
 

  

LESMARATHON 16 mei 2017 

HET VOLLEDIGE AANBOD 
 

 

WEBSITE LESMARATHON 

“It takes a whole village  

to raise a child” 
  

https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/gent-internationaal/activiteiten/stad-gent-daagt-5-steden-uit-voor-duurzame-ontwikkeling/lesmarathon
https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/gent-internationaal/activiteiten/stad-gent-daagt-5-steden-uit-voor-duurzame-ontwikkeling/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Jeugddienst Gent - Kammerstraat 10 - 9000 Gent - volgnr: 76 
Uitleg inspirerende locatie Het historische gebouw van de Jeugddienst Gent bevindt zich in het 

hart van de stad, vlakbij de Vrijdagsmarkt. 
 

Max aantal personen 20 
Gericht op leeftijd 10-12 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud interactieve sessie over de SDG's / werelddoelen 
- Lesgever (m/v/x) Anneleen Malesevic 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur niet beschikbaar 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Anneleen Malesevic 
- Tel 02 5010470 
- Email anneleen.malesevic@fido.fed.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie 
Locatie 11.11.11 & Onafhankelijk Leven - Groot Begijnhof 31 - 9040  Sint-

Amandsberg - volgnr: 40 
Uitleg inspirerende locatie Het Begijnhof geeft graag haar geheimen prijs in het kader van de 

SDG's!  Een unieke, rustgevende en inspirerende locatie  die helaas 
onbekend is voor vele Gentse scholieren en leerkrachten. Dus 
dringend tijd om hier verandering in te brengen en samen aan de slag 
te gaan voor een duurzame, mondiale Agenda 2030 tot stand te 
brengen.  
 
Wij hebben een binnentuin met gras waar gebruik van gemaakt kan 
worden, een vergaderzaal en een veranda die we beschikbaar kunnen 
stellen voor de lesworkshops.  
 
De locatie is op wandelafstand van station Gent Dampoort (10 min.). 
Het rijden en parkeren van grote schoolbussen is vrijwel onmogelijk 
binnen het Begijnhof, maar bussen kunnen zich parkeren op parking 
van Dampoort.  
 
 

Max aantal personen 25 
Gericht op leeftijd 10-12 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Gelukkig 2030: aan de hand van 3 interactieve spelen ontdekken de 
kinderen wat de werelddoelen (SDG's) zijn en hoe ze zelf hun steentje 
kunnen bijdragen. Deze sessie wordt gegeven door Djapo vzw, meer 
info kan u vinden via https://djapo.be/workshop-gelukkig-2030-
werelddoelen/ 

- Lesgever (m/v/x)  
  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur niet beschikbaar 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: De locatie is op wandelafstand van station Gent Dampoort (10 min.). 

Het rijden en parkeren van grote schoolbussen is vrijwel onmogelijk 
binnen het Begijnhof, maar bussen kunnen zich parkeren op parking 
van Dampoort.  
 
Zelf hebben wij informatieve, ludie 

Contactgegevens:  
- Naam Chiara  Lorré 
- Tel +32 9 233 02 03 
- Email chiara.lorre@11.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Tinkeringlokaal (D 1.02) - Kattenberg 9 - 9000  Gent - volgnr: 53 
Uitleg inspirerende locatie In het Tinkeringlab wordt informeel leren binnengebracht in een 

academische omgeving.  We zijn van mening dat kinderen tot meer in 
staat zijn dan ze weten en geven hen in deze omgeving tools om met 
hout, metaal, karton aan de slag te laten gaan. 
Dit gloednieuwe Tinkeringlab bevindt zich in een oude industriële 
setting. 
 

Max aantal personen 20 
Gericht op leeftijd 10-14 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Leerlingen kunnen op ontdekkingstocht in de wondere wereld van 
tinkering. We zetten het lokaal op stelten, experimenteren en 
gebruiken allerhande materiaal om mee aan de slag te gaan. 

- Lesgever (m/v/x) Tinkeringteam 
  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur niet beschikbaar 
- 11 tot 12 uur niet beschikbaar 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Ilse De Bolster 
- Tel  
- Email  

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Labo Farys - Stropstraat 1 - 9000 Gent - volgnr: 80 
Uitleg inspirerende locatie Centraal gebouw van Farys in de Stad 

 
Max aantal personen 20 
Gericht op leeftijd 10-14 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Waterkwaliteit en kwaliteitszorg 
- Lesgever (m/v/x) Kristin Van Hecke 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur niet beschikbaar 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Catherine Demunck 
- Tel 09 240 03 50 
- Email catherine.demunck@farys.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Watertoren - Scheeplosserstraat  - 9000 Gent - volgnr: 81 
Uitleg inspirerende locatie De enige watertoren in de stad die openstaat voor bezoeken 

 
Max aantal personen 25 
Gericht op leeftijd 10-14 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud De werking van de watertoren 
- Lesgever (m/v/x) Dirk Devos 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur niet beschikbaar 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Catherine Demunck 
- Tel 09 240 03 50 
- Email catherine.demunck@farys.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Atrium Stropstraat - Stropstraat 1 - 9000 Gent - volgnr: 82 
Uitleg inspirerende locatie Centraal gebouw van Farys in de Stad 

 
Max aantal personen 15 
Gericht op leeftijd 10-14 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud toelichting over regenwaterrecuperatie 
- Lesgever (m/v/x) Filip Van Caneghem 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Catherine Demunck 
- Tel 09 240 03 50 
- Email catherine.demunck@farys.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Belgacomgebouw - Keizer Karelstraat 1 - 9000 Gent - volgnr: 78 
Uitleg inspirerende locatie Gebouw centraal in Gent met zicht op de skyline van de stad 

 
Max aantal personen 25 
Gericht op leeftijd 10-18 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Introductie in 3D-tekenen en sketch-up 
- Lesgever (m/v/x) Mario Matthys 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: Geen voorkennis vereist, er worden laptops voorzien 
Contactgegevens:  

- Naam Mario Matthys 
- Tel 09 266 82 64 
- Email mario.matthys@stad.gent 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie SOI Gent - Doornzelestraat 15 - 9000  Gent - volgnr: 4 
Uitleg inspirerende locatie SOI is het Stedelijk Opvanginitiatief waar asielzoekers worden 

opgevangen, evenals 16 niet begeleide minderjarige jongens. In het 
SOI verblijven mensen uit verschillende landen van over de hele 
wereld en zij wonen en leren harmonieus samen. 
 

Max aantal personen 17 
Gericht op leeftijd 10-18 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud een inleiding in de wereld van asielzoekers en vluchtelingen 
- Lesgever (m/v/x) Isolde De Vogel 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: De les is interessanter als de leerlingen tot anderhalf uur kunnen 

blijven 
Contactgegevens:  

- Naam Isolde De Vogel 
- Tel 09 267 85 00 
- Email isolde.devogel@stad.gent 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Campus Ledeganck - K.L. Ledeganckstraat 8 - 9000 Gent - volgnr: 73 
Uitleg inspirerende locatie Prachtige binnentuin in een zeer drukke studentenbuurt 

 
Max aantal personen 40 
Gericht op leeftijd 11-12 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Blij met de bij - duurzaam omgaan met de natuur 
- Lesgever (m/v/x) Katrien D'Haeseleer 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur niet beschikbaar 
- 11 tot 12 uur niet beschikbaar 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Kelly Ott 
- Tel 0473 247653 of 09 2432612 
- Email kelly.ott@hogent.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Het huis van Broederlijk Delen - Sint-Salvatorstraat 30 - 9000 Gent - 

volgnr: 59 
Uitleg inspirerende locatie Het huis van Broederlijk Delen 

 
Max aantal personen 30 
Gericht op leeftijd 11-14 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Thema: Noord-Zuid 
Met hoeveel mensen wonen we nu precies op deze aardbol? Welke 
gevolgen heeft dat voor o.a. de grondstoffen? Kom het te weten door 
ons wereldstoelenspel mee te spelen! 

- Lesgever (m/v/x) De Craene Ruth 
  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Ruth De Craene 
- Tel 0476 36 99 58 
- Email Ruth.DeCraene@bdwzz.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Bezoekerscentrum Haven Gent - Rigakaai 1 - 9000 Gent - volgnr: 79 
Uitleg inspirerende locatie Nieuw bezoekerscentrum van het Havenbedrijf 

 
Max aantal personen 25 
Gericht op leeftijd 12-14 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Bezoek aan de Vloot van de Schipperij 
- Lesgever (m/v/x)  

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam  
- Tel  
- Email  

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie De Blaarmeersen - Strandlaan 24 - 9000 Gent - volgnr: 84 
Uitleg inspirerende locatie Het Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen is een groene parel aan de 

Gentse Watersportbaan. Vlak bij het historisch stadscentrum van Gent 
en goed bereikbaar vanuit alle uithoeken van Vlaanderen, is dit park 
een oase van rust en een baken van sportiviteit. Met zijn grote vijver 
en ontelbare sport- en recreatiemogelijkheden staat de Blaarmeersen 
garant voor puur plezier. 
 

Max aantal personen 24 
Gericht op leeftijd 12-14 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Vlottenvaren 
- Lesgever (m/v/x) Sportdienst Gent 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: Sportieve kledij, schoenen (die nat mogen worden en vast aan de voet 

zitten), regenkledij, reserveschoeisel/kledij, handdoek en eventueel 
douchegerief. Er worden kleedkamers voorzien. 

Contactgegevens:  
- Naam Pieter Sacré 
- Tel 09 266 81 84 
- Email pieter.sacre@stad.gent 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Muziekcentrum de Bijloke - Bijlokekaai 7 - 9000  Gent - volgnr: 39 
Uitleg inspirerende locatie Muziekcentrum De Bijloke is dé presentatieplek voor klassieke muziek 

en jazz  in Gent. Het bevindt zich op de Bijlokesite en verenigt vier 
geklasseerde historische gebouwen (13de - 19de eeuw) door middel 
van hedendaagse architectuur tot een modern muziekcentrum. De les 
kan doorgaan in het auditorium van het vroegere anatomisch 
instituut, waar van eind 19de eeuw tot eind 20ste eeuw duizenden 
artsen in opleiding van de Universiteit Gent anatomisch onderricht 
hebben gekregen. Meer info op 
http://www.bijloke.be/zaalhuur/Gebouw_zaalhuur/Auditorium. 
 

Max aantal personen 80 
Gericht op leeftijd 12-14 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Blik achter de schermen van het Muziekcentrum. 
- Lesgever (m/v/x) Frank Pauwels 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur niet beschikbaar 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur niet beschikbaar 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Frank Pauwels 
- Tel 09 323 6104 
- Email frank.pauwels@debijloke.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Grootkeuken OCMW - Edward Anseeleplein 7 - 9000  Gent - volgnr: 18 
Uitleg inspirerende locatie  
Max aantal personen 15 
Gericht op leeftijd 12-14 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Kookworkshop met Afghaanse en Syrische jongeren - proeven van 
cultuur 

- Lesgever (m/v/x) Babs  Mestdagh 
  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur niet beschikbaar 
- 11 tot 12 uur niet beschikbaar 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: De kookworkshop zouden we graag en idealiter laten starten om 13u-

13u30 en zal ook langer in beslag nemen dan tot 15u. We willen de 
jongeren (leerlingen en vluchtelingen) de kans geven om samen te 
koken maar ook te praten. 
 
We willen de leerlingen van e 

Contactgegevens:  
- Naam Babs Mestdagh 
- Tel 09/266.95.56 
- Email babs.mestdagh@ocmw.gent 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie De Krook - Miriam Makebaplein 1 - 9000  Gent - volgnr: 36 
Uitleg inspirerende locatie De Krook is de nieuwe hoofdbibliotheek van Gent en biedt met haar 

collecties en activiteiten een pak informatie en inspiratie. 
 

Max aantal personen 25 
Gericht op leeftijd 12-16 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud maak kennis met de nieuwe jongerenbib, de collecties & activiteiten 
- Lesgever (m/v/x) iemand van de bib iemand van de bib 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Jan Dhooge 
- Tel 09 323 6882 
- Email jan.dhooge@stad.gent 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Woonzorgcentrum Het Heiveld - Antwerpsesteenweg 776 - 9040  Sint-

Amandsberg - volgnr: 17 
Uitleg inspirerende locatie Ons woonzorgcentrum is één van de ouderenzorgvoorzieningen van 

OCMWGent. Al meer dan 1o jaar proberen wij ouderenzorg in een 
positief daglicht te plaatsen en zorgiinovatieve initiatieven te doen om 
enerzijds onze bewoners een aangenaam verblijf te geven, anderzijds 
ons personeel een goed gevoel te geven bij de zorg die ze geven. 
Daarnaast hopen wij met onze initiatieven nieuwe personeelsleden 
aan te trekken voor de sector en bij voorkeur bij ons. We zouden onze 
cafetaria en. Ergadereaal ter beschikking kunnen stellen van jullie 
initiatief en mijn medewerkers en ik zullen graag toelichting geven bij 
wat er gebeurt in een woonzorgcentrum en wie er werkt. 
 

Max aantal personen 25 
Gericht op leeftijd 12-16 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Hoe en wie werkt in een woonzorgcentrum 
- Lesgever (m/v/x) Geert Roggeman 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur niet beschikbaar 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Geert Roggeman 
- Tel 092663111 - 0479790954 
- Email Geert.roggeman@ocmw.gent 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Vooruit - Sint-Pietersnieuwstraat 23 - 9000  Gent - volgnr: 26 
Uitleg inspirerende locatie Omwille van z’n historische context.Het Feestlokaal van Vooruit werd 

ontworpen door Ferdinand Dierkens en werd gebouwd tussen 1911 
en 1913. Het gebouw is genoemd naar de socialistische 
verbruikersorganisatie (of coöperatie) Vooruit (1891-1970), die door 
onder anderen Edward Anseele uit de grond werd gestampt om de 
fabrieksarbeiders te beschermen tegen de labiliteit van het 
grootkapitaal. In de "kunstentempel Vooruit" konden arbeiders tegen 
erg democratische prijzen eten, drinken en van cultuur genieten. 
Vooruit was oorspronkelijk het feest- en kunstencentrum van de 
Gentse arbeidersbeweging, met een feestzaal (balzaal), cinema, 
theatergroep, enzovoort. Er werd ook een krant onder de naam 
Vooruit uitgegeven. Vooruit als socialistisch feest- en kunstencentrum 
kaderde in de verzuilde Vlaamse maatschappij van voor de Tweede 
Wereldoorlog. Na de Tweede Wereldoorlog verloederde het gebouw 
tot in 1982 de aanzet werd gegeven naar zijn huidige vorm als 
kunstencentrum. Het gebouw werd gerestaureerd en in 1983 erkend 
als monument. In 2013 was het gebouw 100 jaar oud. 
 

Max aantal personen 25 
Gericht op leeftijd 12-18 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud historische rondleiding in de Vooruit 
- Lesgever (m/v/x) Lies Vanborm (contactpersoon) 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur niet beschikbaar 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Lies Vanborm 
- Tel 0478 28 48 60 
- Email lies@vooruit.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Stad Gent (gezondheidshuis) - Baudelokaai 8 - 9000  Gent - volgnr: 37 
Uitleg inspirerende locatie - Historiek van gebouw (o.a. vroeger stadslabo).  

- centrale ligging in een park met een typisch Gents karakter = 
bruisende hart van de Gentse feesten 
 

Max aantal personen 18 
Gericht op leeftijd 12-18 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud gezondheidspromotie in Gent - enkele projecten 
- Lesgever (m/v/x) Cisca, Wout Vandereyken, Stevens 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur niet beschikbaar 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: Graag vooraf de leeftijd doorgeven zodat we hiermee rekening 

kunnen houden. 
Contactgegevens:  

- Naam Cisca Vandereyken 
- Tel 09/2357421 
- Email cisca.vandereyken@gezondplus.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Auditorium en aangelegen middeleeuwse kelder (B 0.01) - Kattenberg 

9 - 9000  Gent - volgnr: 54 
Uitleg inspirerende locatie De buurt rond Kattenberg is onderkelderd met gewelfde kelders uit de 

Middeleeuwen. De Arteveldehogeschool restaureerde zo'n 
middeleeuwse kelder vlakbij het auditorium op campus Kattenberg. 
De bezoekers kunnen deze middeleeuwse kelder bezoeken na de les 
door Pedro De Bruyckere. 
 

Max aantal personen 50 
Gericht op leeftijd 12-18 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Hoe kan je best leren en wat doe je beter niet?  
Er bestaan veel technieken om dingen te onthouden. Sommige 
werken zeer goed, ook al zijn ze some meer dan 2000 jaar oud. 
Maar er zijn ook studiemethodes die er voor kunnen zorgen dat je 
minder weet na het studeren dan ervoor.  
In deze les krijg je info over de grijze cellen in je hoofd en hoe je ze 
best kan gebruiken… 

- Lesgever (m/v/x) Pedro De Bruyckere 
  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur niet beschikbaar 
- 14 tot 15 uur niet beschikbaar 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Ilse De Bolster 
- Tel  
- Email  

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Bank van de Arbeid - Voldersstraat 1 - 9000 Gent - volgnr: 67 
Uitleg inspirerende locatie Het stadsontwikkelingsbedrijf Gent – sogent – heeft haar werkplek in 

de Bank van de Arbeid. Dit imposante monument in het hart van het 
centrum werd in 1924 gebouwd als bank door de socialistische 
arbeiderspartij. Gedurende elf jaar konden arbeiders hier met hun 
spaargeld terecht. Reeds in 1934 moest de bank de deuren sluiten en 
verloor het gebouw zijn oorspronkelijke functie. Sogent kocht het 
pand in 2011 en renoveerde het verder tot een hedendaagse 
kantoorruimte, evenwel met behoud van heel wat originele 
elementen. In de voormalige lokettenzaal en kluizenzaal, richtte 
sogent een tentoonstellingsruimte in, waar we aan de hand van 
maquettes, beelden en tekst de toekomstige 
stadsontwikkelingsprojecten van Gent uit de doeken doen. 
 

Max aantal personen 25 
Gericht op leeftijd 12-18 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Thema: stadsontwikkeling in Gent: het beleid, de rol van een 
stadsontwikkelingsbedrijf, toelichting bij enkele grote projecten (Oude 
Dokken, Wintercircus, …) 

- Lesgever (m/v/x) Barbara Dubaere 
  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: liefst maximum 2 lesuren 
Contactgegevens:  

- Naam Barbara Dubaere 
- Tel 09 269 69 75 
- Email barbara.dubaere@hotmail.com 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Volvo Trucks - Smalleheerweg 31 - 9041  Oostakker - volgnr: 20 
Uitleg inspirerende locatie Volvo vrachtwagenfabriek werd in 2007 de eerste CO2 neutrale 

automotive fabriek ter wereld! 
 

Max aantal personen 50 
Gericht op leeftijd 12-18 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Hoe draagt Volvo trucks bij tot een beter klimaat, hoe gaat Volvo om 
met duurzame energie.  Welke rol speelt Volvo in Industrie, innovatie 
en Infrastructuur 

- Lesgever (m/v/x) Philippe Jacquemyns 
  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur niet beschikbaar 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: we beogen een interactieve les waarbij de jongeren ook actief 

betrokken worden 
Lesgever is product manager bij Sales & Marketing Volvo trucks Belux 

Contactgegevens:  
- Naam Marijke Naessens 
- Tel 09 250 42 21 of 0473 27 10 64 
- Email marijke.naessens@volvo.com 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Casa Rosa - Kammerstraat 22 - 9000  Gent - volgnr: 31 
Uitleg inspirerende locatie De Casa Rosa is al jaren hét centrum voor de LGBT-community in 

Gent. Verschillende LGBT-verenigingen organiseren hier hun 
activiteiten, lezingen of vergaderingen. Daarnaast is dit ook de vaste 
locatie van de twee belangrijkste LGBT-verenigingen in Vlaanderen: 
Cavaria en Wel Jong Niet Hetero. 
 
Beide verenigingen zetten zich ook in om de kennis omtrent het LGBT-
thema in de samenleving te verbreden. Cavaria zet zich in om scholen 
en leerkrachten te ondersteunen hoe ze holebi- en 
transgenderjongeren een plaats kunnen geven in hun school. Wel 
Jong Niet Hetero (wij dus :)) organiseren workshops op school met de 
leerlingen zelf. In die workshops gaan we in gesprek met de leerlingen 
over het LGBT-thema en proberen we zo te antwoorden op hun 
vragen en vooroordelen te ontkrachten. 
 

Max aantal personen 70 
Gericht op leeftijd 12-18 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Workshop omtrent seksuele en gender diversiteit 
- Lesgever (m/v/x) Dries De Smet 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Dries De Smet 
- Tel 0497827346 
- Email dries.desmet@weljongniethetero.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie NTGent Schouwburg - Sint-Baafsplein 17 - 9000  Gent - volgnr: 52 
Uitleg inspirerende locatie Onze Repetitiezolder ligt in de nok van onze schouwburg, met een 

schitterend terras met view. Op die zolder zijn tal van NTGent-
voorstellingen ingestudeerd en liepen ontelbare repetities met onze 
professionele acteurs. 
 

Max aantal personen 25 
Gericht op leeftijd 13-17 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Speel je spel - Theaterworkshop 
- Lesgever (m/v/x) Debbie  Crommelinck 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: Wie de les volgt, kleedt zich in makkelijke, losse kledij. 
Contactgegevens:  

- Naam Dirk Crommelinck 
- Tel 0475216391 
- Email dirk.crommelinck@ntgent.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Campus Ledeganck - K.L. Ledeganckstraat 8 - 9000 Gent - volgnr: 70 
Uitleg inspirerende locatie Prachtige binnentuin in een zeer drukke studentenbuurt 

 
Max aantal personen 40 
Gericht op leeftijd 14-15 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Logistiek spel 
- Lesgever (m/v/x) Veerle Lagaert 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur niet beschikbaar 
- 11 tot 12 uur niet beschikbaar 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Kelly Ott 
- Tel 0473 247653 of 09 2432612 
- Email kelly.ott@hogent.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Serre in de binnentuin van Design museum Gent - Jan Breydelstraat 5 

- 9000  Gent - volgnr: 8 
Uitleg inspirerende locatie Design museum Gent is een plek waar jonge mensen de kans krijgen 

hun horizon te verruimen. 
Op een interactieve manier nemen we kinderen en jongeren mee in 
een boeiend verhaal over design. Design thinking is de rode draad 
doorheen onze activiteiten. 
 

Max aantal personen 30 
Gericht op leeftijd 14-15 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Zin in design? 
- Lesgever (m/v/x) Bernadette De Loose 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Bernadette De Loose 
- Tel 092679991 
- Email bernadette.deloose@stad.gent 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Campus Kantienberg - vroedkunde - Voetweg 66 - 9000 Gent - volgnr: 

63 
Uitleg inspirerende locatie parktijklokalen vroedkunde 

 
Max aantal personen 15 
Gericht op leeftijd 14-16 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Studenten voor studenten!  Het leuke, specifieke en aantrekkelijke 
van de les is enerzijds het onderwerp “seks” en anderzijds dat 
studenten dit geven aan leerlingen. Het peergevoel dat kan 
gecombineerd worden met evidentie is toch wel specifiek. 

- Lesgever (m/v/x)  
  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur niet beschikbaar 
- 11 tot 12 uur niet beschikbaar 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam  
- Tel  
- Email  

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Inhammen langs de oeveres van de coupure  - Coupure 70 - 9000  

Gent - volgnr: 49 
Uitleg inspirerende locatie Een plaats om les te geven vlakbij het studieobject zelf (als de les over 

SDG 6 (clean water and sanitation) of SDG 14 Life Below Water zou 
gaan.  
Bovendien een uitdagende en verre van alledaagse plaats om een klas 
te organiseren, maar net daarom heel interessant. 
Het is ook een heel zichtbare plaats, zichtbaar vanaf  de druk befietste 
Coupure links, wat ideaal zou zijn voor de zichtbaarheid van deze 
actie. 
 
 
 

Max aantal personen 10 
Gericht op leeftijd 14-18 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Kansen en uitdagingen voor duurzaam waterbeheer in de stad 
- Lesgever (m/v/x) Felix Hoornaert 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: Zowel lesonderwerp als leeftijdscategorie is aanpasbaar en zou van de 

locatie afhangen. 
Ik ben docent aan de hogeschool (wetenschapsvakken aan de 
lerarenopleiding) en tevens ook opgeleid klimaatcoach (workshops 
rond klimaatverandering, SDG 13) en zou op 

Contactgegevens:  
- Naam Felix Hoornaert 
- Tel 0476304804 
- Email felixhoornaert@gmail.com 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Museum Dr. Guislain - Jozef Guislainstraat 43 - 9000  Gent - volgnr: 28 
Uitleg inspirerende locatie Het gebouw van het museum is een van de eerste Belgische 

psychiatrische instellingen. Het is een zeer rustige en mooie 
omgeving. 
Op de dag van de lesmarathon loopt ook de tijdelijke tentoonstelling 
(On)behandeld. Over internering, schuld en boete.  Deze 
tentoonstelling gaat over het actuele thema internering. 
 

Max aantal personen 20 
Gericht op leeftijd 14-18 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud (On)behandeld. Over internering, schuld en boete 
- Lesgever (m/v/x) Saïdya Vanhooren 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: (On)behandeld 

Over internering, schuld en boete 
 
Moet iemand die een misdrijf beging, maar niet verantwoordelijk is 
voor zijn daden, gestraft worden? Of is een psychiatrische 
behandeling meer aangewezen? En wat als die niet voorhanden is?  
Bij de situ 

Contactgegevens:  
- Naam Saïdya Vanhooren 
- Tel 09 216 35 95 
- Email saidya.vanhooren@museumdrguislain.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Voka box  - Lammerstraat 18 - 9000  Gent - volgnr: 16 
Uitleg inspirerende locatie het centrum voor ondernemers in het hartje van Gent 

 
Max aantal personen 30 
Gericht op leeftijd 14-18 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud waarom de sdg's ook voor ondernemingen belangrijk zijn en hoe 
ondernemingen kunnen bijdragen aan de realisatie van de SDG's 

- Lesgever (m/v/x) Viola Vandelanotte 
  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Viola Vandelanotte 
- Tel 0474842094 
- Email viola.vandelanotte@voka.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Ghelamco Arena - Meetdistrict - Ottergemsesteenweg-Zuid 808 - 9000  

Gent - volgnr: 41 
Uitleg inspirerende locatie In de Ghelamco Arena met zicht op het veld. 

 
Max aantal personen 20 
Gericht op leeftijd 14-18 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud innovatie: wat, hoe en waarom 
- Lesgever (m/v/x) Frederik Simoen 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur niet beschikbaar 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: geen readymade sessie klaarliggen, maar werk dit met plezier uit op 

maat van de doelgroep 
Contactgegevens:  

- Naam Frederik Simoen 
- Tel 0486546026 
- Email frederik@nexxworks.com 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie KBC Arteveldetoren - Kortrijksesteenweg 1100 - 9051  Sint-Denijs-

Westrem - volgnr: 38 
Uitleg inspirerende locatie De KBC-Arteveldetoren is het hoogste kantoorgebouw van Gent. Het 

klaslokaal op de 22ste verdieping biedt een uniek uitzicht op en rond 
de stad. 
 

Max aantal personen 28 
Gericht op leeftijd 14-19 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Interactieve les met veel aandacht voor de leefwereld van de 
jongeren. Een verkooppraatje voor KBC is het niet! We leren de 
jongeren praktisch met geld omgaan en kritisch nadenken over 
betaalmogelijkheden, kredieten, verzekeringen,... We gaan met hen in 
gesprek en vertalen al die saaie geldzaken naar wat hen echt bezig 
houdt. 

- Lesgever (m/v/x) KBC-medewerker uit het interne KBC "Get-A-Teacher"-project 
  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur niet beschikbaar 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: De pakketten voor 2de, 3de en 7de jaars economische en 

handelsrichtingen worden echt op maat aangeboden. 
Contactgegevens:  

- Naam Hilde De Boever 
- Tel 0479897587 
- Email hilde.deboever@kbc.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Administratief Centrum Zuid - Woodrow Wilsonplein 1 - 9000  Gent - 

volgnr: 46 
Uitleg inspirerende locatie In deze ruimte ontvangen wij alle Gentse burgers met vragen over 

wonen. We zijn net verhuisd naar deze vernieuwde locatie op de 4de 
verdieping, waar je een heel mooi zicht hebt over de omgeving. 
 

Max aantal personen 30 
Gericht op leeftijd 16 - 18 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Tijdens de les geef ik informatie (aangepast aan de doelgroep) over 
het kotleven en over zelfstandig gaan wonen (hoe begin je eraan, 
waar moet je allemaal op letten, ...) 

- Lesgever (m/v/x) Cindy Vanhoutte 
  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur niet beschikbaar 
- 11 tot 12 uur niet beschikbaar 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: De les kan enkel doorgaan tijdens het opgegeven uur. In de 

voormiddag hebben houden we op deze locatie onze zitdagen. 
Contactgegevens:  

- Naam Cindy Vanhoutte 
- Tel 09 266 78 65 (ik werk niet op maandag en donderdag) 
- Email cindy.vanhoutte@stad.gent 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie magazijn dienst evenementen en feesten - Wiedauwkaai 49a - 9000  

Gent - volgnr: 5 
Uitleg inspirerende locatie magazijn in werking van dienst evenementen, feesten, markten en 

foren. Veel eventmateriaal te zien, maar vooral ook een verhaal te 
vertellen over evenementen (Lichtfestival, Gentse Feesten,...) en hun 
belang in de maatschappij. En dit zowel economisch als sociaal. 
Verhaal is vooral gericht op ouderejaars. 
 

Max aantal personen 35 
Gericht op leeftijd 16+ 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Lichtfestival & Gentse Feesten: waarom evenementen belangrijk zijn 
voor een stad. 

- Lesgever (m/v/x) jeroen de schuyteneer 
  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur niet beschikbaar 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: magazijn is in werking. Enige voorzichtigheid van de aanwezige 

jongeren zal noodzakelijk zijn. 
Contactgegevens:  

- Naam jeroen de schuyteneer 
- Tel 0497542811 
- Email jeroen.deschuyteneer@stad.gent 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie The Foundry - Sint-Pietersnieuwstraat 41 - 9000  Gent - volgnr: 44 
Uitleg inspirerende locatie Vanuit Gentrepreneur stimuleren we alle Gentse jongeren tussen 18 

& 25 tot een ondernemende houding én ondersteunen we diegenen 
die de stap naar het ondernemerschap reeds willen zetten. Daarom 
hebben we in het hartje van Gent een inspirerende locatie waar alles 
kan en mag en waar jongeren kunnen komen experimenteren met 
hun dromen. En hier nodigen we plezier steeds nieuwe jongeren uit! 
 

Max aantal personen 10 
Gericht op leeftijd 16-18 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Creativiteit & ondernemingszin 
- Lesgever (m/v/x) Evelyne Verhovert 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Evel Verhovert 
- Tel 0472850291 
- Email evelyne.verhovert@arteveldehs.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie ryhove - Rooigemlaan 209 - 9000  Gent - volgnr: 7 
Uitleg inspirerende locatie Wij zorgen dmv werkverschaffing dat personen met een handicap zich 

kunnen integreren in de maatschappij 
 

Max aantal personen 15 
Gericht op leeftijd 16-18 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Social profit in Vlaanderen 
- Lesgever (m/v/x) Peter Leyman 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur niet beschikbaar 
- 11 tot 12 uur niet beschikbaar 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Peter Leyman 
- Tel 092262937 
- Email peter.leyman@ryhove.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Museum voor Schone Kunsten (MSK) - Fernand Scribedreef 1 - 9000  

Gent - volgnr: 33 
Uitleg inspirerende locatie Een museumzaal in het MSK is voor leerlingen een esthetisch 

verantwoorde, rustgevende plek om iets te leren, een plek die aanzet 
tot concentratie en contemplatie. 
Daarom neemt MSK graag deel aan de lesmarathon van dinsdag 16 
maart. De mogelijke uren zijn van 10u tot 17u (openingsuren 
museum). 
 
 

Max aantal personen 20 
Gericht op leeftijd 16-18 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Kunstgeschiedenisles, waarbij 1 werk uit het MSK centraal staat. 
- Lesgever (m/v/x) Lieven Van Den Abeele 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur niet beschikbaar 
- 11 tot 12 uur niet beschikbaar 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: - De mogelijke uren zijn van 10u tot 17u (openingsuren museum)  

- We stellen een museumzaal ter beschikking voor een klas van 
ongeveer 20 leerlingen en nemen zelf een lesuur voor onze rekening 
(14u-15u), liefst voor een klas van de derde graad middelbaar 

Contactgegevens:  
- Naam Lieven  Van den Abeele 
- Tel 32 (0)9 32 36 737 
- Email Lieven.Van.Den.Abeele@stad.gent 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie International Club of Flanders - Sint-Pietersplein 11 - 9000  Gent - 

volgnr: 1 
Uitleg inspirerende locatie Deze locatie is een onderdeel van de Sint-Pieters Abdij eb allen 

toegankelijk voor de leden van ICF 
 

Max aantal personen 50 
Gericht op leeftijd 16-18 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Hoe werkt een international business club nu en in detoekomst 
- Lesgever (m/v/x) Eric De Boever 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur niet beschikbaar 
- 14 tot 15 uur niet beschikbaar 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Eric De Boever 
- Tel 0475 286696 
- Email eric.de.boever@skynet.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie The Foundry - Sint-Pietersnieuwstraat 41 - 9000  Gent - volgnr: 43 
Uitleg inspirerende locatie Vanuit Gentrepreneur stimuleren we alle Gentse jongeren tussen 18 

& 25 tot een ondernemende houding én ondersteunen we diegenen 
die de stap naar het ondernemerschap reeds willen zetten. Daarom 
hebben we in het hartje van Gent een inspirerende locatie waar alles 
kan en mag en waar jongeren kunnen komen experimenteren met 
hun dromen. En hier nodigen we plezier steeds nieuwe jongeren uit! 
 

Max aantal personen 50 
Gericht op leeftijd 16-18 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Creativiteit & ondernemingszin 
- Lesgever (m/v/x) Evelyne Verhovert 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Evel Verhovert 
- Tel 0472850291 
- Email evelyne.verhovert@arteveldehs.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Ghelamco Arena - perstribune - Ottergemsesteenweg-Zuid 808 - 9000  

Gent - volgnr: 68 
Uitleg inspirerende locatie Hier wordt er sportjournalistiek bedreven in een authentieke context. 

In de perszaal wordt een redactievergadering nagebootst en 
studenten aangeleerd redactioneel vaardig te worden. 
 

Max aantal personen 20 
Gericht op leeftijd 16-18 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Thema: sportjournalistiek 
- Lesgever (m/v/x) Rik Van Welden 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur niet beschikbaar 
- 11 tot 12 uur niet beschikbaar 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Marina Robberechts 
- Tel 0478/563482 
- Email marina.robberechts@arteveldehs.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie The Foundry - Sint-Pietersnieuwstraat 41 - 9000  Gent - volgnr: 42 
Uitleg inspirerende locatie Vanuit Gentrepreneur stimuleren we alle Gentse jongeren tussen 18 

& 25 tot een ondernemende houding én ondersteunen we diegenen 
die de stap naar het ondernemerschap reeds willen zetten. Daarom 
hebben we in het hartje van Gent een inspirerende locatie waar alles 
kan en mag en waar jongeren kunnen komen experimenteren met 
hun dromen. En hier nodigen we plezier steeds nieuwe jongeren uit! 
 

Max aantal personen 50 
Gericht op leeftijd 16-18 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Creativiteit & ondernemingszin 
- Lesgever (m/v/x) Evelyne Verhovert 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Evel Verhovert 
- Tel 0472850291 
- Email evelyne.verhovert@arteveldehs.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Campus Kantienberg - lokaal Betty - Voetweg 66 - 9000 Gent - volgnr: 

62 
Uitleg inspirerende locatie simulatiecentrum vroedkunde 

 
Max aantal personen 15 
Gericht op leeftijd 16-18 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Hoe doe je een bevalling ?  In onze ingerichte verloskamer op het 6e 
verdiep laten we onze Betty, een hoogtechnologische pop, bevallen. 
We leren jullie aan hoe je stap voor stap kan zorgen dat Betty op een 
veilige, normale en vlotte manier kan bevallen van haar zoontje Dries. 

- Lesgever (m/v/x)  
  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur niet beschikbaar 
- 11 tot 12 uur niet beschikbaar 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam  
- Tel  
- Email  

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Campus Kantienberg - KNT. L.02.13 - Voetweg 66 - 9000 Gent - volgnr: 

61 
Uitleg inspirerende locatie toegangspport tot hogeschoolleven - omgeving op een knooppunt van 

kennis, creativiteit, dynamiek, … 
 

Max aantal personen 12 
Gericht op leeftijd 16-18 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Reanimatie 
- Lesgever (m/v/x)  

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur niet beschikbaar 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam  
- Tel  
- Email  

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Sacristie Caermersklooster - Vrouwebroederstraat 6 - 9000 Gent - 

volgnr: 75 
Uitleg inspirerende locatie Het Caermersklooster ligt in het Gentse Patershol. Die wijk is vandaag 

de dag bekend voor de vele restaurants die achter de historische 
gevels schuilen. Dat stadsbeeld dateert maar van het einde van de 
20ste eeuw. In de 12de eeuw bevolkten vooral ambachtslieden zoals 
schoenmakers ('corduwaniers') deze wijk. Later bouwden advocaten 
en magistraten hier hun mooie burgerhuizen. Voor hun werk moesten 
zij immers vaak in het Gravensteen zijn: dat was tot de 18de eeuw de 
zetel van verschillende bestuursorganen. Tijdens de industriële 
revolutie verarmde de wijk tot een arbeidersbuurt in de schaduw van 
de textielfabrieken. Dat veranderde in de tachtiger jaren met 
uitgebreide renovatiewerzaamheden, waardoor het huidige typische 
beeld van de oude stadswijk ontstond. 
 

Max aantal personen 60 
Gericht op leeftijd 16-18 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud "If you can dream it, you can do it". Twee projecten uit Rwanda: 
'Gusimbuka Urukiramende - hoogspringen' en 'Nile project'. 

- Lesgever (m/v/x) Lode Van Pee 
  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur niet beschikbaar 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur niet beschikbaar 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Lode Van Pee 
- Tel 0477 447271 
- Email lode.van.pee@oost-vlaanderen.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Campus Kantienberg - KNT.T.05.04 - Voetweg 66 - 9000 Gent - volgnr: 

60 
Uitleg inspirerende locatie Praktijklokaal verpleegkunde (cfr. Ziekenhuissetting) 

 
Max aantal personen 15 
Gericht op leeftijd 16-18 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Inleefmoment Verpleegkunde 
- Lesgever (m/v/x)  

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur niet beschikbaar 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam  
- Tel  
- Email  

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Campus Kantienberg - Radiostudio journalistiek - Voetweg 66 - 9000 

Gent - volgnr: 64 
Uitleg inspirerende locatie Radiostudio  van de opleiding journalistiek. Dit is een volwaardige 

radiostudio, waarin life radio kan gemaakt worden. Dit kan een 
bijdrage leveren om leerlingen meer mediawijs te maken. Binnen deze 
muren wordt creativiteit  gestimuleerd. 
 

Max aantal personen 5 
Gericht op leeftijd 16-18 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Radio maken met hart en ziel 
- Lesgever (m/v/x) Eva Moeraert en Gert-Jan Van Egdom 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Marina Robberechts 
- Tel 0478/563482 
- Email marina.robberechts@arteveldehs.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Mediacampus GDM - 3D-Printing - Industrieweg 232 - 9031  

Mariakerke - volgnr: 56 
Uitleg inspirerende locatie Je wil je eigen juwelen, logo's, Pikachu, een unieke fiets of skateboard 

ontwerpen en ook maken? Maar je weet niet hoe je aan de slag moet 
of wat je hiervoor nodig hebt? Omringd door 3D printers en 
professioneel advies keer je huiswaarts met je eigen gadget! 
 

Max aantal personen 15 
Gericht op leeftijd 16-18 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Hoe werkt een 3D printer? Heb je al een 3D-geprinte praline gegeten? 
Aan de hand van toepassingen tonen we het gebruik van 3D printen 
aan. Inspiratie genoeg om zelf aan de slag te gaan en met je eigen 
gadget huiswaarts te keren. 

- Lesgever (m/v/x) Tom Neuttiens 
  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur niet beschikbaar 
- 11 tot 12 uur niet beschikbaar 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: Indien de groep tijd heeft kan de les 3D-printing een 1,5 uur in beslag 

nemen. 
Contactgegevens:  

- Naam Inge De Canck 
- Tel 0477 76 01 42 
- Email  

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Mediacampus GDM - Print & Sign - Industrieweg 232 - 9031  

Mariakerke - volgnr: 55 
Uitleg inspirerende locatie Je duikt in een digitale drukkerij van grootformat printers, plotters, 

cutters, variabele data printers voor levensgrote posters, stickers, T-
shirts, …. tot je eigen behang en het meubilair voor je kamer! Wij 
printen gewoon alles! En vooral, je gaat er zelf aan de slag. 
 

Max aantal personen 15 
Gericht op leeftijd 16-18 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Kan jij je een wereld voorstellen zonder kleur? Wat is kleur eigenlijk? 
Ziet elke persoon kleur op dezelfde manier? Toont elk televisietoestel 
of tablet hetzelfde kleur? We dompelen je onder in de boeiende 
wereld van kleur en testen je kleurgevoel. Je leert hoe je kleur kan 
reproduceren en dan.... aan het werk! Want er moeten nog stickers 
voor de klas geprint worden. 

- Lesgever (m/v/x) Inge De Canck 
  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Inge De Canck 
- Tel 0477 76 01 42 
- Email  

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Krook - Platteberg 11 - 9000  Gent - volgnr: 48 
Uitleg inspirerende locatie  
Max aantal personen 20 
Gericht op leeftijd 16-18 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Innovatieonderzoek 
- Lesgever (m/v/x) Anissa  All 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur niet beschikbaar 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: Hoe komen innovatieve ideeën tot stand en wat heeft dat te maken 

met communicatiewetenschappen? In de onderzoeksgroep voor 
Media, Innovatie en CommunicatieTechnologieën (mict) wordt 
gebruikersonderzoek gedaan naar media in de breedste zin van het 
woord, i 

Contactgegevens:  
- Naam Anissa All 
- Tel 092649779 
- Email anissa.all@ugent.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie VZW De Sloep - Bevelandstraat 26 - 9000  Gent - volgnr: 51 
Uitleg inspirerende locatie De Sloep ondersteunt kansarme mensen op verschillende vlakken in 

hun leven. Naast een persoonlijk onthaal bieden wij ook groepswerk 
aan. 
 

Max aantal personen 15 
Gericht op leeftijd 17 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Uitleg werking de Sloep + casus 
- Lesgever (m/v/x) Ann-Sofie De Backer 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur niet beschikbaar 
- 14 tot 15 uur niet beschikbaar 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam ann-sofie de backer 
- Tel 092343858 
- Email ann-sofie@desloep.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie ACLVB - Koning Albertlaan 95 - 9000  Gent - volgnr: 35 
Uitleg inspirerende locatie De ACLVB, de liberale vakbond bestaat al meer dan 120 jaar. Gent is 

de bakermat van de sociale strijd in Vlaanderen.  Belangrijke 
verwezenlijkingen bij zowel de Liberale Vakbond als de Socialistische 
vonden plaats in Gent. De hoofdzetel van de ACLVB is nog steeds in 
Gent gevestigd.  
Een deel van het gebouw is opgericht in het interbellum en bevat 
beschermde interieurs.  
Het auditorum heeft dankzij glasramen waarop de Belgische 
ambachten worden voorgesteld een aparte sfeer. 
 

Max aantal personen 25 
Gericht op leeftijd 17-18 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Na een korte inleiding/situering over werking van de vakbonden in 
België, hebben we het over solliciteren: Wat doet VDAB om je te 
helpen een job te vinden. Waar moet je op letten als je werkzoekend 
bent. 

- Lesgever (m/v/x) Sara Neirinck 
  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur niet beschikbaar 
- 11 tot 12 uur niet beschikbaar 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: Ook andere arbeidsmarkt gerelateerde onderwerpen mogelijk 

 
Contactgegevens:  

- Naam veerle heirwegh 
- Tel 09/24.23.966 
- Email veerle.heirwegh@aclvb.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Woonwagenterrein voor rondtrekkende woonwagenbewoners - 

Drongensesteenweg 240 - 9000  Gent - volgnr: 25 
Uitleg inspirerende locatie Weinig Gentenaars kennen het doortrekkersterrein in Gent, net zomin 

als de realiteit van rondtrekkende woonwagenbewoners. Op het 
terrein in Gent bevindt zich een containerklasje waar onderwijsstimuli 
voor de kinderen van de (tijdelijk) aanwezige doortrekkersgezinnen 
kan aangeboden worden. 
 

Max aantal personen 15 
Gericht op leeftijd 17-18 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Uitleg over de realiteit van woonwagenbewoners, de werking van het 
doortrekkersterrein en verder even stilstaan bij het recht op 
onderwijs dat  voor deze groep niet gegarandeerd is  in België wegens 
een gebrek aan een structureel en aangepast onderwijsaanbod. 

- Lesgever (m/v/x) Lieve Daeren/ Ken Paeleman Lieve Daeren / Ken Paeleman 
  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur niet beschikbaar 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: Weinig Gentenaars kennen het doortrekkersterrein in Gent, net zomin 

als de realiteit van rondtrekkende woonwagenbewoners. Er heersen 
in het algemeen veel vooroordelen over deze heel diverse groep en al 
te  vaak is de weinige kennis gebaseerd op veralgemen 

Contactgegevens:  
- Naam Lieve Daeren / Ken Paeleman 
- Tel 0488 56 57 94 (Lieve Daeren); 0474 88 67 60 (Ken Paeleman) 
- Email Lieve.Daeren@in-gent.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Academie voor beeldende kunst gent - Offerlaan 3 - 9000  Gent - 

volgnr: 21 
Uitleg inspirerende locatie plek waar in alle vrijheid verschillende artistieke disciplines kunnen 

beoefend worden 
 

Max aantal personen 15 
Gericht op leeftijd 6+ 
  
Lesaanbod  

- Inhoud verschillende lesgevers die initiatie kunnen geven binnen hun 
vakgebied: grafiek, animatie, keramiek, beeldhouwen, schilderkunst... 

- Lesgever (m/v/x) lizzy pauwels (directeur) 
  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam lizzy pauwels 
- Tel 0486796104 
- Email lizzy.pauwels@onderwijs.gent.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Krook - Miriam Makebaplein 1 - 9030  Mariakerke - volgnr: 50 
Uitleg inspirerende locatie Omdat de krook een ontmoetingsplek is voor Gentenaars 

 
Max aantal personen 25 
Gericht op leeftijd 6-12 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Workshop reclamewijsheid 
- Lesgever (m/v/x) Ini Vanwesenbeeck 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: Kinderen en jongeren hebben reclamewijsheid nodig om als 

geïnformeerde consumenten om te gaan met reclame. 
Reclamewijsheid verwijst naar het herkennen van reclame, maar ook 
naar het begrijpen van de bedoeling erachter en het bewust 
nadenken over reclame. 

Contactgegevens:  
- Naam Ini Vanwesenbeeck 
- Tel 0494 77 50 38 
- Email ini.vanwesenbeeck@ugent.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie PWP lerarenopleiding - Brusselsepoortstraat 93 - 9000  Gent - volgnr: 

57 
Uitleg inspirerende locatie praktijkwerkplaats voor studenten lerarenopleiding, ingericht om 

micro-teaching te doen 
 

Max aantal personen 0 
Gericht op leeftijd 6-12 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud studenten oefenen het vertellen van verhalen, dan hebben zij meteen 
geïnteresseerd publiek 

- Lesgever (m/v/x) Lucie Roobrouck 
  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur niet beschikbaar 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Lucie Roobrouck 
- Tel  
- Email  

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie PimPels Atelier - Filips van Marnixstraat 4 - 9000  Gent - volgnr: 2 
Uitleg inspirerende locatie Het is mijn atelierruimte waar ik aan upcycling doe , creatieve 

projectjes waarbij ik oude materialen hergebruik.  
Er staan heel veel voorbeelden van oude spullen die ik een nieuwe 
look gaf, tafeltjes, stoel, beeldjes, bloempotten, kaders... het lokaaltje 
straalt creativiteit uit. Het is gelegen op het gelijkvloers en daardoor 
ook makkelijk toegankelijk.We kunnen eventueel ook buiten werken 
omdat ik achteraan een tuintje heb. 
 

Max aantal personen 10 
Gericht op leeftijd 7-12 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Ik leg kort uit hoe ik werk en waar ik mijn materialen verzamel. De 
begrippen Hergebruik en upcycling worden eenvoudig 
uitgelegd.Tweedehandse of kosteloze voorwerpen bekleven we met 
stukjes papier waardoor we ze langer in gebruik houden, we maken 
samen de wereld kleurrijker en duurzamer ! Elk kind gaat met een 
uniek gemaakt stuk naar huis. 

- Lesgever (m/v/x) Els Vereecke 
  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: Ik voorzie alle materialen  voor een groep van 6 tot maximum 10 

kinderen.  
Graag ook wat hulp van de begeleider van de groep zodat iedereen 
iets kan afwerken. 
Kinderen met een beperking zijn uiteraard ook welkom, de activiteit is 
laagdrempelig. 

Contactgegevens:  
- Naam Els VEREECKE 
- Tel +32479431205 
- Email elspimpels@gmail.com 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Site Rabot - Oceaniëstraat  - 9000  Gent - volgnr: 30 
Uitleg inspirerende locatie Site,van 't Rabot, waar de buurtbewoners een moestuintje kunnen 

hebben. Met de school hebben we ook een klein tuintje dus open 
lucht moestuinieren ! 
 

Max aantal personen 15 
Gericht op leeftijd 8-10 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud zaaien, planten in de moestuin 
- Lesgever (m/v/x) esmeralda vertriest 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur niet beschikbaar 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: Straatnaam klopt niet , het is het einde van de Jozef 2 straat, 9000 

Gent 
Contactgegevens:  

- Naam esmeralda vertriest 
- Tel 0478 330466 
- Email esmeraldavrtriest@hotmail.com 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Sporthal Keiskant - Keiskantstraat 3 - 9031 Gent - volgnr: 83 
Uitleg inspirerende locatie Sporthal in Gent 

 
Max aantal personen 15 
Gericht op leeftijd 8-14 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Trampolinespringen onder begeleiding 
- Lesgever (m/v/x) Ben Van Waeyenberghe 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Catherine Demunck 
- Tel 09 240 03 50 
- Email catherine.demunck@farys.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Oude Vismijn - Sint-Veerleplein 5 - 9000 Gent - volgnr: 72 
Uitleg inspirerende locatie Prachtige locatie in hartje Gent, in mooie vergaderzaal in de bureaus 

van dienst Toerisme Stad Gent, met uitzicht op het Gravensteen 
 

Max aantal personen 20 
Gericht op leeftijd 8-9 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Thema: toerisme in de Stad 
- Lesgever (m/v/x) Erwin Van de Wiele 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur niet beschikbaar 
- 14 tot 15 uur niet beschikbaar 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Iris Van Hamme 
- Tel 09 2665684 
- Email iris.vanhamme@stad.gent 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Het bos van Groep INTRO - Spitaalpoortstraat 51 - 9000  Gent - volgnr: 

6 
Uitleg inspirerende locatie Hier is er een bos(je) met bomen, een boomhut, een kampvuur, 

avontuurlijke toestellen (laagteparcours), een buitenkeuken en een 
heuse graffitticinemacaravan! 
 

Max aantal personen 20 
Gericht op leeftijd 9-12 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Een actieve, spannende les waarbij de kinderen leren samenwerken 
en spelenderwijs vakoverschrijdende kennis opdoen. 

- Lesgever (m/v/x) Steven Vercruysse 
  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: Kinderen hebben best speelkledij aan, de les gaat buiten door. 
Contactgegevens:  

- Naam Steven Vercruysse 
- Tel 09/229.39.70 
- Email ducktape@groepintro.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Lakenhalle - Botermarkt 18A - 9000  Gent - volgnr: 27 
Uitleg inspirerende locatie Historisch gebouw waar de Gentse schermers van de Sint-

Michielsgilde al meer dan 400 jaar schermen. 
 

Max aantal personen 30 
Gericht op leeftijd 9-14 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Schermen en de Sint-Michielsgilde 
- Lesgever (m/v/x) Olivier Antonis 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: Dezelfde les kan 3 keer gegeven worden aan 3 verschillende groepen 
Contactgegevens:  

- Naam Olivier Antonis 
- Tel 0476376577 
- Email olivier.antonis@vlaamseschermbond.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie SMAK - Jan Hoetplein 1 - 9000 Gent - volgnr: 66 
Uitleg inspirerende locatie museum voor actuele kunst met tentoonstelling van Dirk Zoete als 

lesomgeving. De lessen kunnen doorgaan in één van de zalen van de 
tentoonstelling. Maskers, figuren en tekeningen typeren de 
kunstenaar zijn verbeeldingrijk universum. 
 

Max aantal personen 20 
Gericht op leeftijd 9-16 jaar 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Van hier tot daar. De vluchtelingenproblematiek met tekenen als 
communicatiemiddel tussen culturen. 

- Lesgever (m/v/x) Hidde Van Schie 
  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur niet beschikbaar 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Peter Aerts 
- Tel 0479 88 60 88 
- Email peter.aerts@smak.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Atletiekpiste Wouter Weylandtstadium - Emanuel Hielstraat 106 - 

9050  Gentbrugge - volgnr: 32 
Uitleg inspirerende locatie Een stadium met een atletiekpiste is voor kinderen altijd 

indrukwekkend. Het is fijn om eens op locatie te gaan sporten. 
We kunnen kinderen laten kennismaken met verschillende 
atletiekdisciplines en hen motiveren om gezond te leven.  
 
 

Max aantal personen 50 
Gericht op leeftijd alle leeftijden 
  
Lesaanbod  

- Inhoud atletiek 
- Lesgever (m/v/x) Bert Misplon 

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: De piste + kantine met scherm kan de hele dag gebruikt worden. Zelf 

ben ik LO-leerkracht op een school en kan ik zelf zeker tussen 12u en 
13u een lesje geven. Voor de andere momenten moet er dan nog 
iemand gezocht worden. 

Contactgegevens:  
- Naam Bert Misplon 
- Tel 0496905534 
- Email bert.misplon@sportaround.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Kon Maatschappij voor Dierenbescherming - Paul Bergmansdreef 2 - 

9000 Gent - volgnr: 65 
Uitleg inspirerende locatie de ligging gecombineerd met het thema ‘dierenwelzijn’ en daarbij 

horende sfeer zullen de kinderen tot nadenken stemmen. Het 
pittoreske gebouw zal  zeker tot de verbeelding spreken. 
 

Max aantal personen 20 
Gericht op leeftijd onbeperkt 
  
Lesaanbod  

- Inhoud Dierenwelzijn en omgaan met dieren, werking van een dierenasiel. 
- Lesgever (m/v/x)  

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam  
- Tel  
- Email  

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie KASK Campus Bijloke - Jozef Kluyskensstraat 2 - 9000 Gent - volgnr: 69 
Uitleg inspirerende locatie Het schitterende gebouw van de historische ziekenhuiscampus die 

werd omgebouwd tot een kunstschool midden in de stad 
 

Max aantal personen  
Gericht op leeftijd onbeperkt 
  
Lesaanbod  

- Inhoud initiërende tekenles, les over hoe kunst werkt, 
bewegingsimprovisatieles bij drama … kan verder afgestemd worden 

- Lesgever (m/v/x) Wim De Temmerman / Paola Bartoletti (drama) 
  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: De sessie van 11 tot 12 wordt gegeven door Paola Bartoletti (drama) 
Contactgegevens:  

- Naam Wim De Temmerman 
- Tel 0474 54 21 20 
- Email wim.detemmerman@hogent.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie 
Locatie Campus Vesalius - Keramiekstraat 80 - 9000 Gent - volgnr: 71 
Uitleg inspirerende locatie Recente vernieuwing met een eigen dakterras en binnentuin. Zicht op 

UZ en Ghelamco Arena 
 

Max aantal personen 40 
Gericht op leeftijd  
  
Lesaanbod  

- Inhoud geen, enkel lokaal 
- Lesgever (m/v/x)  

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam  
- Tel  
- Email  

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie en het geven van een les 
Locatie Oude Vismijn - Sint-Veerleplein 5 - 9000 Gent - volgnr: 77 
Uitleg inspirerende locatie Prachtige locatie in hartje Gent, in mooie vergaderzaal in de bureaus 

van dienst Toerisme Stad Gent, met uitzicht op het Gravensteen 
 

Max aantal personen 20 
Gericht op leeftijd  
  
Lesaanbod  

- Inhoud  
- Lesgever (m/v/x)  

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur niet beschikbaar 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Iris Van Hamme 
- Tel 09 2665684 
- Email iris.vanhamme@stad.gent 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie 
Locatie de Gentbrugse Meersen, verschillende locaties - Braemkasteelstraat 

41 - 9050  Gentbrugge - volgnr: 10 
Uitleg inspirerende locatie de Gentbrugse Meersen is een nieuwe groenpool. Het is een 

uitgestrekt, boeiend en plezant gebied. De les kan gegeven worden op 
het speelterrein achter het dienstencentrum, op een van de houten 
vlonders wat verderop of in het nieuwe speelbos. In het speelbos in 
het zuidelijke deel (ter hoogte van de Koninksdonkstraat) is er een 
zitarena aangelegd, die daar goed voor zou kunnen dienen. 
 

Max aantal personen 0 
Gericht op leeftijd geen, enkel lokaal 
  
Lesaanbod  

- Inhoud geen, enkel lokaal 
- Lesgever (m/v/x)  

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: mogelijke locaties in de Gentbrugse Meersen: 

- speelterrein achter dienstencentrum  
- houten vlonders 
- speelbos ter hoogte van de Koningsdonkstraat 

Contactgegevens:  
- Naam Liesbet van Loo 
- Tel 0474 81 13 40 
- Email liesbet.vanloo@stad.gent 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie 
Locatie Sint-Baafsabdij - Ferdinand Lousbergskaai  - 9000  Gent - volgnr: 12 
Uitleg inspirerende locatie De Sint-Baafsabdij is een afgesloten site. Het is een historisch 

belangrijke plek in Gent. 
 

Max aantal personen 0 
Gericht op leeftijd geen, enkel lokaal 
  
Lesaanbod  

- Inhoud geen, enkel lokaal 
- Lesgever (m/v/x)  

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: De les kan zowel buiten in de tuin, als binnen in de vroegere refter 

gegeven worden. 
Contactgegevens:  

- Naam Liesbet  van Loo 
- Tel 0474 81 13 40 
- Email liesbet.vanloo@stad.gent 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie 
Locatie Pakhuis Clemmen - Veldstraat 82A - 9000 Gent - volgnr: 74 
Uitleg inspirerende locatie Het Hotel Clemmen werd eind 18de eeuw opgetrokken. Toen was het 

een katoendrukkerij en een pakhuis dat aan de achterkant uitgaf op 
de Leie. In de 19de eeuw bewoonde de Gentse drukkersfamilie 
Vander Haeghen dit prachtige gebouw. De laatste telg, Arnold Vander 
Haeghen, schonk het Hotel Clemmen aan de stad op voorwaarde dat 
het zou worden opengesteld als museum. Dat er ook een pakhuis bij 
hoort is zo goed als onbekend, maar het is een van de weinige nog 
bestaande industriële pakhuizen uit de 18de eeuw. Het departement 
Cultuur, Sport en Vrije Tijd vindt er onderdak. 
Het project focust op de dialoog tussen de bestaande oude beton- en 
houtstructuren en een reeks nieuwe interventies. In het interieur 
werd veel aandacht besteed aan meubilering en vergaderplekken. 
Buiten valt vooral de uitbreiding op het dak op en de heraanleg van 
het binnenplein. Het zijn twee interventies die iets vertellen over hoe 
een stad verbindt met haar bevolking. 
 

Max aantal personen 20 
Gericht op leeftijd geen, enkel lokaal 
  
Lesaanbod  

- Inhoud geen, enkel lokaal 
- Lesgever (m/v/x)  

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam  
- Tel  
- Email  

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie 
Locatie Citadelpark, kiosk of ondergronds - Charles de Kerchovelaan  - 9000  

Gent - volgnr: 11 
Uitleg inspirerende locatie Het Citadelpark is een bijzonder park. Er kan les gegeven worden 

onder de grond, in de resten van de Citadel of bovengronds, bijv in de 
kiosk. 
 

Max aantal personen 25 
Gericht op leeftijd geen, enkel lokaal 
  
Lesaanbod  

- Inhoud geen, enkel lokaal 
- Lesgever (m/v/x)  

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Liesbet van Loo 
- Tel 0474 81 13 40 
- Email liesbet.vanloo@stad.gent 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie 
Locatie Tondeliersite - verkoopkantoor kant Gasmeterlaan - Gasmeterlaan 1 - 

9000  Gent - volgnr: 9 
Uitleg inspirerende locatie De site krijgt een volledig nieuwe bestemming, op wandelafstand van 

het historisch centrum van Gent. Je kan er wonen, werken, spelen, 
sporten,... 
 

Max aantal personen 20 
Gericht op leeftijd geen, enkel lokaal 
  
Lesaanbod  

- Inhoud geen, enkel lokaal 
- Lesgever (m/v/x)  

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur niet beschikbaar 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: graag ook alle mailverkeer aan secretariaat.cor@stad.gent 
Contactgegevens:  

- Naam Filip Van de Velde 
- Tel 09 266 84 42 of 0476 942 359 
- Email secretariaat.cor@stad.gent 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie 
Locatie Portaal Grand Noble (Parkbos) - Kortrijksesteenweg  - 9051  Sint-

Denijs-Westrem - volgnr: 13 
Uitleg inspirerende locatie Het Portaal Grand Noble is een vrij nieuw aangelegd park van +/- 50 

hectare. Het is een tof en gevarieerd gebied met bos, weiland, 
vlonderpaadjes, ... 
 

Max aantal personen 0 
Gericht op leeftijd geen, enkel lokaal 
  
Lesaanbod  

- Inhoud geen, enkel lokaal 
- Lesgever (m/v/x)  

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: meerdere locaties mogelijk 
Contactgegevens:  

- Naam Liesbet van Loo 
- Tel 0474 81 13 40 
- Email liesbet.vanloo@stad.gent 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie 
Locatie Bijgaardepark - Nijverheidstraat  - 9040  Sint-Amandsberg - volgnr: 14 
Uitleg inspirerende locatie Het Bijgaardepark is een tof park. het heeft verschillende hoekjes 

waar de les kan doorgaan, bijv op de heuvel, op het centrale 
grasplein, in een van de bosjes. 
 

Max aantal personen 25 
Gericht op leeftijd geen, enkel lokaal 
  
Lesaanbod  

- Inhoud geen, enkel lokaal 
- Lesgever (m/v/x)  

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Liesbet  van Loo 
- Tel 0474 81 13 40 
- Email liesbet.vanloo@stad.gent 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie 
Locatie Landschapspark Groene Velden - Zuidbroek  - 9030  Mariakerke - 

volgnr: 15 
Uitleg inspirerende locatie een tof en uitgestrekt park met vijver, bos, grasland, ... 

 
Max aantal personen 0 
Gericht op leeftijd geen, enkel lokaal 
  
Lesaanbod  

- Inhoud geen, enkel lokaal 
- Lesgever (m/v/x)  

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: Andere aantrekkelijke Gentse parken zijn: 

- het Groenevalleipark (Gent) 
- het Sint-Baafskouterpark (Sint-Amandsberg) 
- het Ter Durmenpark (Wondelgem) 
- het Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen 
 

Contactgegevens:  
- Naam Liesbet van Loo 
- Tel 0474 81 13 40 
- Email liesbet.vanloo@stad.gent 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie 
Locatie Huisartsenpraktijk Ledeberg  - Jacques Eggermontstraat 30 - 9050  

Ledeberg - volgnr: 19 
Uitleg inspirerende locatie zone waar mensen komen als ze zich ziek of kwetsbaar voelen, waar 

we met aandacht naar elkaar kijken 
 

Max aantal personen 26 
Gericht op leeftijd geen, enkel lokaal 
  
Lesaanbod  

- Inhoud geen, enkel lokaal 
- Lesgever (m/v/x)  

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur niet beschikbaar 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam karen haenebalcke 
- Tel 0473993707 
- Email karenhaenebalcke@halp.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie 
Locatie Westerbegraafplaats  - Palinghuizen 143 - 9000  Gent - volgnr: 22 
Uitleg inspirerende locatie De Westerbegraafplaats is een bijzondere begraafplaats met 

monumentale graven vol symboliek, een oude parkaanleg en veel 
historiek. De klas zou bijvoorbeeld met een wandelboekje op stap 
kunnen gaan waarin verhalen over de eerste wereldoorlog staan. Zie 
https://stad.gent/natuur-milieu/groen-de-stad/wandelingen-de-
natuur/wandelen-op-de-westerbegraafplaats 
 

Max aantal personen 0 
Gericht op leeftijd geen, enkel lokaal 
  
Lesaanbod  

- Inhoud geen, enkel lokaal 
- Lesgever (m/v/x)  

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: U kunt gratis wandelboekjes ophalen met een wandeling over de 

eerste wereldoorlog op de Westerbegraafplaats. Het wandelboekje 
vertelt verhalen en leuke weetjes over de neergestorte Zeppelin, over 
soldaten, burgerslachtoffers en verzetsstrijders.  
zie 
ht 

Contactgegevens:  
- Naam Liesbet van Loo 
- Tel 0474 81 13 40 
- Email liesbet.vanloo@stad.gent 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie 
Locatie ARTENYS - Kleinvleeshuissteeg 2A - 9000  Gent - volgnr: 24 
Uitleg inspirerende locatie een middeleeuwse keuken met veel respect voor het verleden 

gerenoveerd en omgebouwd tot vergaderzaal.  
  
 
 

Max aantal personen 25 
Gericht op leeftijd geen, enkel lokaal 
  
Lesaanbod  

- Inhoud geen, enkel lokaal 
- Lesgever (m/v/x)  

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: Max. 25 stoelen 

 
4 tafels voor 6 personen, scherm en beamer aanwezig, geen bord 
 
Het lokaal heeft in het midden 4 pilaren waarin 3 tafels passen , met 
10 stoelen errond. 
Andere mogelijke schikking: tafels afzonderlijk plaatsen rond de 4 
pilaren, max. 

Contactgegevens:  
- Naam anne perier 
- Tel 09 277 01 01 
- Email anne.perier@artenys.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie 
Locatie Hanssens Hout - Port Arthurlaan 90 - 9000  Gent - volgnr: 47 
Uitleg inspirerende locatie Gelegen aan de dokken in Gent Zeehaven.  Leslokaal met zicht op de 

dokken.  Daarna is rondleiding in het bedrijf mogelijk om te genieten 
van de opslag van houtartikelen en aanverwanten.  Tevens is er een 
mooi atelier waar het edel materiaal hout en platen verwerkt wordt. 
 

Max aantal personen 35 
Gericht op leeftijd geen, enkel lokaal 
  
Lesaanbod  

- Inhoud geen, enkel lokaal 
- Lesgever (m/v/x)  

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: Voor de rondleiding nadien in het bedrijf kunnen wij iemand voorzien 

die een woordje uitleg kan geven. 
Contactgegevens:  

- Naam Frederic Hanssens 
- Tel 092509684 
- Email frederic@hanssenshout.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie 
Locatie STAM - stadsmuseum Gent  - Godshuizenlaan 2 - 9000  Gent - volgnr: 

29 
Uitleg inspirerende locatie Het STAM is het instrument om de stad laag per laag te ontcijferen, 

om oude stadsweefsels weer zichtbaar te maken en om krijtlijnen 
voor de toekomstige ontwikkelingen te ontdekken. In de 
introductieruimte staat het huidige Gent centraal. Een luchtfoto van 
de agglomeratie, een maquette van het historisch centrum en een 
film geven je een beeld van en voeling met het hedendaagse Gent. 
 

Max aantal personen 30 
Gericht op leeftijd geen, enkel lokaal 
  
Lesaanbod  

- Inhoud geen, enkel lokaal 
- Lesgever (m/v/x)  

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur niet beschikbaar 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Greet De Lathauwer 
- Tel 09 267 14 64 
- Email greet.delathauwer@stad.gent 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie 
Locatie De Krook - Miriam Makebaplein 1 - 9000  Gent - volgnr: 34 
Uitleg inspirerende locatie De Krook is de nieuwe hoofdbibliotheek van Gent en biedt met haar 

collecties en activiteiten een pak informatie en inspiratie. 
 

Max aantal personen 40 
Gericht op leeftijd geen, enkel lokaal 
  
Lesaanbod  

- Inhoud geen, enkel lokaal 
- Lesgever (m/v/x)  

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: Bij externe lesgevers kunnen we een kleine inleiding voorzien. 
Contactgegevens:  

- Naam Jan Dhooge 
- Tel 09 323 6882 
- Email jan.dhooge@stad.gent 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie 
Locatie Toren Kantienberg - 10de verdieping - Voetweg 66 - 9000  Gent - 

volgnr: 58 
Uitleg inspirerende locatie Mooi uitzicht over de stad, goede lesfaciliteit met beamer. 

 
Max aantal personen 40 
Gericht op leeftijd geen, enkel lokaal 
  
Lesaanbod  

- Inhoud geen, enkel lokaal 
- Lesgever (m/v/x)  

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur VRIJ 
- 14 tot 15 uur niet beschikbaar 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen:  
Contactgegevens:  

- Naam Christelle Van Rijn 
- Tel  
- Email  

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie 
Locatie ING Kouter - Kouter 173 - 9000  Gent - volgnr: 45 
Uitleg inspirerende locatie ING Kantoor Kouter werd vorige maand opnieuw geopend na een 

lange verbouwing. Het kantoor is een prachtig historisch pand waar 
we tijdens de verbouwingen de originele elementen dienden te 
bewaren. Het is een ideale gelegenheid om de kinderen in een mooie 
ruimte les te laten volgen. Wij stellen deze ruimte dan ook met heel 
veel plezier ter beschikking. Wij beschikken in de Vlaamse zaal ook 
over een groot scherm waar via laptop presentaties kunnen gedaan 
worden. Interessant om de les nog wat aantrekkelijker te maken. 
 

Max aantal personen 15 
Gericht op leeftijd geen, enkel lokaal 
  
Lesaanbod  

- Inhoud geen, enkel lokaal 
- Lesgever (m/v/x)  

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur VRIJ 
- 11 tot 12 uur niet beschikbaar 
- 14 tot 15 uur niet beschikbaar 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: Met heel veel plezier stellen we jullie deze zaal ter beschikking. We 

bieden de kinderen dan ook heel graag een glaasje fruitsap aan en 
krijgen op het einde van de les een kleine gadget mee naar huis! 
Hopelijk kunnen we jullie hier op 16/5 verwelkomen! 

Contactgegevens:  
- Naam sarah vandenneuker 
- Tel 0494573189 
- Email sarah.vandenneuker@ing.be 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon


SDG Gent – Liège LESMARATHON  - 16 mei 2017 
Aanbod het aanbieden van een inspirerende locatie 
Locatie Medisch Sociaal Opvangcentrum - Gewad 13 - 9000  Gent - volgnr: 23 
Uitleg inspirerende locatie In dit centrum gebeurt medische en psychosociale begeleiding van 

druggebruikers (vnl. methadonsubstitutie aan heroïnegebruikers. 
 

Max aantal personen 20 
Gericht op leeftijd geen, enkel lokaal 
  
Lesaanbod  

- Inhoud geen, enkel lokaal 
- Lesgever (m/v/x)  

  
Beschikbare tijdsblokken:  

- 9 tot 10 uur niet beschikbaar 
- 11 tot 12 uur niet beschikbaar 
- 14 tot 15 uur VRIJ 

Wens je te weten of een aanbod nu nog vrij is: surf naar 
https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon en klik op de locatie op de kaart 
  
Opmerkingen: graag les tussen 13.15 en 14.45 omdat er op dat moment geen 

cliënten zijn 
Contactgegevens:  

- Naam Katia Vandendriessche 
- Tel 0474/740533 
- Email katia.vandendriessche@stad.gent 

 

https://ookmijn.stad.gent/sdguitdagingen/lesmarathon

