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Beste buren

Op vrijdag 31 augustus, zaterdag 1 
en zondag 2 september 2018 is er 
opnieuw	ons	jaarlijks	buurtfeest.
In dit feestweekend wordt onze 
buurt omgetoverd tot een ontmoe-
tingsplaats	 waar	 muziek,	 cultuur,	
creativiteit,	 eten	 en	 drinken,	 dans	
en amusement centraal staan voor 
jong en oud.

Via dit Kleine Keizerkrantje loodsen 
we je doorheen het volledig pro-
gramma van de waanzinnige wijze 
wereld van het prinsenhof en maak 
je	kennis	met	de	verschillende	activi-
teiten die zullen plaatsvinden op het 
Prinsenhofplein. 

We nodigen jullie allen van harte uit 
en hopen jou, jouw familie en vrien-
den te mogen verwelkomen om 
samen te genieten van de gezellige 
ambiance in dit mooi stukje Gent.

De dekenij:
Guus, Marie, Riet, Joos, Patrick, Lai-
ke, Rudy, Wouter, Hanne, Mieke, Ha-
dewych, Isabelle, Patrick, Ann, Riet, 
Vera, Pieter, Sara, Christ, Jeroen, 
Evert, Eva, Bea, Willem, Steven, Ig-
nace,	 Valerie,	 Katia,	 Jacky,	Myriam,	
Lieve, Jaak, Steve, Leo, Niek, Luc, 
Sabine, Joachim, Tom, Riet, Audrey, 
Ary.
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Onze deken Niek

Waarschijnlijk hebben jullie Niek de 
laatste	tijd	gemist	in	het	straatbeeld	
en bij samenkomsten. Onze deken is 
ernstig	ziek	en	er	staan	hem	nog	een	
aantal therapieën te wachten. 
De ploeg van het dekenijbestuur 
neemt zoveel mogelijk alles over 
van	Niek	en	beseft	nu	des	 te	meer	
wat Niek allemaal deed voor onze 
buurt:	 een	 stille	werker	 die	 bergen	
verzette.	
In het vorige nummer van de Kleine 
Keizerkrant deden we een oproep 
waarbij kandidaten zich voor het 
nieuwe dekenijschap konden aan-
melden. 
Door de ziekte van Niek en uit res-
pect willen we nog even wachten 
met de verkiezing van een nieuwe 
deken. 

Riet Wille 

Welkom lieve kleine 
prinsjes in de prinsen-
hofbuurt

Op 16 maart 2018 konden Barba-
ra Steyaert en Elias Leytens uit de 
Simon de Mirabellostraat 32 hun 
zoontje Elliot in hun armen nemen. 
Suzana mocht zich vanaf dat mo-
ment grote zus noemen.
We wensen mama, papa, Suzana en 
Elliot heel veel mooie momenten 
toe	in	de	prinsenhofbuurt.

Ook in de Tinnenpotstraat 11 werd 
er feest gevierd. Op 17 april 2018 
werd daar Cyriel geboren.
Cyriel is het eerste kindje van Valerie 
Vandecasteele en Jeroen Haesebeyt.
Van	 harte	 proficiat	 aan	 mama	 en	
papa en we wensen Cyriel een heel 
leuke	tijd	toe	in	de	buurt.

In de Rabotstraat 41 werden op zon-
dag 17 en zondag 24 juni 2018 de 
deuren open gezet om de opening 
van bed and breakfast “Petit prin-
ce” te vieren.
We wensen Polo en Guy van harte 
het allerbeste toe en duimen voor 
succes!



Curieuzeneuzen in
de prinsenhofbuurt 

Ook benieuwd naar de luchtkwali-
teit in onze buurt? 
Curieuzeneuzen is het grootste bur-
geronderzoek ooit naar de lucht-
kwaliteit in Vlaanderen. Het project 
telt 20 000 deelnemers en in de 
volgende straten in onze buurt kon 
je	een	deelnemer	spotten:	Abra-
hamstraat, Zilverhof, Prinsenhof, 
Sanderswal en Rabotstraat. 
In de maand mei werd gedurende 
vier	weken	de	stikstofoxide	(N02)	
gemeten en eind september weten 
we de resultaten. Wordt dus ver-
volgd. 
Voor meer info: curieuzeneuzen.be

Riet Wille

Zomergedicht

Zomercircus

In een grote, grasgroene wei
trekt het zomercircus voorbij.

Ik hoef geen kaartje te halen,
vandaag	hoeft	niemand	te	betalen.
Alle plaatsen zijn nog vrij
dus zit ik op de eerste rij.

Het eerste nummer komt eraan:
een dier met een groen pakje aan.
En daar gaat hij, hup …
heel hoog de lucht in!
Als hij nu slecht neerkomt, wat dan?
Hebben ze wel een rampenplan?

De	vangnetten	hangen	al	klaar,
fijne	webdraden	naast	elkaar.
Oeps!
Ja, de acrobaat valt erin.
Poot na poot na poot na poot
na poot na poot na poot na poot
wordt de sprinkhaan 
een hap voor een spin. 

Riet Wille 
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Dagboekflarden

Herinneringen aan de tropen sep-
tember 1963.
Ontmoeting	met	veldwerkers	in	het	
“gebied” van Stanley en Livingstone 
op doorreis van Zuid-Afrika naar Ne-
derland.

Zwoel, heerlijk woord. Onze meida-
gen waren dat een beetje. Broeierig. 
Nu is juni aangebroken en terwijl ik 
dit	 schrijf,	 regent	 het	 al	 een	 tijdje	
gestaag. Toch is de warmte nog niet 
verdwenen. Ze loert op de achter-
grond, is nog voelbaar. Ze kan ons 
elk moment weer bespringen. 2018.

Maar nu gaan we terug naar 1963.

Antropologisch veldwerk, een ani-
mistisch	 volk	 in	 de	 moeilijk	 toe-
gankelijke zuidelijke heuvels. Een 
projectnederzetting,	 een	 kamp	 van	
hutten	met	rieten	daken	op	het	ter-
rein van een oude rubberplantage. 
Geen elektriciteit, geen stromend 
water,	geen	luxe.	Mijn	dagboeknoti-
ties	beginnen	vaak	zo:

24 september 
Als de zon achter de heuvelrug ver-
dwijnt, steekt de wind even op. Het 

is een hete dag geweest en dat be-
tekent dat de regens spoedig zullen 
komen. Er trekken bij vlagen al wol-
kenvelden door de lucht maar er valt 
geen regen uit.

29 september
Het wordt almaar heter. Tegen de 
avond betrekt de hemel en een ver-
koelende wind steekt op. In het duis-
ter is het gerommel van een nade-
rend onweer te horen, afgewisseld 
met weerlichten in de verte. Het zal 
spoedig regenen, zegt Dr. Wold, de 
projectmedewerker, voor de zoveel-
ste keer.

1 oktober
De wind stak op en blies wolken 
zand door de tuintjes. Boven de 
heuvelruggen in de verte verzamel-
de zich een onweer. Loodgrijze wol-
kenflarden	 kwamen	 snel	 naderbij.	
Een Toyota-jeep verdween onder de 
weerlichten en donderslagen. De re-
gen bleef uit.

7 oktober
Vrijwel iedere namiddag steekt nu 
de wind even op en brengt snel 
donderwolken dichterbij. Tegen de 
avond wordt het heter en drukken-
der, rondom rommelt en weerlicht 
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het	maar	vaak	blijft	de	bevrijdende	
regen uit. Dan neem ik de benauwde 
hitte	mee	in	mijn	lakenzak	en	val	al	
zwetend in slaap.

9 oktober
Het onweer komt naderbij. We staan 
buiten,	verwachtingsvol.	Tevergeefs.

14 oktober
Het hoost. De harde rode aarde ver-
andert in glimmende klei waarop het 
regenwater spat en zich in bruingele 
stroompjes een weg naar beneden 
zoekt. Een gordijn van water slaat 
oorverdovend neer van het zinken 
dak van het huis van Dr. Wold. De 
verkoeling	is	van	korte	duur.	De	hitte	
keert al snel terug. 

23 oktober
Ik wil hier zo snel mogelijk weg. Dit 
gebied verlaten. Het land, het kli-
maat, het ongedierte, het vliegt me 
naar de strot. Ik vervuil hier. Ik heb 
steeds minder vuil nodig om me ver-
vuild te voelen. 
Tot zover enkele passages uit mijn 
dagboek.

De	 tropen,	de	hitte,	de	vochtigheid	
hadden me in een paar maanden 
gesloopt. Ik beleefde een cultu-

re shock, verdroeg de geuren niet 
meer, het eten, de mensen en 
vluchtte	naar	een	nabijgelegen	stad-
je. Oud koloniaal huis met mooie 
Chinese gastvrouw die mij opwacht-
te met een schoon bed, een koele 
kamer met alles wat daarbij hoorde. 
Een regenbui in het mooie zwoele 
Gent is genoeg om de herinneringen 
weer op te roepen.

Jo
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Op vrijdag 31 augustus 2018 ope-
nen	 we	 de	 prinsenhoffeesten	 op-
nieuw met een waanzinnige kin-
derstoet. Zet jullie schrap! Zoek 
alvast	 de	 zotste	 outfit,	 kleurrijkste	
schmink en luidste muziekinstru-
menten. Vergeet ook niet de stem-
banden te schrapen. Dit jaar zal de 
kinderstoet er ietwat anders uitzien. 
We stappen af van de vroegere fan-
fare en proberen met de medewer-
king van alle kinderen uit de buurt 
een eigen waanzinnige fanfare/
stoet op te richten. 
De bedoeling is om iedereen in alle 
straten	 van	 de	 prinsenhofbuurt	
wakker te schudden. Zo zullen alle 
buurtbewoners weten dat de waan-
zinnige feesten van start gaan. Daar-

voor heb ik zoveel mogelijk hulp 
nodig van alle kinderen uit de buurt. 
Binnenkort proberen we zoveel mo-
gelijk mensen met kinderen te mai-
len met de vraag wie wil meedoen. 
Onderaan deze tekst vinden jullie 
mijn gegevens zodat de mensen 
waarvan ik geen mailadres bezit, 
mij via deze weg kunnen bereiken. 
We verzamelen om 17.30 uur in de 
Lodewijk Van Malestraat waar de 
stoet zal vertrekken. Daarna trekken 
we door de straten om iedereen op 
te halen die wil meelopen. Zo wordt 
onze waanzinnige stoet groter, lan-
ger en luider en zijn we op weg naar 
ons uiteindelijk doel: het podium 
op het Prinsenhofplein. Daar krij-
gen alle kinderen de kans om samen 
drie liedjes te zingen of muziekjes 
te spelen. Hiervoor zijn alle ideeën 
welkom. Voor verdere info, ideeën, 
voorstellen	 en	 andere	 zottigheden	
kunnen jullie mij contacteren.

Steve Van Mensbrugge
Lodewijk Van Malestraat 13
0485 82 41 32
stevevanmensbrugge@gmail.com

Oproep aan alle Bremer muzikanten, fanfarras 
en symfoniesympathisanten!  



Oproep vrij podium

Vrijdag 31 augustus 2018 van 19.00 
uur tot 21.00 uur

Woon	 je	 in	 de	 prinsenhofbuurt	 en	
wil je je muziek live uitproberen op 
een echt podium? We geven je die 
mogelijkheid	tijdens	de	prinsenhof-
feesten op het Prinsenhofplein. Ook 
ervaren live-muzikanten zijn wel-
kom.

We stellen vast dat er veel muzikan-
ten in onze buurt wonen. We bie-
den hen nu de gelegenheid om hun 
kunnen te demonstreren. Klassiek, 
chanson, eigen songs, popmuziek, 
alles kan aan bod komen solo of in 
groep.	We	gaan	actief	op	zoek	naar	
kandidaten; deelnemers kunnen 
zich ook aanmelden via mail (joos.
claus@skynet.be) of op onze face-
book pagina.
Iedereen moet zich wel van tevoren 
inschrijven, ten laatste op woens-
dag 15 augustus 2018.

Wat zijn de afspraken?
-	 Iedere	deelnemer	krijgt	maximum	
15	minuten	speeltijd.
- Alle optredens moeten semi-akoes-
tisch	zijn.
- We moedigen iedereen aan zoveel 
mogelijk eigen materiaal en eigen 
bewerkingen	te			brengen,	dus	maxi-
maal één cover.

Wat is er aanwezig?
- een elektrische piano
- een behoorlijk aantal microfoons
-	een	professionele	geluidsinstallatie	
met	voldoende	inputs	en	DI	boxen
- een ervaren geluidstechnicus.

Als de deelnemerslijst volledig is, 
stellen we een programma op, re-
kening	 houdend	met	 de	 praktische	
en technische mogelijkheden. Iede-
re deelnemer wordt aangekondigd. 
Met de sonometer meten we het 
applaus na elk optreden.
De winnaar krijgt als prijs een optre-
den in het buurthuis!

7
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Receptie

Op vrijdagavond 31 augustus wor-
den alle buurtbewoners uitgenodigd 
voor	de	plechtige	opening	van	onze	
buurtfeesten,	editie	2018.	
De	receptie,	met	een	gratis	drankje	
voor alle bewoners, loopt van 19.00 
uur tot 21.00 uur op het Prinsenhof-
plein. 
We hopen jullie daar allemaal te 
mogen ontmoeten. Tot dan!

Het vrij podium zorgt voor swingend 
entertainment.
Van 21.00 uur tot 1.00 uur spelen de 
dj’s The Lovedaddies. 
Kom feesten op een dansvloer waar 
je nooit meer af wil.

Petites histoires

Een ochtendlijke aperitiefwande-
ling door de prinsenhofbuurt 

In deze wandeling nemen we je mee 
en vertellen over de buurt. 
We kloppen aan bij een aantal buren 
die op hun “zulle” anekdotes en ver-
haaltjes van vroeger vertellen over 
het leven in het Prinsenhof. Hoe het 
leven vroeger was en wat er onder-
tussen veranderd is, komt allemaal 
aan bod. Sappige verhalen of smeuï-
ge roddels, het passeert allemaal de 
revue. De grote en kleine verhalen 
van de buurt, het alledaagse lief en 
leed. 

Deze	 “petites	 histoires”	 worden	
door een aantal buren verteld die 
reeds lang in het Prinsenhof wonen. 
Het hele gebeuren wordt opgeno-
men zodat deze verhalen bewaard 
worden voor het nageslacht.

• Zaterdag 1 september 2018 van 
11.30 uur tot 13.00 uur.

• Verzamelen	aan	de	maquette	op	
het Prinsenhofplein. Vooraf in-
schrijven is niet nodig. 

• 5,00 euro per persoon ter plaat-
se te betalen. Voor iedereen 
maar bewoners van de prinsen-
hofbuurt	hebben	voorrang.
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Voor de kids

Vrijdag 31 augustus 2018 om 18.00 
uur: burenstoet met belleketrek.
Bericht aan alle kinderen van het 
Prinsenhof: 

Houd jullie klaar om vrijdagavond 
alle bellen van de huizen van de wijk 
te testen. Zoek alvast de zotste ou-
tfit,	 kleurrijkste	 schmink	 en	 luidste	
muziekinstrumenten. Vergeet ook 
niet de stembanden te schrapen 
want dit jaar zal de kinderstoet er 
ietwat anders uitzien.

We verzamelen om 17.30 uur in de 
Lodewijk Van Malestraat.

 

Zaterdag 1 september 2018 om 
14.00 uur: Pimp your Bike en de 
Kleine Waanzinnige Koers.
Als de ouders een beetje gek doen, 
mag er bij de kinderen ook een 
steekje	los	zitten.
We bereiden ons voor op de kinder-
koers	en	versieren	onze	fiets	om	ter	
gekst.

Om 15.30 uur tonen we dan onze 
uitgedoste	 fiets	 aan	 gans	 de	 buurt	
en maken we samen met onze ou-
ders een toertje, de Kleine Waanzin-
nige Kinderkoers, in het Prinsenhof. 
Wanneer onze ouders dan hun 
Waanzinnige Koers rijden, maken 
we oorbelletjes en andere gekke 
hebbedingetjes uit fietsbanden en 
zijn we in veilige handen bij het kin-
derteam.



Op zaterdagnamiddag 1 september 
2018	is	er	de	vijfde	editie	van	de	
Waanzinnige Koers, een knotsgekke 
koers in de buurt voor en door de 
bewoners.
In deze koers brengen we hulde aan 
Johanna de Waanzinnige, de moe-
der van Keizer Karel en laten we de 
Waanzin regeren in de buurt. 
Het Prinsenhof wordt weer even 
een vrijstaat in Gent, met eigen 
wetten	en	gewoontes	zoals	weleer	
en	met	een	tomeloze	uitbarsting	
van	vreugde,	gekte	en	zotternij	in	
de buurt. 
In de Waanzinnige Koers zegeviert 
de fantasie van de bewoners van de 
prinsenhofbuurt.	In	het	dagelijkse	
leven zijn zij brave vaders en toe-
gewijde moeders, plichtsbewuste 
burgers die hard werken voor wat 
brood op de plank. De zaterdag van 
de	buurtfeesten	houdt	een	waan-
zinnige tornado de ganse buurt in 
zijn greep en komen uit alle hoeken 
en spleten, tochtgaten en vanuit 
donkere krochten bewoners van de 
prinsenhofbuurt	paraderen	in	de	
vijfde Waanzinnige Koers.
We steken de waanzin van Johanna 
in	een	eigentijds	kleedje:	maak	je	
fiets	mooi	of	verkleed	jezelf	want	

die namiddag is het “het Feest van 
de Waanzin” in de buurt.

Tip: 
Begin vanaf nu te oefenen want gek 
word je niet op één dag. Doe elke 
dag iets anders wat je gewoonlijk 
niet doet. Tast je comfortzone af 
en overschrijd de grens van het 
gewone. Houd je fratsen bij in een 
dagboekje en breng dit boekje mee 
bij de start.

Wanneer:
zaterdag 1 september 2018 op het 
Prinsenhofplein om 16.00 uur. 
Aanmelden deelnemers en doping-
controle vanaf 15.30 uur. 
De aanwezige dokter kijkt of elke 
deelnemer goed geprepareerd is 
en	geeft	pikuren	en	paarse	pillen.	
Deelnemers die zuiver willen rijden, 
brengen een doktersbewijs mee 
dat zij allergisch zijn voor pillen en 
spuiten.
Opwarmingsronde en zegening van 
de deelnemers om 16.00 uur.

Inschrijven:
Vooraf per mail bij wdecanck66@
gmail.com met vermelding van je 
naam en adres of ter plaatse. De 

De vijfde (!) Waanzinnige Koers
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deelname	is	gratis	maar	is	enkel	
voor de inwoners van de buurt. 
Bewoners van buiten de buurt 
kunnen eventueel meedoen na het 
jodelen van 10 Oostenrijkse liede-
ren en het voordragen van een ter 
plekke uitgevonden waanzinnig 
Spaans liefdesgedicht. Niet zingen 
of jodelen en Spaanse rijmelarij is 
niet meedoen.
Je	woont	dus	in	de	prinsenhofbuurt	
en je bent minimaal 16 jaar. Bij 
twijfel	over	je	leeftijd	kijken	we	naar	
je gebit. Bij de aanmelding, onder-
teken je het wedstrijdreglement.

Hoe:
Je bent verkleed naar eigen keuze 
of	je	fiets	is	versierd.	Liefst	niet	
naakt tenzij Poolse buurtbewoners. 
Dit is een absolute voorwaarde!
Indien je niet verkleed bent of geen 
versierde	fiets	hebt,	kan	je	niet	

meedoen omdat in de Waanzinnige 
Koers de gekte regeert en de waan-
zin koning is. 
Dus geen grijze  mussen of anonie-
me	straatmadeliefjes	maar	heren	
met “pit” en dames met “grinta”.

De	rit	gaat	over	vijf	rondes	fietsen	
door	de	prinsenhofbuurt.	Wie	na	
vijf rondes het relikwie van Johanna 
de Waanzinnige kan pakken, is de 
winnaar. 
Het parcours is anders dan de 
vorige jaren, je kan je dus niet van 
tevoren voorbereiden. Het is wel 
voor handige jongens en meisjes en 
vereist	een	aantal	praktische	vaar-
digheden (bv. 10 minuten op je kin 
liggen of met je neusvleugels aan 
een haak hangen).
Wat het relikwie is, is het opperste 
geheim en wordt nu nog bewaard 
in de diepste kerkers van de Don-
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kere Poort van het Prinsenhof. Het 
relikwie staat symbool voor de   
waanzin,	de	passie,	de	drift	en	de	
jaloezie van Johanna de Waanzinni-
ge.

Regels:
a) de deelnemers zijn gedopeerd en 
hebben hun eigen soigneur mee. 
Ook soigneuses zijn welkom. Er 
wordt een massagetent voorzien 
met	een	heerlijke	after-massage	
party.
b) het bewijs van doping moet on-
middellijk zichtbaar zijn. Breng dus 
je eigen pikuur mee en spuit je ter 
plaatse in of toon een blauwe tong 
van alle dopingpillen die je hebt 
ingeslikt.
c) scheve ogen of trillende neus-
vleugels zijn voldoende dopingbe-
wijs.
d)	het	reglement	wijzigt	tijdens	de	
koers. Er heerst een totale anarchie 
en chaos: deelnemers kunnen opge-
houden worden voor een doping-
plas; ook verplicht achteruit rijden 
kan	een	optie	zijn.	Wees	flexibel	en	
berust in jouw lot.
e) de jury is corrupt en aanvaardt 
steekpenningen,	flappen	van	500,00	
euro zijn het minimum. Maak je 
dus niet belachelijk en haal je “bin 
ladens” van onder je matras. 

Prijzen:
Rijk word je niet van je deelname 
aan de Waanzinnige Koers maar 
eeuwige roem en afgunst van alle 
inwoners van de buurt worden je 
deel. Het leven van de winnaar zal 
voorgoed veranderen en hij/zij zal 
(h)erkend worden in onze wijk en 
alle inwoners zullen hem/haar met 
ontzag bejegenen.
Radio Prinsenhof en TV Prinsenhof 
zullen onafgebroken aan je voor-
deur staan en je zal gevraagd wor-
den voor reclamespots en praat-
programma’s. Jouw pagina’s in Dag             
Allemaal zijn reeds gereserveerd en 
je privé-leven wordt een puinhoop.
Thomas	en	Henk,	de	Wouterettes	
en alle andere vorige winnaars 
vertellen dat zij, na hun glorieuze 
overwinning, 40 dagen nodig had-
den	om	weer	op	hun	positieven	te	
komen.

12
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En	nu	even	ernstig:
De prijzen gaan naar de best verkle-
de	fiets	en	de	best	verklede	deelne-
mer en wie eerst het relikwie van 
Johanna de Waanzinnige pakt, wint 
ook een prijs.

De prijzen worden om 18.00 uur 
uitgereikt op het Prinsenhofplein 
in aanwezigheid van  de herrezen 
Johanna de Waanzinnige.

Jury:
De jury zal in eer en geweten alle 
beslissingen nemen die zich opdrin-
gen. Hun gezag is onfeilbaar, hun 
beslissingen totaal willekeurig en 
volledig onverantwoord. En toch is 
er geen verhaal mogelijk tegen hun 
beslissingen: ze zijn alwetend. 

Vanwege hun eerder modaal 
inkomen zijn ze wel gevoelig voor 
geldelijke toenaderingen en kan dit 
hun gedrag beïnvloeden. Ze vragen 
om dit discreet te doen vooraf aan 
de	koers.	Opgelet:	de	giften	aan	de	
jury	zijn	wel	fiscaal	aftrekbaar	gelet	
op	het	apart	fiscaal	regime	van	het	
Prinsenhof	(belastingsparadijs	in	
Gent) die dag.

Muzikale opluistering:
Jeannot van Compernolle de Kervyn 
de	Mooreghem	y	de	Castillias	,	een	
buurtbewoner met blauw bloed en 
afkomstig	van	Limburgse	landadel,	
komt de buurt onveilig maken met 
zijn Vlaamse schlagers, een com-
pleet	foute	dj-setting	met	vergeten	
Vlaamse plaatjes en absolute mee-
zingers uit de jaren ‘50, ‘60 en ‘70.

En tot slot de echte enige histori-
sche achtergrond:
Keizer Karel werd in 1500 geboren 
in het Prinsenhof.
Zijn	moeder,	Johanna	van	Castilië,	
ook bekend als Johanna de Waan-
zinnige (1479-1555) bevalt van 
Karel V in het toilet.
Ze gaat de geschiedenis in als “de 
Waanzinnige” omdat ze een buiten-
zinnige liefde had voor haar ontrou-
we echtgenoot Filips de Schone die 
haar wanhopig maakt van jaloezie. 
Haar gekte was een amour fou.
Ze laat het haar van haar rivales 
afknippen	en	hakt	met	een	schaar	
in	het	gezicht	van	de	courtisanes	
van haar echtgenoot en trekt na zijn 
overlijden maandenlang met het lijk 
van haar man over de hoogvlaktes 
van	Castilië.
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Super dj’s

Dit jaar zullen we opnieuw 6 dj’s aan 
het werk zien.

Op vrijdag 31 augustus 2018 spelen 
tussen 21.00 uur en 1.00 uur dj’s 
“The Lovedaddies” op het Prinsen-
hofplein.

Zaterdag 1 september 2018 tussen 
14.30 uur en 20.00 uur muziek van/
voor	 Jan	met	 de	 pet	met	 een	 fijne	
selectie	opgedragen	aan	Johanna	de	
Waanzinnige. 
Buurman Jeannot Croes	heeft	geen	
relevante ervaring maar wordt enkel 
gedreven door de liefde voor mu-
ziek.

Zaterdag 1 september 2018 tussen 
21.30 uur en 01.00 uur draait op-
nieuw dj “Patrick” naar jaarlijkse 
gewoonte het volksbal op het Prin-
senhofplein.

We sluiten af met dj’s “Het Rijk Der 
Vrouw” op zondag 2 september 
2018 tussen 13.30 uur en 16.00 uur 
op het Prinsenhofplein.  
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Portretschrijven

Ook zin in een portretje van jezelf? 
Geschreven en/of getekend? 
Kom dan op zondag 2 september 
2018	naar	de	prinsenhoffeesten.
Leden van het Gentse Schrijverscol-
lectief	zien	wat	anderen	niet	zien	en	
zetten	 het	 voor	 u	 op	 papier	 in	 het	
Zilverhof 32/34 tussen 12.00 uur en 
15.00 uur.

Oproep versier je huis!

De	 vroegere	 traditie	 om	 de	 huizen	
te versieren voor de feesten in onze 
buurt, nemen we dit jaar opnieuw 
op. Hopelijk doet iedereen mee!

Er is geen thema, natuurlijk moet 
het huis feestelijk ogen. En om mee 
te doen met de huidige rage gebruik 
je best KOSTELOOS MATERIAAL.

We zijn alvast benieuwd naar alle 
creatieve	uitspattingen.



Onze ondertussen alom gekende 
rommelmarkt is niet meer weg te 
denken	 tijdens	 de	 prinsenhoffees-
ten. 
Deze	 gezellige	 markt	 heeft	 zoveel	
succes dat alle plaatsen via de web-
site	in	1	week	tijd	volgeboekt	waren.	
Een niet te missen evenement voor 
iedereen!
Ook dit jaar voorzien we parkeer-
plaatsen net buiten de buurt zowel 
voor bewoners als voor bezoekers. 
Tegen slechts 5,00 euro kan je van 
7.00 uur tot 16.00 uur parkeren 
(auto’s ondergronds, bestelwagens 
bovengronds) in “Odisee” het oude 
KAHO Sint-Lieven, Gebroeders De 
Smetstraat 1.

Voor	de	fietsende	bezoekers	worden	
er	in	de	buurt	voldoende	fietsrekken	
voorzien. 

We wensen u allen veel leuke koop-
jes en/of een goede verkoop toe! 
De prinsenhofrommelmarkt vindt 
plaats op zondag 2 september 2018 
tussen 9.00 uur en 16.00 uur.

In	het	kader	van	onze	netheidacties	
vragen we met aandrang om na de 
verkoop alles terug weg te halen en 
uw plaats achter te laten zoals u ze 
gevonden hebt. 
Gelieve dus geen rommel, dozen of 
andere troep te laten liggen of op 
een andere plaats te dumpen.
We danken u voor uw begrip en me-
dewerking.

Prinsenhofrommelmarkt
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All Time Jazz Band

Zoals ieder jaar brengt de All Time 
Jazz	 Band	 een	 stijlmix	 van	 instru-
mentale “swing” uit de jaren 1930-
40 en nummers uit het New Orle-
ans	 Jazzrepertoire.	 Elke	 compositie	
wordt met eigen arrangementen en 
ruimte	voor	improvisatie	tot	een	af-
gewerkt geheel gestructureerd. De 
bezetting	wisselt	 ieder	 jaar	 gedeel-
telijk, al blijven oudgedienden Filip 
Verneert, John Snauwaert en Jean 
Van	Lint	de	centrale	figuren.
De ervaren, door de wol geverfde 
muzikanten	 brengen	 traditionele	
nummers op een hedendaagse ma-
nier	met	moderne	improvisaties.

De	toegankelijke	mix	van	deze	stijlen	
maakt dat de All Time Jazz Band een 
traditie	 geworden	 is	 op	 onze	 prin-
senhoffeesten	 als	 ideaal	 zondags	
aperitiefconcert.

• Filip Verneert,  banjo en gitaar 
• John Snauwaert, sopraan- en 

tenorsax
• Jean Van Lint, vocal en contrabas
• Wim De Roeck, drums

All Time Jazz Band is te zien op het 
Prinsenhofplein op zondag 2 sep-
tember 2018 tussen 11.00 uur en 
13.00 uur.



20

Tafelen tijdens de buurtfeesten met excuses

Zaterdag 1 september van 18.30u tot 20.30u
Vooreerst	wil	het	dekenijbestuur	zich	excuseren	voor	de	BBQ	van	vorig	jaar.	
Die was te duur en van slechte kwaliteit. Het spreekt voor zich dat we geen 
beroep meer doen op dit cateringbedrijf. 

Wat er dit jaar op het menu staat? Stoverij met geroosterde aardappelbalk-
jes, verse tartaarsaus en een frisse slade. Er wordt ook een lekker vegetarisch 
alternatief	voorzien:	voor	wie	geen	rundsvlees	lust,	is	er	stoverij	van	raapjes	
en paddestoelen.

Dit alles wordt geserveerd door 
‘Cruydt Catering’. Dit cateringbedrijf 
was	ook	van	dienst	tijdens	het	eten-
tje voor de medewerkers van de vo-
rige	buurtfeesten.	De	reacties	waren	
toen	heel	positief.	
‘Cruydt Catering’ is een jong bedrijf 
dat mobiele catering op maat voor-
ziet en beantwoordt aan de wensen 
van de opdrachtgever. Ze willen een 
voortrekker zijn op gebied van lekker 
en ecologisch tafelen. Om de afstand 
tussen veld en bord zo klein moge-
lijk te houden, werken ze samen met 
lokale handelaars en boeren. Voor 
meer info: www.cruydt.com



Praktisch:
Zaterdag 1 september van 18.30u tot 20.30u
€ 18.00 voor volwassene incl. 2 drankbonnetjes
€ 12.00 voor kinderen jonger dan 12 jaar incl. 2 drankbonnetjes
Schrijf	tijdig	in	voor	de	Stoverij	met	geroosterde	aardappelbalkjes	of	voor	de	
lekker vegetarische schotel.
Bestellen en betalen kan
• online via onze website: www.prinsenhof-gent.be tot 27/08
• in de jeugdherberg tussen 7u-23u tegen cash betaling. 
OP is OP !

Help ons een handje. 
Ruim zelf je bord en bestek af en in ruil voor je medewerking  krijg je € 2 aan 
drankbonnen per bord+bestek. Er staan vast heel wat kinderen klaar om je 
daarbij te helpen.

Zondag 2 september kan je tussen 11.00 uur en 16.00 uur smullen aan het 
hamburgerkraam.



Helpende handen

We zijn nog op zoek naar enke-
le helpende handen voor de op-
bouw (donderdag en vrijdag) en de 
afbouw (zondagavond) van de 
feestinfrastructuur, de bar en het 
koffiekraam.

Voor hulp in de bar (vrijdag, zaterdag 
en zondag) kan je contact opnemen 
met Leo Verlinden en Willem Manten: 
verlinden.leo@gmail.com 

Voor hulp in het koffiekraam kan je 
terecht bij Marie Boulard:
marie.boulard@belgacom.net

Voor hulp aan de rommelmarkt kan 
je terecht bij Christ Gillis:
christ.gillis@telenet.be

Wij zijn nog steeds op zoek naar 
4 parkeerwachters voor de be-
waking van de parking op zon-
dag 02 september 2018. Vergoe-
ding is voorzien. Je kan contact 
opnemen met Leo Verlinden: 
verlinden.leo@gmail.com

We hopen op jouw medewerking 
en danken je alvast!

Agenda

Vrijdag 31 augustus, zaterdag 1 en 
zondag 2 september 2018
Prinsenhoffeesten

Zaterdag 6 oktober 2018
Buurtavond: Smulavond Potluck

Vrijdag 9 november 2018
Buurtavond: Quizavond

Zaterdag 1 december 2018
Sinterklaas komt op bezoek

Vrijdag 7 december 2018 
Buurtavond

Voor eventuele onverwachte wijzi-
gingen: houd de infokasten in het 
oog!
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Dit najaar wordt het Zilverhof een 
kunstwerk rijker. Op zaterdag 15 
september 2018 wordt het beeld 
Taptoe Feest van de Gentse beeld-
houwer en volkszanger Walter De 
Buck er feestelijk ingehuldigd. 

Walter De Buck ontwierp het kunst-
werk in 1978 voor Theater Taptoe, 
het	legendarische	figurentheaterge-
zelschap dat van 1968 tot 2009 het 
Gentse poppentheater in binnen- en 
buitenland faam bezorgde. Taptoe 
Feest toont de vier pioniers van het 
gezelschap (Luk De Bruyker, Freek 
Neirynck, Alain Ongenaet en Bart 
Beys) al dansend rond Pierke, de 
volkse	held	in	het	traditionele	Gent-
se poppenspel. 

Taptoe’s	 Erf,	 de	 organisatie	 die	
waakt over het erfgoed van het ge-
zelschap, schonk het kunstwerk aan 
de	Stad	Gent.	Vijftig	jaar	na	de	stich-
ting	van	Theater	Taptoe	krijgt	Taptoe	
Feest een vaste plek in het Zilverhof, 
vlakbij de Brug der Keizerlijke Ge-
neugten waarop eveneens beelden 
van De Buck prijken. 

Iedereen is van harte welkom op de 
feestelijke inhuldiging op 15 sep-
tember 2018 van 10.45 uur tot 12.00 
uur. Op het programma staan spee-
ches van Luk De Bruyker en Schepen 
van Cultuur Annelies Storms, een 
concert van fanfare Die Verdammte 
Spielerei	en	een	receptie.	

Onthulling beeldje Taptoe van Walter De Buck 
zaterdag 15 september 2018 om 11.00 uur
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Contact

Dekenij Prinsenhof VZW 
Niek Vermeulen 
Simon de Mirabellostraat 17
0473 63 71 09
niekvermeulen@telenet.be

Prinsenhof Cultuur VZW
katia.vandendriessche@gmail.com

Reservaties en beheer
buurthuis  Zilverhof
Leo Verlinden
0497 46 61 54
verlinden.leo@gmail.com

Abrahams tuin: 
sleutel ophalen kan bij 
Laike (Abrahamstraat 12)
Riet (Abrahamstraat 16)
Audrey en Ary (Abrahamstraat 34) 
Emanuel (Bonifantenstraat 10) 
Tom (Jan Botermanstraat 1)
Ingrid ( Gewad 7)
Catharina (Tinnenpotstraat 47)
Sara (Tinnenpotstraat 5)

Wijkregisseur: (verbindingsambte-
naar tussen de stadsdiensten en de 
buurt)
Brigitte	Hantson
09 266 82 45 - 0495 38 83 55
brigitte.hantson@stad.gent

Babysitters in de buurt:
Josefine	De	Canck	 0471	22	26	70	 josefine.decanck@hotmail.be
Mathilde De Canck 0471 08 16 15 decanckmath@sintpietersgent.be
Annabel De Canck 0471 41 84 56 annabel.decanck@gmail.be 
Pia	Vandeputte	 	 0468	13	57	67	 pia.vdp@telenet.be
Mathilde Depoortere 0471 92 15 16 mathilde.depoortere@hotmail.com
Silke Van Bruyssel  0494 62 34 07 silke.vanbruyssel@student.kuleuven.be
Hannah Gillis   0477 54 30 55 gillis.hannah@hotmail.com

Wil	jij	ook	babysitten,	mail	naar	kleinekeizerkrant@gmail.com

Wil je nog sneller op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in de buurt?
Schrijf je dan in op de besloten facebookgroep van de buurt:
bewoners prinsenhof gent. Aanmelden via patrick@awalkinthepark.be of 
wdecanck66@gmail.com



Colofon

Deze Kleine Keizerkrant kwam tot 
stand door de inbreng van 
• Marie Boulard
• Joos Claus
• Patrick Cohen
• Laike Creyf
• Mieke De Buck
• Wouter De Canck
• Hanne Decloedt
• Willem Manten
• Steve Van Mensbrugge
• Niek Vermeulen
• Riet Wille

Voor	 al	 uw	 vragen,	 reacties	 of	 in-
breng, mail naar:
kleinekeizerkrant@gmail.com

Deze prinsenhoffeesten 
komen tot stand door 
de medewerking van:

• de leden van de dekenij
• vele andere vrijwillige buurtbe-

woners
• de Dienst Evenementen en Fees-

ten van de Stad Gent
• City Sounds
• dotplus

Alle leden van dekenij Prinsenhof 
wensen u, uw familie en vrienden 
deugddoende,	 fantastische,	 spette-
rende, ontspannende maar vooral 
gezellige	prinsenhoffeesten	toe!!!
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