANSEN  ZIJN ER VOOR TRANSITIE !?! 
  
Met medewerking van BART DE WILDE ( historicus) en DIMITRI 
VANDENBERGHE (opbouwwerker) 
  
START van de wandeling om 19u aan het Buurtcentrum, Jozef 2-straat,  
EINDE om 21u3O  aan de ecologische hotelboot " ECOHOSTEL 
ANDROMEDA ", aan de Bargiekaai, met een hapje en een drankje.  
  
Het neusje van de zalm: voor echt geïnteresseerden een ENIGE 
gelegenheid om met eigen ogen te zien en te vernemen uit de mond van 
twee specialisten hoe DE VORK HIER IN DE STEEL ZIT. 
 
- BART DE WILDE is de auteur van "GENT/RABOT ",  een ophefmakend 
prachtig geïllustreed boek dat in 2OO7 verscheen over het  verleden van de 
wijk. De partners van het Masereelfonds in het algemeen en BART DE 
WILDE in het bijzonder, hebben toen wekenlang in de wijk documenten, 
foto's en getuigenissen van buurtbewoners verzameld. 
 
- DIMITRI VANDENBERGHE is als opbouwwerker van 
SAMENLEVINGSOPBOUW reeds meer dan 7 jaar de bezieler van  het tot 
buiten onze landsgrenzen gekend project van DE SITE, Dit project 



had/heeft als belangrijkste bedoeling de sociale cohesie in onze wijk te 
versterken in afwachting van de bouw van een groot aantal woningen en 
infrastructuur op de plek waar vroeger het bedrijf ALCATEL stond. 
Het stadsvernieuwingsproject " BRUGGEN NAAR RABOT " wordt steeds 
zichtbaarder. 
Wilt u er meer over weten ? 
Neem dan deel aan onze TRANSITIE -WANDELING en laat u gidsen door 
twee specialisten. 
 
EEN ENIGE GELEGENHEID! 
Men zegge het voort. 
 

 

Powerdare-Party - dinsdag 8 juni  om 
20u in het Buurtcentrum 
 

• zaterdag 8 mei KuTunKa:  

    KuTunKa is een duurzaam en lokaal Festival, met muziek en Eco-
workshops, rommelmarkt etc. In 2010 gaat het festival door      op de Site in 
het Rabot. Transitie Gent en Rabot zal hier aan deelnemen.  De inkom is 
gratis.  
                                                                                                                         
                                 meer info: www.kutunka.be 

• 5 juni Buurtpicknick Rabot: 

    buurtpicknick Rabot georganiseerd door het Buurtcentrum. 

• Tijdens de Zomer: “Open Space”: 

    Transitie Initiatief Rabot na 6 maanden: Open vergadering over de 
Toekomst van Transitie in het Rabot. Iedereen Welkom.  

 
 



Meedoen in het Rabot! 

 
Sluit aan! Blijf op de hoogte! 
info Transitie Initiatief Rabot 
mail ons op: rabot.tig@gmail.com 
tel: 0475/38.40.80 
je kan ons ook vinden op de website van Transitie Initiatief Gent. Je vindt er 
onder andere een digitale agenda met aankomende activiteiten. 
http://www.gent.transitie.be/tig/rabot   
Website van Transitie in Vlaanderen: www.transitie.be 

 
Terug: Inhoud 


