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WO I door kinderogen

Oorlog in korte broek
“Ik wil eens de ‘slimme’ 
uithangen en steek mijn tong 
uit naar een Duitse officier. 
Deze stuurt een soldaat op mij 
af die rapper kan lopen dan 
ik en hij krijgt me te pakken. 
Daarna jankend naar huis en 
daar moet ik ‘springen’ dat ik 
weg ben of ik krijg een tweede 
pandoering omdat ik ‘den ezel’ 
heb uitgehangen.”
Acht jaar is Alfons wanneer hij 
met zijn dagboek begint. In 
het Aalsterse volkscafé van zijn 
vader babbelen de gasten over 
de nakende oorlog. Zelf denkt 
Alfons alleen aan de zomer-
vakantie die net begint, maar 
al gauw maken soldaten en 
voedselschaarste deel uit van 
zijn leven. Zijn dagboek is een 
mengeling van heftige ervarin-
gen en kinderlijk kattenkwaad.
Martine Van Asch (Historische 
Huizen Gent): “Alfons be-
schrijft het ‘kleine verzet’ van 

de mensen. Op zondag moch-
ten ze niet buiten komen. Dan 
werden de ramen opengezet 
en riepen de buren naar elkaar. 
Sommigen waagden zich toch 
op straat, want er was een ver-
kliksysteem als er een Duitser 
gesignaleerd werd.”
Het dagboek van Alfons vormt, 
samen met dagboeken, brie-
ven, tekeningen en speelgoed 
van zes andere kinderen, het 
uitgangspunt van de ten-
toonstelling ‘Oorlog in korte 
broek‘ in de Sint- Pietersabdij. 
De expo toont de oorlogs-
gebeurtenissen van WO I door 
kinder ogen. Dat perspectief 
fascineert en ontroert. George 
(13) en Eric (11) schrijven 
brieven naar hun vader aan het 
Franse front, Marina Yurlova 
(14) wordt ingelijfd als kindsol-
daat bij het Russische leger, de 
Duitse Elfriede Kuhr (12) heeft 
medelijden met de vijand en 

de Franse Yves Congar (10 jaar) 
zet zijn hekel aan de ‘boches’ 
op papier. Martine Van Asch: 
“Aan de historische kinder-
getuigenissen hangen we 
thema’s vast als de mobilisatie 
van het kind, vluchtelingen, 
het dagelijks leven onder de 
bezetter en de mondialise-
ring van de oorlog. De expo 
toont hoe WO I het leven van 
onnoemelijk veel mensen vol-
ledig onderste boven haalde. 
Ook qua vormgeving werpen 
we een origineel licht op de 
Groote Oorlog. 'Oorlog in 
korte broek' kan ongetwijfeld 
zowel kinderen als volwasse-
nen boeien.”

INFO  
Oorlog in korte broek, nog tot 2 april 
2017 in de Sint-Pietersabdij,  
Sint-Pietersplein 9.  

 09 266 85 00
 www.historischehuizen.stad.gent 

Bevoegd: schepen Annelies Storms

GENTINFO 09 210 10 10
Vragen over stadsdiensten? 
Op dit nummer kun je van 
maandag tot en met zaterdag 
terecht, van 8 tot 19 uur. 

 gentinfo@stad.gent  
 www.stad.gent/gentinfo

COLOFON 
Stadsmagazine Gent is een uitgave van 
de Dienst Communicatie - Stad Gent. 
•  Verantwoordelijke uitgever:  

Stadssecretaris Paul Teerlinck, 
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

•  Eindredactie en coördinatie:  
Jan De Vos en Yves Deckmyn
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 stadsmagazine@stad.gent 
 www.stad.gent/stadsmagazine
  stadsbestuurgent 
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Postadres:  
Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

•  Stadsmagazine Gent is een realisatie 
van f-twee uitgeverij, www.f-twee.be 

•  Werkten aan dit nummer mee:  
Ellen Beyaert, Ine Bonte, Anne 
Deknock, Bart Desomer, Mieke 
De Buysere, Frank Goetmaeckers, 
Thomas Lecompte, Veronique 
Temmerman, Bjorn Vandenbussche, 
Nathalie Van Laecke, Klaas Verdru.

Yves Congar (10) uit Frankrijk tekende Duitse soldaten in zijn dagboek.
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Design  

voor iedereen

Het puikje van de Belgische 
ontwerpers presenteert in het 
Design museum Gent tachtig 
nieuwe designobjecten. Op 19 
en 20 november kun je in de 
Oude Vismijn en in ateliers 
verspreid over de stad met 
eigen ogen de creatievelingen 
aan de slag zien.
 

Jong
& Wijs

Een jongere, een volwassene 
en een organisatie die zich 
op een bijzondere manier 
inzetten om van Gent een 
kind- en jeugdvriendelijke 
stad te maken, vielen op 13 
oktober in de prijzen. Ook 
het publiek kon stemmen. 
Ontmoet de vier prijsbeesten.

Kinderen
zijn baas

Op zondag 20 november, 
tijdens de vijfde Kunstendag 
voor Kinderen, ben je met 
het hele gezin welkom 
bij een heleboel Gentse 
cultuurorganisaties en 
musea voor rondleidingen, 
workshops en activiteiten op 
kindermaat. Een overzicht.
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10 het ding
van Nadine De Brabander 

Erfgoedbewaker in  
De wereld van Kina

Buren
helpen buren

Gentse senioren kunnen 
lang thuis blijven wonen … 
met een beetje hulp van hun 
buren. Ook zin om een buur te 
helpen? Of zelf op zoek naar 
een helpende hand? 
Een medewerker van een 
lokaal dienstencentrum zoekt 
de juiste match.
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kort

Het groen in Gentbrugge 
verkennen, dat kan 

voortaan met een 
wandelboekje in de hand. 
De Groenehaltewandeling 

brengt je van de Gentbrugse 
Meersen, doorheen het groen 
en de parken van Gentbrugge, 

naar de Korenmarkt. Je kunt 
het gratis wandelboekje van 

TreinTramBus afhalen in de 
Stadswinkel (Botermarkt 17A), 

het GentinfoPunt  
(AC Zuid, Woodrow 
Wilsonplein 1) of het 

infokantoor van de Dienst 
Toerisme (Sint-Veerleplein 5). 

 09 225 68 59 (Groendienst)

WANDELING IN 'T GROEN

Nieuw in de UiTPAS 

Voortaan kun je met je UiTPAS ook punten 
verzamelen bij Opera Ballet Vlaanderen, 
de Fietskeuken, jeugdtheaterhuis Larf!, 
KASKcinema en danshuizen De Ingang, Etage 
Tropical en Danscollege Goedleven.  
Op www.uitingent.be/uitpas vind je een 
overzicht van alle deelnemende organisatoren. 
De UiTPAS is een digitale kaart waarmee je 
punten spaart wanneer je aan culturele, sport- of 
jeugdactiviteiten deelneemt. Die punten kun 
je dan omruilen voor een korting, een cadeau 
of een ander voordeel. Voor mensen die in 
aanmerking komen voor het kansentarief is dit 
ook een kortingskaart. De UiTPAS is te koop in 
de Stadswinkel (Botermarkt 17A).

 09 210 10 10 (Gentinfo)

FLIKKER OP 

Een goede fietsverlichting 
is essentieel, zeker met de 
donkere wintermaanden in het 
vooruitzicht. Met de actie ‘Flikker 
op’ vestigen de Stad en de politie 
daar opnieuw de aandacht op. 
Op dinsdag 22 november vindt 
een grootschalige controle plaats 
op het Woodrow Wilsonplein 
(Zuid). Fietsers die niet in orde 
zijn, krijgen onmiddellijk een 
boete van 55 euro en kunnen ter 
plaatse hun licht laten herstellen. 
Wie wel in orde is, gaat naar huis 
met een gadget. Meer info over 
hoe je reglementair opflikkert in 
het verkeer vind je op  
www.mobiliteitgent.be/
fietsverlichting.

 09 266 28 00 (Mobiliteitsbedrijf)

HUURSUBSIDIE 
SENIOREN

Ben je ouder dan 65 jaar en 
van plan te verhuizen naar een 
aangepaste huurwoning? Dan 
kom je misschien in aanmerking 
voor de huursubsidie van 
Wonen Vlaanderen. Kom langs 
in een van de woonwinkels 
van de Dienst Wonen voor 
ondersteuning bij de aanvraag, 
meer informatie of andere 
woonvragen.

  www.stad.gent (tik 'woonwinkels'  
 in het zoekvenster)

  09 266 76 40 (Dienst Wonen)

met je
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BUS EN TRAM
AANGEPASTE LIJNEN

Wie zich met het openbaar vervoer verplaatst, kan vanaf zondag  
6 november gebruikmaken van enkele nieuwe bus- en 
tramverbindingen. De nieuwe buslijn 8 pendelt tussen het AZ Sint-
Lucas en het Arteveldepark (nabij de Ghelamco Arena), buslijn 5 voert 
je van het Van Beverenplein naar de Burggravenlaan en terug, en 
tramlijn 21 rijdt door tot aan Zwijnaarde Bibliotheek. Vanaf diezelfde 
dag rijden de bestaande buslijnen 3, 17, 18, 38 en 39 opnieuw 
via de Belfortstraat en buslijn 6 via de Jan Delvinlaan, omdat de 
wegenwerken daar achter de rug zijn. Door nieuwe werken wordt 
tramlijn 4 tijdelijk opgesplitst, ter hoogte van de Sassekaai. Ook 
in het nachtnet zijn er enkele wijzigingen. Je vindt een overzicht 
op www.delijn.be of in de folder ‘Aangepast tram- en busnet in 
Gent’, verkrijgbaar in de Lijnwinkel (Station Gent Sint-Pieters, Zuid, 
Korenmarkt).

  070 220 200 (De Lijn)

WANDELING IN 'T GROEN

LOKETTEN 
BURGERZAKEN
HERFSTVAKANTIE

De loketten en dienstencentra 
van de Dienst Burgerzaken zijn 
gesloten op maandagnamiddag 
31 oktober en op dinsdag 1 en 
woensdag 2 november.  
Op donderdag 3 november 
zijn ze uitzonderlijk open, van 
9 tot 12.30 uur en van 14 tot 16 
uur. Wie een nieuwe eID, een 
Kids-ID of een reispas nodig 
heeft, vraagt die dus het best zo 
snel mogelijk aan bij de Dienst 
Burgerzaken.

 09 210 10 10 (Gentinfo)

Energieverbruik in kaart
Hoe zit het met de isolatie en verwarming in Gentse 
woningen? Een onderzoeker van het energieadviesbureau 
E20 gaat in opdracht van de Stad nog tot eind december 
langs in 1.200 willekeurig gekozen woningen om het 
energieverbruik in kaart te brengen. Heb je zo’n uitnodiging 
in je bus gekregen? Maak je afspraak via www.klimaatstad.
gent/screening of bel naar de Energiecentrale. Na de 
screening krijg je een persoonlijk stappenplan om je 
energieverbruik te verbeteren. Ook wie geen uitnodiging 
ontving, kan gratis een energiescan aanvragen bij de 
Energiecentrale.

  09 266 52 00 
 energiecentrale@stad.gent
  www.klimaatstad.gent (tik 'energieverbuik' in het zoekvenster)

#SoundsLikeGent

Hoe Gent klinkt? Luister naar het gloednieuwe geluids-
logo ‘Sounds Like Gent’. Het muzikale logo van de 
Stad wordt gebruikt als wachtmuziek voor Gentinfo, als 
geluidsbumper bij online filmpjes, als lied op de beiaard, 
enzovoort. Er is ook een beltoon voor je gsm en zelfs 
een geluid voor je deurbel. De volledige compositie is 
beschikbaar als open data en vind je op www.soundslike.
gent, zo kun je er ook zelf mee aan de slag. 

  09 266 52 92 (Dienst Communicatie)

Verlaging waterpeil

Tussen vrijdag 18 en zaterdag 26 november 
staat het waterpeil in de binnenstad opnieuw 
een halve meter lager dan gewoonlijk. 
Dat geeft eigenaars van een pand aan de 
waterkant de kans om hun gevel te herstel-
len. Tegelijk worden fietswrakken en andere 
rommel uit het water gehaald.

 09 292 12 11 (Waterwegen en Zeekanaal NV)
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 “Ik ben blij dat Esther 
af en toe met mij gaat 

wandelen.”

“Het lokaal 
dienstencentrum 
brengt buren met 
elkaar in contact.”

BUREN 
HELPEN BUREN



Word vrijwilliger

Gentse senioren kunnen lang thuis blijven wonen … met 
een beetje hulp van hun buren. Heb je zin om af en toe 

een handje toe te steken? Een medewerker van het lokaal 
dienstencentrum brengt je in contact met een buur die je 

hulp kan gebruiken.

INFO Je vindt het dichtstbijzijnde lokaal dienstencentrum via  
 www.ocmwgent.be/ocmwinuwbuurt. 

Dienst coördinatie lokale dienstencentra
 09 266 35 15 (Elke De Mulder)
 ouderenzorg@ocmw.gent  Bevoegd: schepen Rudy Coddens

Een verre vriend is niet te versmaden. 

Maar je kunt hem niet vragen om een 

terrasje te doen of snel iets bij de 

apotheker te halen. Dan is een goede 

buur toch handiger. Esther Fernandez 

Nunez (64) is zo’n goede buur, voor twee 

dames uit haar buurt: Erici Danneels 

(86) en Maria Walleyn (96). 

Frisse lucht en een koffie
Erici Danneels is de laatste jaren zo 

slecht te been, dat ze de trappen niet 

meer af durft. En een lift is er niet.  

“Drie mensen komen om beurten mijn 

vuilniszakken naar de container 

beneden brengen: Ann, Esther en mijn 

winkelier van hier een beetje verder. 

Dan vragen ze eens hoe het gaat. 

Trouwens, brengt ge morgenochtend 

een rozijnenbroodje mee, Esther?”

Ook Maria Walleyn is niet meer zo 

mobiel. Met haar rollator schuifelt ze 

nog verbazend vlot door haar flatje. 

Maar buiten waagt Maria zich niet 

meer. “De voetpaden liggen niet overal 

even effen. Daarom ben ik zo blij dat 

Esther af en toe met mij gaat wandelen, 

in de rolstoel. Ik krijg frisse lucht 

binnen en we komen op plekken die ik 

nog niet kende. We zijn al met de bus 

naar de Zuid geweest en te voet 

teruggekeerd. Dat was ver! En we 

hebben een koffie gedronken op de 

Vrijdagmarkt.”

Voor Esther is het maar een kleine 

moeite: “Ik heb tijd en ik help graag 

mensen, zeker als het goed klikt.”

Help je buur
Heb je ook zin om een buur te helpen? 

Of ben je zelf op zoek naar een helpen-

de hand? Neem dan contact op met het 

lokaal dienstencentrum in je buurt. Een 

medewerker brengt jullie met elkaar in 

contact.  

Ann Vanheue (lokaal dienstencentrum 

De Thuishaven) doet dit voor de wijk 

Sluizeken-Tolhuis-Ham, in het kader 

van het project ‘Buren voor buren’.  

“Ik zoek een match tussen de buurt-

bewoners en ben aanwezig bij de 

kennismaking. Achteraf bel ik hen op 

om te horen hoe de eerste afspraak 

gelopen is. Ik geef ook ruggensteun als 

er een probleem is. Het moet wel om 

een lichte zorgvraag gaan. Een zorg-

zame buur is geen professionele 

zorgverlener.”
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BEGRAAFPLAATSEN IN CIJFERS

CREMEREN VS BEGRAVEN

18 
begraafplaatsen

in Gent

79.789 graven

60 hectare
in totaal

2.403
Gentenaars

overleden in 2015

353  in een grondgraf 

179  in een grafkelder

208  asverstrooiingen

156 in een urnenveld 

143  in een columbarium

99  bijzettingen in een grondgraf

54 in een urnenkelder 

28  bijzettingen in een grafkelder 

2 in een urnentuin

Je vindt een overzicht van alle gedenkvormen op de Gentse begraafplaatsen op www.stad.gent (tik ‘gedenkvormen’ in het zoekvenster).

GRAF ZKT. ENGELBEWAARDER

10 
mensen dienden in 2015 een aanvraag in om een 

historisch graf te restaureren, in ruil voor een 
gratis concessie. 

14 
mensen vroegen het peter- of meterschap aan 

over het graf van een bekende Gentenaar.

Meer info: www.stad.gent/redeengraf

THEMAWANDELINGEN

Ga met een wandelboekje op stap op de 
Westerbegraafplaats of de Zuiderbegraafplaats 

en ontdek de begraafplaatsen op een 
andere manier.

Meer info: www.stad.gent
(tik ‘wandelen op de begraafplaatsen’ in het zoekvenster)

179 Gentenaars 
legden in 2015 hun 

laatste wilsbeschikking 
vast.

 74% in 2015 VS 26% in 2015

1.222 overleden Gentenaars kregen een gedenkplaats op Gents grondgebied
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jong en wijs

Vertelfestival
sprookjes

Van 21 tot en met 26 november vindt in Sint-Amandsberg het Vertelfestival 
‘Sint-Amandsberg vertelt …’ plaats. Die week staat in de scholen en de kinder-
opvang alles in het teken van voorlezen, vertellen en sprookjes. In de bibliotheek, 
Halvemaanstraat 92, kunnen kinderen op woensdag 23 november naar een gra-
tis vertelnamiddag rond sprookjes (om 14 uur voor 6- tot 9-jarigen en om 15 uur 
voor kleuters). Het Vertelfestival wordt op zaterdag 26 november afgesloten met 
een groot feest, eveneens in Bibliotheek Sint-Amandsberg, met onder meer een 
knutselworkshop, vertelactiviteiten en een boekenruilbeurs. Iedereen is welkom 
vanaf 14 uur. Pik ondertussen ook de sprookjestentoonstelling mee. Die kun je 
bezoeken van 7 november tot 9 december. Het volledige programma vind je op 
www.stad.gent/bibliotheek.

 09 229 10 55   sintamandsberg.bib@stad.gent

Oost-Vlaamse volksverhalen

De Vertelstoel staat in 
november in Bibliotheek 
Zwijnaarde, Heerweg-Zuid 22. 
Ouders en grootouders 
kunnen er de hele maand 
voorlezen aan hun (klein)
kinderen.  
Op woensdag 9 november, 
van 15 tot 16 uur, brengt 
'Tcollectief vertelT' 
Oost-Vlaamse volksverhalen 
voor kinderen van 6 tot 9 jaar. 
Op woensdag 23 november leest Tom Vout voor aan kinderen van  
4 tot 8 jaar, eveneens van 15 tot 16 uur. Meer info vind je op  
www.stad.gent (tik ‘vertelstoel’ in het zoek venster). 

 09 242 09 15  zwijnaarde.bib@stad.gent  
 

Gent is een kind- en jeugdvriendelijke stad. Wil je meer weten? 
Surf naar www.jongenwijs.gent of mail naar kindersecretaris@stad.gent.

©
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Hij komt …
naar de stadshal

Zijn de kindjes braaf geweest dit jaar? We komen 
het binnenkort te weten: de Sint komt op zondag 13 
november weer aan in de Arteveldestad. Om 15.30 
uur arriveert de goedheilige man met zijn Pieten aan 
de stadshal, daar wordt hij op het podium verwelkomd 
door de burgemeester en de schepen. Daarna volgt er 
een spetterende, interactieve Sintshow met veel mu-
ziek en dans tot 16.30 uur. Ten slotte neemt hij de tijd 
om alle kindjes persoonlijk te groeten en tekeningen 
en brieven in ontvangst te nemen. Na de Sint  parade is 
het tijd om afscheid te nemen: rond 17 uur verdwijnen 
de Sint en de Pieten om alle brieven te lezen en volop 
voorbereidingen te treffen … Onder de stadshal is er 
doorlopend animatie, vanaf 15 uur, met onder meer 
een speelgoed ruilbeurs, leuke workshops, kinderdisco 
en een kinderzweef molen. 

 09 210 10 10 (Gentinfo)  www.stad.gent/sinterklaas 



DE HAND  
VAN DE MEESTER

“Geweldige steen, niet? Dit exemplaar is deel van 
een geode, da’s een holle steen die aan de binnen-

kant begroeid is met kristallen – amethist in dit geval, 
een soort mineraal.” Aan het woord is Nadine De 

 Brabander van De wereld van Kina: het Huis, Sint- 
Pietersplein 14. Daar loopt de expo ‘Kei-Cool’. De 

naam zegt het zelf: je leert er alles over gesteenten 
en mineralen. “De steen die je hier ziet is zo’n 30 

centimeter groot, maar er zijn er ook grotere. 

Een amethist van 70 centimeter groot bijvoorbeeld. 
Je mag die zelfs aanraken.” In de tentoonstelling 
treed je in de voetsporen van een echte geoloog. 
“Je kunt de stenen in kleurrijke mijnkarretjes van 
heel dichtbij bekijken en je kennis testen via digitale 
spelletjes. Er is ook een schat kamer met glinsteren-
de juwelen en fluorescerende mineralen.”

 09 244 73 73   www.dewereldvankina.be
 www.facebook.com/dewereldvankina  

Kei-Cool

van Nadine De Brabander 
Erfgoedbewaker in De wereld van Kina

het ding
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“Hoe rotter het hout, hoe schoner”. Met 

nauwelijks verholen plezier in de stem legt 

Antoine Van Loocke uit hoe hij de heften 

van zijn ‘Antoku’-messen maakt. Bij 

topchefs als Peter Goossens en Kobe 

Desramaults kun je zijn creaties gebruiken 

om een hapje te eten. In het Design 

museum Gent mag je enkel met de ogen 

proeven. Maar ook dat is een belevenis. 

Rot hout in de keuken: hoe komt een 

mens erbij?

“Ik kleur graag buiten de lijntjes. Mijn 

droom was om met lokaal afval een mes  

te maken. Het materiaal voor het heft heb 

ik zelf uitgevonden, het is samengesteld 

uit rot hout en kunststof plexiglas. Ik 

noem het ‘Vurt ijt’, of rottig hout. Het was 

lang experimenteren voor het proces op 

punt stond. Eerst laat ik wortelhout van 

esdoorn acht jaar rotten en twee jaar 

drogen. Pas dan is het hout poreus genoeg 

om er die kunststof in te persen. Het 

resultaat is een vormvast heft met een 

unieke tekening, dat geen water absor-

beert.”

Ook de lemmeten zijn gemaakt van 

recuperatiemateriaal. De Gentse galerie 

Artikel Nr. bracht Antoine in contact met 

de messenfabrikant Carl Mertens uit het 

Duitse Solingen, die voor hem een aantal 

gerecycleerde lemmeten produceerde 

volgens de oude smeedtechnieken, 

gecombineerd met de nieuwste technolo-

gieën. “Het metaal zit vol slijtagesporen 

van vroeger en oneffenheden die het 

gevolg zijn van de productietechnieken. 

Maar net die onvolkomenheden maken 

elk mes zo mooi en uniek. Ik omschrijf ze 

graag als ‘accidentele unicaten’.”

Het puikje van de Belgische ontwerpers presenteert in het Design museum Gent tachtig nieuwe 
designobjecten. Tijdens het weekend van 19 en 20 november kun je in de Oude Vismijn, onder de 
stadshal en in ateliers verspreid over de stad met eigen ogen de creatievelingen aan de slag zien. 

Hands on Design

>>
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DE HAND  
VAN DE MEESTER

Linde Freya Tangelder en Frank Ternier



Vormen, een vijfkoppig collectief uit verschillende disciplines, bedacht de lamp Litho. 
“We produceren die samen met een terrazzomaker en een steenkapper.”

Fien Muller en Hannes Van Severen (foto) tonen onder andere hun Alu Chair, een industrieel geprodu-
ceerde, poedergelakte aluminium stoel. “Het volgende model wordt stapelbaar.”

Dubbele textuur
De messen zijn een van 

tachtig objecten die curator 

Johan Valcke selecteerde voor 

de expo in het Design 

museum Gent. Hij focust op 

sier- en gebruiksvoorwerpen, 

in het bijzonder op het 

ambachtelijke verhaal 

erachter en plaatst ze 

tegenover enkele historische 

objecten uit het museum. 

Katrien Laporte (Design 

museum Gent): “Het geheel 

wordt gepresenteerd in de 

vorm van een ‘Kamerhuis’: in 

de voorkamers worden de 

afgewerkte producten 

getoond, in de achterkamers 

ligt het accent op proces, 

vorm en materiaal.” Johan 

Valcke: “Handwerk krijgt een 

tweede adem. Dankzij 

hedendaagse technologie 

kunnen designers hun 

ontwerpen snel in kleine 

series uitvoeren, al dan niet 

samen met een bedrijf.” In 

het museum is die chemie 

tussen traditioneel vakman-

schap en hedendaagse 

technologie overal te zien.  

In de Bigger Plate van Linde 

Freya Tangelder en Frank 

 Ternier bijvoorbeeld. Deze 

zwarte schaal begon haar 

bestaan als een nederige 

MDF-plaat: een houtvezel-

plaat die normaal in de bouw 

dienst doet. “Ik heb er met de 

hand een schaal uit gegutst”, 

vertelt Linde. “Gutsen is een 

traditionele techniek waarbij 

je met een ronde beitel hout 

weghaalt. Daardoor ontstaat 

een patroon van golfjes. Van 

dat prototype lieten we een 

digitale scan maken. Die scan 

stoppen we in een CNC- 

machine, een toestel dat 

voorwerpen uit metaal en 

hout kan snijden. Die 

machine maakt dan kopieën 

uit hardere materialen, zoals 

beuk.” Helemaal identiek zijn 

de gekopieerde schalen niet, 

“De chemie tussen 
traditioneel 
vakmanschap 
en hedendaagse 
technologie is 
overal te zien.”

Hands on Design

INFO
‘Maker City’ (19/11 en 20/11):  
info en plannetje op  www.makercity.be

‘Hands on Design', de 8e Triënnale voor Vormgeving 
loopt van 19/11/2016 tot 05/03/2017
Design museum Gent, Jan Breydelstraat 5 

 09 267 99 99 
 museum.design@gent.be 
 www.facebook.com/DesignmuseumGent

Bevoegd: schepen Annelies Storms
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De C23 van Koen De Gezelle is een zeeroeiboot in carbon, geïnspireerd op de walvisvaarders van weleer. 
“We zijn er al mee van Ramsgate naar Oostende geroeid.”

Messenmaker Antoine Van Loocke formuleert een antwoord op de wegwerpeconomie.  
Het heft en het lemmet van zijn messen bestaat uit gerecycleerd materiaal. 

zegt Frank Ternier. “Je ziet 

zowel de sporen van het 

handwerk als van de machine 

– die laat sporen na tijdens 

het frezen. Die dubbele 

textuur vinden we erg 

interessant.” 

Maakstad
De expo is maar één onder-

deel van Hands on Design. 

Gent maakt ervan gebruik 

om zichzelf als ‘maakstad’ te 

tonen. Zo kun je in februari in 

het Design museum Gent 

terecht voor een vijfdaagse 

‘Maker Space Marathon’. 

Annemie De Tremerie (Dienst 

Economie): “In Maker Spaces 

werken creatieve en technolo-

gische experts samen aan 

innovatieve producten. Dit 

moet de wieg van een nieuwe 

maak - economie worden: 

hoogtechnologisch, niet 

vervuilend, in de stad. 

Medische prothesen die hier 

geprint worden bijvoorbeeld.”

13

Maker City 
Tijdens het openingsweekend op 19 en 20 november 
palmen De Makers de stad in. Op 40 locaties brengen 150 
makers hun visie op de toekomst van maken, via  nieuwe   
technologie en bijzonder vakmanschap. Zo verzaagt 
 Swelvet onder de stadshal de kruin van een boom tot 
speeltuig voor kinderen. Op de Market of Futures in de 
Oude Vismijn ontdek je welke spullen je in de toekomst 
zal gebruiken: je maakt er kennis met de Belgische Makers 
die futureproof produceren. Daarnaast kun je een parcours 
volgen langs ateliers en nieuwe maakplekken. Een unieke 
kans om binnen te kijken bij al dat creatief talent in Gent. 

Pearl-Lisa De Buck, die lederen handtassen maakt, zet haar atelier open tijdens Maker City. 
“Ik krijg het gezelschap van textielkunstenares Trui De Maercke.”
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kort

wedstrijd

WAAR
IN

GENT

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Stuur de oplossing vóór 8 november naar: Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent,  
Botermarkt 1, 9000 Gent. Meespelen kan ook via  waaringent@stad.gent. 

De vijf winnaars 
krijgen een lunch voor twee personen in het restaurant van de 
hotelschool, geschonken door Hotelschool Gent.

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden de havenkranen op de Schipperskaai 
aan de Oude Dokken. Ze krijgen de koelkastpoëzie 
'Gentsche frigopoëzie numero twie', geschonken door 
het STAM.
• Sara David, Ledeberg 
• André De Paepe, Gent
• Elsje De Schuyter, Sint-Amandsberg
• Linda Sierens, Gent
• Bertrand Tack, Gent

Portussite
screening milieu 

Om de nieuwe ontwikkeling van het voormalige Belgacomgebouw en omgeving 
 mogelijk te maken, maakt de Stad een ruimtelijk uitvoeringsplan op: het RUP Portus-
site. Uit de MER(milieu-effecten rapport)-screening blijkt dat het plan geen aanleiding 
geeft tot negatieve milieugevolgen. Je kunt deze MER- screeningsnota inkijken bij het 
Loket Stedenbouw en Openbaar Domein in het AC Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, of op 
www.stad.gent (tik ‘RUP 152 Portussite’ in het zoekvenster). 

 www.lne.be  09 266 79 50 (Stedenbouw en Openbaar Domein)

Gemeenteraad nieuwe leden

Op 26 september legden Cengiz 
Cetinkaya (45) en Chris Maryns-Van 
Autreve (68) de eed af als gemeen-
teraadslid voor Groen. Cengiz, die 
reeds OCMW-raadslid was, vervangt 
Steven Vromman die ontslag nam. 
Chris vervangt Bram Van Braeckevelt 
tijdens zijn ouderschapsverlof. 

  09 266 54 65 (fractiesecretariaat Groen)

Wegenwerken

Door de werken op het kruispunt is de 
Langerbruggestraat sinds half oktober 
afgesloten van de R4. Om van de 
Kennedylaan naar Oostakker te rijden, 
moet je nog tot het einde van dit jaar 
omrijden via de R4 richting Merelbeke 
(afrit naar de N70). Vanuit Gent-Centrum 
bereik je Oostakker via de N70.
Vanaf november starten dringende 
rioleringswerken op de Martelaarslaan, 
tussen de Groot-Britanniëlaan en de 
Bernard Spaelaan. Het rioleringsstelsel 
onder het fietspad en de asfaltlaag 
worden er in beide richtingen vernieuwd, 
bijgevolg is er verminderde rijcapaciteit. 
Deze werken duren normaal gezien tot 
het voorjaar van 2017.
In november starten de werken aan de 
Reep en de Bisdomkaai – het sluitstuk in 
het openleggen van de Nederschelde. 
Tijdens de werken is autoverkeer altijd 
mogelijk langs minstens één oever en 
in één richting: ofwel via de Reep ofwel 
via Nieuwbrug-Bisdomkaai-Reepweg-
Wijdenaardbrug-Reep.

   www.stad.gent/openbarewerken Cengiz Cetinkaya Chris Maryns-Van Autreve 
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Beeldenstorm

15

WERKELIJK  
TE TRIEST

‘De beeldstormers (…) zijn de hele nacht 

door van de ene kerk naar de andere ge-

lopen (…). Zo zag ik er voor mijn deur van 

twee uur ’s nachts tot ongeveer drie uur 

wel tweehonderd voorbij komen (…). De 

ene was nog niet gepasseerd of de andere 

dook al op, allemaal voorzien van licht en 

van gereedschap om te breken.’ De Gentse 

Marcus van Vaernewijck stond er op 21 en 

22 augustus 1566 triest naar te kijken: op 

twee dagen tijd vernielden groepjes gere-

formeerden, voor wie afbeeldingen van 

God en zijn heiligen een gruwel waren, 

het grootste deel van het religieuze kunst-

patrimonium in Gent – in de Bijbel stond 

immers duidelijk dat zoiets niet kon. 

Exact 450 jaar later is zijn verslag van de 

Gentse beeldenstorm vertaald in heden-

daags Nederlands. De inhoud is werkelijk 

‘Te triest om ’t al te vertellen’, zoals de titel 

van het boek al suggereert. Maar het leest 

wel als een trein. Auteur Joris De Zutter 

(Departement Cultuur, Sport en Vrije 

Tijd): “Van Vaernewijck weet de spanning 

op te bouwen als ware het een moderne 

roman. De sfeer wordt in het eerste deel 

almaar grimmiger, je voelt de ‘ontploffing’ 

al aankomen …”

Niet uit de lucht
Gewone burgers die plots als fanatieke-

lingen beelden gaan breken, hoe komt 

dat eigenlijk? “Dat kwam niet uit de lucht 

gevallen natuurlijk. Het waren beroerde 

tijden, met veel werkloosheid, honger … 

Daartegenover stonden de rijkdom en 

decadentie van de katholieke kerk. En dan 

komen daar plots die gereformeerde pre-

dikanten, die er – nota bene in de volks-

taal en niet in het Latijn – nog een schepje 

bovenop doen. Het was een kwestie van 

tijd vooraleer de boel ontplofte.”

Wat precies vernield werd, zullen we nooit 

te weten komen. De bronnen zijn schaars 

en dat maakt het relaas van Van Vaerne-

wijck zo bijzonder. “Dankzij zijn verslag 

weten we bijvoorbeeld dat twee panelen 

van de Vlaamse kunstschilder Hugo van 

der Goes kapot geslagen werden. Ook het 

Mariabeeld aan de gevel van het Vleeshuis 

werd ‘deerlijk toegetakeld’. Het beeld is 

later vervangen door een kopie die er nog 

altijd staat (zie foto, nvdr).” 

Een lichtpuntje: niet alles ging verlo-

ren. “Op 19 augustus, twee dagen voor 

de beeldenstorm, zagen de pastoors en 

paters de bui al hangen. Hun kostbaarste 

bezittingen brachten ze toen naar veiliger 

oorden.” 

Zo ook … het Lam Gods, zoals we kunnen 

lezen: ‘Het unieke veelluik van Adam en 

Eva in de Sint-Janskerk (…) werd wijselijk 

paneel per paneel losgemaakt en in de 

toren verborgen.’ En nog verder: ‘Het 

ware een ondraaglijke ramp geweest, was 

zo een meesterwerk (…) door die smerige 

varkenspoten vernield geweest.’ Marcus 

was kennelijk opgelucht. Wij ook.

INFO
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

 09 269 84 60
Departement.vrijetijd@stad.gent
Bevoegd: schepen Annelies Storms

‘Te triest om ’t al te vertellen.  
Beeldenstorm in Gent.̓  
Uitgave van het Departement Cultuur, Sport en 
Vrije Tijd van de Stad Gent in samenwerking met de 
 uitgeverij Snoeck Publishers.

Het boek is voor 18 euro te koop in de Stads-
winkel (Botermarkt 17A). Met de 
krijg je in ruil voor 20 punten een gesigneerd 
exemplaar – zolang de voorraad strekt. Nog 
geen UiTPAS? Haal er eentje in de Stadswinkel. 
Meer info op www.uitingent.be of 09 210 10 10 
(Gentinfo).
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de route

 Een kasteel zonder ouders, 
experimenteren met verf en penseel, 
kunst kijken op muziek … Op zondag 

20 november, tijdens de vijfde 
Kunstendag voor Kinderen, ben je 
met het hele gezin welkom bij een 

heleboel Gentse cultuurorganisaties 
en musea voor rondleidingen, 
workshops en activiteiten op 

kindermaat. 

Videospeurtocht

Kunstenaar Jasper Rigolle trok naar 
kringloopwinkels en rommel markten. 
Hij verzamelde tientallen oude home- 
video’s van verjaardagspartijen, familie-
feesten, exotische vakanties en play-
backshows. Al kijkend zoeken  kinderen 
zelf de weg doorheen de collectie 
'Homeless movies'.

Doorlopend, voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
Gratis, enkel ouders betalen een toegangsticket.
Huis Van Alijn, Kraanlei 65  

7

KINDEREN 
BAAS

Kunstendag voor kinderen
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Er valt nog veel meer te beleven, check het volledige programma op  www.stad.gent/kunstendagvoorkinderen. Je ziet er per activiteit of reserveren nodig is. 
 www.facebook.com/kunstendagvoorkinderen MEER INFO Cultuurdienst – Circa:  09 269 84 80  cultuurdienst@stad.gent Bevoegd: schepen Annelies Storms

Toekomstdromen

Illustrator Kaatje Vermeire ken je mis-
schien van prentenboeken als 'Mare en 
de dingen'. Tijdens een workshop buigt 
ze zich met kinderen over de stad van 
morgen. Er wordt getekend, geknipt, 
 gestempeld, geëtst ... Het resultaat 
wordt deel van de tijdelijke tentoonstel-
ling 'A glimpse of where we're going'.

Van 13 tot 16 uur, voor kinderen vanaf 7 jaar. 
Gratis. STAM, Godshuizenlaan 2  

Waanzinnig labo

Er bestaat 'Een andere wereld', één waar 
potloden wandelen, fietsen zweven en 
typmachines in contact staan met de 
hemel. Deze expo onderzoekt de grens 
tussen waan en werkelijkheid. Een gids 
leidt je eerst rond, daarna vieren kinde-
ren hun fantasie bot in het labo.

Rondleiding om 13, 14 en 15 uur. Voor kinderen 
van 5 tot 12 jaar, enkel ouders betalen een 
toegangsticket. Museum Dr. Guislain, Jozef 
Guislainstraat 43  

Klara voor kinderen

Klassieke concerten zijn er niet alleen 
voor volwassenen: 'Rosalba' is een aria 
geschreven op maat van de allerklein-
sten. Het verhaal doet zelfs aan 'Frozen' 
denken: twee zussen, Rosa en Alba, zijn 
elkaars tegenpolen. Alba is triest, haar 
glimlach is bevroren. Rosa leert haar een 
lied. 

Om 10 en 15.30 uur, voor kinderen vanaf 3 jaar. 
Bijloke, Jozef Kluyskensstraat 2  

Kinderen baas

Een kasteel, een portie fantasie en geen 
ouders in de buurt: het recept voor een 
onvergetelijke namiddag. Na sluitings-
tijd krijgen kinderen de sleutels van 
het Graven steen. Wat binnen de muren 
gebeurt, is nog een mysterie. Dat blijft 
het ook: deelnemers moeten eeuwige 
geheimhouding zweren …

Van 17 tot 19 uur, voor kinderen van 7 tot 12 jaar. 
Gratis. Gravensteen, Sint-Veerleplein 9
  

Kriebel Krabbel

In elke kleuter schuilt een kunstenaar. 
De museumstukken in het MSK zijn 
een bron van inspiratie om zelf loos te 
gaan met verf en penseel. Of met ander 
materiaal, in het atelier mag je oeverloos 
experimenteren. De kunstwerkjes gaan 
daarna mee naar huis. 

Om 10.30, 13 en 15 uur. Gratis voor kinderen 
van 3 tot 5 jaar, enkel ouders betalen een 
toegangsticket. MSK, Fernand Scribedreef 1 
  

321

6 45

Gezocht: decor

Aan boord van de 'Utopia Express' 
kun je kunst kijken op muziek. De trein 
vertrekt om 15.30 en 17 uur onder leiding 
van de 'Murgafanfare van Komen en 
Gaan'. Alleen ... het decor is niet straf 
genoeg. Kinderen zijn welkom om het 
museum tot een droomlandschap om te 
bouwen. 

Doorlopend, voor kinderen vanaf 3 jaar. Gratis.
S.M.A.K., Jan Hoetplein 1   
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Blindengeleiding

RIBBELS EN NOPPEN
Marie-Rose Vandenberghe heeft glaucoom 

en tunnelzicht. “Dat is alsof je door een 

verrekijker kijkt. Rechtdoor zie ik nog 

een  beetje, maar links en rechts van mij 

niet. Om mijn weg te vinden buitenshuis 

 gebruik ik zogenaamde natuurlijke geleide-

lijnen, zoals een muur of een stoeprand. Als 

die niet voorhanden zijn, volg ik de speciale 

trottoirtegels. Ik voel die met mijn voetzo-

len, want ik heb geen blindenstok.”

Die speciale tegels liggen overal in de stad. 

Sommige hebben ribbels, andere noppen. 

Nog andere bestaan uit zwart rubber. 

Elk type houdt een boodschap in, vertelt 

toegankelijkheidsambtenaar Marie-Andrée 

Avraam. “Ribbeltegels vormen kunstmatige 

geleidelijnen. Blinden laten hun stok tussen 

de ribbels glijden, tot ze weer aan een 

natuurlijke geleidelijn uitkomen. Je vindt 

ze altijd aan oversteekplaatsen met een 

zebrapad. Noppentegels hebben bultjes. Ze 

waarschuwen voor gevaar, zoals een over-

steekplaats of een trap. Een rubbertegel van 

60 op 60 cm wijst op een richtingverande-

ring. Is hij 90 op 90 cm, dan sta je voor een 

belangrijk gebouw of aan een opstapplaats 

van bus of tram.”

Geen hindernissen a.u.b.
Marie-Andrée en Marie-Rose lanceren 

 samen een oproep: plaats alsjeblieft geen 

vuilniszakken, fietsen of andere hinder-

nissen op de ribbellijnen. Marie-Andrée 

Avraam: “Blinde en slechtziende voet-

gangers voelen zich veilig op die geleide-

lijnen, maar struikelen even later over een 

glasbak of een winkelbord. Met een beetje 

aandacht kunnen we dat voorkomen.”

Marie-Rose: “Als een ziende persoon 

buitenkomt, rijdt hij als het ware met 

een Rolls-Royce. Blinde of slechtziende 

 personen rijden met een step: ze moeten 

traag en voorzichtig hun weg zoeken, ook 

al kennen ze de route. De ribbels en noppen 

maken het ons wat gemakkelijker, als er 

geen obstakels op staan tenminste ...”

INFO
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

 09 267 03 00
 welzijnengelijkekansen@stad.gent

Bevoegd: schepen Resul Tapmaz

“Plaats geen   
obstakels op  
de ribbel lijnen.”
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“Samen sporten en  
genieten" 

Bert Misplon (27): “Met 
vrienden organiseerde ik 
enkele voetbaltoernooien op 
pleintjes in de stad. Er kwam 
veel respons, we voelden dat 
er meer in zat. Dus startten we 
met Sportaround, een vzw die 
kinderen laat proeven van 
verschillende sporten. Intussen 
bieden we op 54 Gentse 
scholen beweging aan, we 
bereiken kinderen die anders 
nooit naar de sportclub gaan. 
De prijs is een opsteker, we 
sparen voor een bakfiets om  
al het materiaal mee te 
vervoeren."

“De levenslessen  
van mijn vader"

Quinten De Maeyer (17): "Als  
lid van Chiro Sint-Jan rolde ik 
vanzelf in de leiding. Ik dacht 
er niet echt bij na. Tot mijn 
papa stierf ... Hij deed veel 
vrijwilligerswerk en was goed 
voor alle mensen om hem 
heen. Zijn levenslessen zetten 
me aan om 200% voor het 
jeugdwerk te gaan. Ik geef nu 
ook speelpleinwerking en help 
bij JOC Minus One en Klub32 
– een nieuw jeugdhuis in 
Wondelgem. Het prijzengeld 
gaat naar het jeugdhuis, maar 
de erkenning is me meer 
waard."   

"Elke zondag blije  
gezichten"

Eva Willemyns (21): “Ik ben 
groepsleider bij Scouts 
Meulestede. Die heb ik twee 
jaar geleden heropgericht met 
een vriendin. Uit nostalgie – 
we beleefden er ooit zelf veel 
lol, maar ook de buurt was 
vragende partij. Leiding vinden 
is niet makkelijk, maar ik heb 
een superteam. We hebben 
intussen al veertig leden, 
heerlijk om op zondag zoveel 
blije gezichten te zien. En de 
centen? Die gaan naar 
kampeerspullen, zo kunnen we 
komende zomer op tenten-
kamp!"

“Ambiance in  
de buurt"

Annemie De Vos (60) won de 
publieksprijs: “In de buurt 
Blaisantvest hebben veel huizen 
geen tuin, kinderen spelen 
gewoon op straat. In mijn beluik 
werd continu gevoetbald. Ik 
dacht: als ik wat speelgoed 
verzamel, houden ze misschien 
even op? (lacht) Het werkte, ik 
zette alles buiten en het was 
gelijk ambiance. Zo gaat het nu 
elke zondag. Ik krijg van overal 
speelgoed, zoals van de 
Jeugddienst en de Weggeef-
pleinen, en ik krijg hulp van een 
vriend. Da’s nodig, want ik 
bereik zo’n 35 kinderen.”

Op 13 oktober werden de allereerste Jong & Wijs prijzen uitgereikt. Een jongere, een 
volwassene en een organisatie die zich op een bijzondere manier 

inzetten om van Gent een kind- en jeugdvriendelijke stad te maken, 
werden door een vakjury beloond met 750 euro cash. Ook het publiek 

kon stemmen. Hun favoriet kreeg een geschenkenpakket  
        ter waarde van 500 euro. Dit zijn de prijsbeesten.

INFO: Jeugddienst:  09 269 81 10   jeugddienst@stad.gent  www.jongenwijs.gent 
Bevoegd: schepen Elke Decruynaere

de vier

JONG  
&

WIJS
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DO 3 NOV
‘NUFF SAID #04 

Stand-upcomedy van Latif 
Aït en Luisa Omielan, live-
muziek van Maimouna Youssef 
en gesproken woord van 
‘slammer’ Youness Mernissi: 
deze artiesten – al dan niet 
met Marokkaanse roots – zijn 
samen te zien in De Centrale, 
om 20 uur. 

 www.decentrale.be  
 09 265 98 28  

WO 9, DO 10, WO 16,  
ZA 19 & VR 25 NOV
UiTpunt op wieltjes 

In het UiTpunt op wieltjes krijg 
je uitleg over de UiTPAS, de 
 digitale spaarkaart voor cultu-
rele, sport- of jeugdactiviteiten. 
Het UiTpunt houdt halt op:
•  9 nov, 13 - 16.30 uur,  

LDC De Knoop,  
Hundelgemsesteenweg 125

•  10 nov, 9 - 11 uur,  
Buurtcentrum Dampoort,  
Doornakkerstraat 54

•  16 nov, 14 - 16 uur,  
LDC De Vlasschaard,  
Jubileumlaan 219

•  19 nov, 13 - 16 uur,  
Dag van de Sociale Huurder,  
Zebrastraat 32

•  25 nov, 11 - 14 uur,  
Sociale kruidenier,  
Pannestraat 1

•  25 nov, 19 - 21 uur,  
Huis van het Nederlands,  
Blekerijstraat 55

 09 210 10 10 (Gentinfo)

NOVEMBER
MIAT zkt.  
werkfilmpjes

Wat gebeurt er op de werk-
vloer? Welke werkkledij 
dragen de werknemers? Hoe 
is de werksfeer? Om inzicht 
te krijgen in de werkomstan-
digheden bij bedrijven zoekt 
het MIAT filmpjes van op de 
werkvloer. Heb je zelf oude of 
hedendaagse filmfragmenten 
liggen of wil je meer weten 
over dit project? Laat het we-
ten via miat.factory@stad.gent 
of op 09 269 42 15.   

NOG T.E.M. VR 31 MA 

VOORGESPANNEN BETON

Wat heeft Gustave Magnel te maken met het voormalig UCO- 
gebouw in de Bloemekenswijk? In de jaren 1940 stelde deze 
Gentse professor de technologie van het voorgespannen beton 
op punt – een techniek die voor het eerst op grote schaal 
werd toegepast in het UCO-gebouw. Je ontdekt alles over de 
man, de techniek én de UCO-site in de expo ‘Magnel, UCO en 
voorgespannen beton – een Gents verhaal’, de nieuwe tijdelijke 
tentoonstelling van het stadsontwikkelingsbedrijf sogent. Nog tot 
31 maart gratis in de Bank van de Arbeid, Voldersstraat 1. 

 www.sogent.be  09 269 69 00
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VR 11 T.E.M. ZO 20 NOV

ISTANBUL 
EKSPRES

Van 11 tot 20 november organiseren De 
Centrale en Handelsbeurs Concertzaal het 

festival Istanbul Ekspres. Het programma, 
dat draait rond de Turkse muziekscene, 

wordt deze editie aangevuld met muzikan-
ten uit Griekenland. In de geschiedenis-

boeken gaan de culturele banden tussen 
deze twee gemeenschappen eeuwen 

terug. Istanbul Ekspres 2016 gaat op zoek 
naar de verschillende verschijningsvormen 

van die rijke Grieks-Turkse connectie.  
Tickets zijn verkrijgbaar via de websites of 

op 09 233 77 88 (Uitbureau).  

 www.decentrale.be 
 www.handelsbeurs.be  

 

ZA 5 NOV

FREEDOM OF/OR SPEECH

Kan muziek de politiek bijsturen? Componisten Louis Andriessen 
en Mauricio Kagel deden alvast een poging: de eerste maakt in zijn 
cantate De Staat een vuist tegen het totalitarisme, de tweede zet in 
Der Tribun het populisme in zijn hemd. De ensembles I Solisti del 
Vento, Red Note Ensemble en Song Circus voeren samen beide 
muziekstukken uit, op zaterdag 5 november om 20 uur in Muziek-
centrum De Bijloke. Ook Jan Decleir beklimt het podium, met een 
nieuwe tekst van Dimitri Verhulst. 

 www.debijloke.be  09 269 92 92  

DI 22 NOV
Digitaal Atelier

Ondernemers, werknemers en 
studenten kunnen op 22 
november hun digitale 
vaardigheden aanscherpen 
tijdens het Digitaal Atelier in 
de Ghelamco Arena (Meet-
District). Experts van  Google 
geven er gratis workshops 
rond onder meer online 
zichtbaarheid, naamsbekend-
heid en het meten van online 
resultaten.  
Deelnemen is gratis, maar 
vooraf inschrijven is verplicht. 
Dat kan nog tot zondag 13
november op www.stad.gent/
googleatelier.

 09 210 10 60 (Ondersteunings- 
 punt Ondernemers Gent - OOG)

DI 29 NOV
De zin  
van waanzin

Het Museum Dr. Guislain tast 
de grens tussen fantasie en 
werkelijkheid af in de nieuwe 
tentoonstelling ‘Een andere 
wereld. Laboratorium van 
waan en fantasie’. Aansluitend 
bij de expo vind je in Biblio-
theek Zuid themacollecties 
over dit onderwerp.  
Op 29 november staat de eer-
ste van drie lezingen op het 
programma: Ignaas Devisch, 
professor filosofie, medische 
filosofie en ethiek aan de 
UGent, vertelt over 'De zin van 
waanzin', om 20 uur.  
Inschrijven op  
bibliotheek@stad.gent of  
09 266 70 00 (Bibliotheek 
Zuid).

 www.stad.gent/bibliotheek 
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ZIE OOK  
WWW.UITINGENT.BEagenda

november

VANAF ZO 20 NOV

MADE BY 
CHILDREN
Wat verstaan we onder 
kinderarbeid? En wat vinden 
kinderen zelf? De expo ‘Made 
by children. Kinderarbeid 
vroeger en nu’ in het MIAT be-
licht de verhalen van veertien 
kinderen, van hier en uit het 
Zuiden, van vroeger en nu. 

 www.miat.gent.be  
 09 269 42 00  
 

DO 10 NOV
Steve Coleman & 
The Council of  
Balance

De Amerikaanse saxofonist 
en componist Steve Coleman 
groeide de voorbije decen-
nia uit tot een van de meest 
gelauwerde figuren binnen de 
avontuurlijke jazz. In Muziek-
centrum De Bijloke brengt hij 
met zijn band een vurige mix 
van traditie en avant-garde, 
samen met het Nederlandse 
Doelen Ensemble. Afspraak om 
20 uur.

 www.debijloke.be  
 09 269 92 92  

 09 266 94 04
WO 23 & 30 NOV
Gezond wonen

Wat betekent dat, een 
gezond binnenmilieu? 
Je ontdekt het tijdens 
twee gratis workshops 
van de Dienst Welzijn en 
Gelijke Kansen en Logo 
Gezond+. Op 23 novem-
ber ga je samen met de 
binnenmilieudokter op 
zoek naar de invloed 
van binnenlucht op je 
gezondheid. Tijdens de 
workshop Proper Thuis, 
op 30 november, leer 
je veilig omgaan met 
schoonmaakproduc-
ten en pesticiden in de 
woning. Beide work-
shops vinden plaats in 
het stadhuis, telkens om 
19.30 uur. De plaatsen zijn 
beperkt dus snel inschrij-
ven is de boodschap. 
Dat kan op go.stad.gent/  
gezondwonen of 09 210 
10 10 (Gentinfo). 

 welzijnengelijkekansen@ 
 stad.gent 

 09 267 03 00 (Dienst  
 Welzijn en Gelijke Kansen)

VR 18 NOV
Onvoltooid  
verleden

Het Symfonieorkest Vlaanderen 
brengt componisten Felix 
Mendelssohn, Johannes 
Brahms en Sergei Prokofjev 
opnieuw tot leven in Muziek-
centrum De Bijloke, om 20 uur. 
Je ontdekt er de virtuositeit 
van violist Yossif Ivanov, die 
niemand onberoerd laat.

 www.debijloke.be  
 09 269 92 92  
 

t

MA 21 T.E.M. ZO 27 NOV
Seniorenweek 

Tijdens de Seniorenweek kun 
je proeven van allerlei 
activiteiten: kooklessen, 
wandelingen, danslessen … 
Inschrijven is voor alle 
activiteiten verplicht. Dat kan 
van 3 t.e.m. 19 november op 
www.stad.gent/senioren-week 
of 09 210 10 10 (Gentinfo). 
Gereserveerde kaarten  
kun je vanaf 14 november 
afhalen in de Stadswinkel 
(Botermarkt 17A).  

 
 

VERLENGD  
T.E.M. VR 3 MA
Elk kind telt 

Tussen de 18de en de 20ste 
eeuw werden meer dan 
20.000 achtergelaten of 
‘opgegeven’ kinderen in Gent 
geregistreerd. In de expo 
‘Elk kind telt’ ontdek je hun 
levens verhaal aan de hand 
van authentieke voorwerpen, 
geluids- en beeldmateriaal.  
De tentoonstelling wordt ver-
lengd tot 3 maart 2017, in het 
Archief OCMW Gent,  
Neermeerskaai 1B.

 info.archief@ocmw.gent 
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Bij alle activiteiten met dit icoon kun je terecht 
met de UiTPAS. Meer informatie over de UiTPAS 

en een actueel overzicht van alle activiteiten vind 
je op  www.uitingent.be.

 www.facebook.com/uitingent  @UiTinGent

WO 23 NOV
Dag van het  
Gentse historische  
onderzoek

In 2017 bestaat de Universiteit 
Gent 200 jaar. Daar speelt het 
STAM in 2017 op in met een 
expo. Voor het zover is, kun 
je op de Dag van het Gentse 
historische onderzoek komen 
luisteren naar prof. dr. Gita 
Deneckere (UGent) en prof. dr. 
Cathérine Lanneau (Université 
de Liège). Studenten geschie-
denis delen die avond ook de 
resultaten van hun namiddag-
workshop met het publiek. 
Een overzicht van de gratis 
lezingen vind je op de web-
site. Inschrijven kan nog tot 
21 november op go.stad.gent/
stam of 09 210 10 10 (Gentinfo)

 www.stamgent.be

WO 23 NOV
Ideeënlab  
Gent Klimaatstad

Wil je samen met andere 
 Gentenaars projecten rond 
duurzame energie,  mobiliteit, 
voeding … bedenken en 
zo meebouwen aan Gent 
 Klimaatstad? Kom dan op 23 
november, van 19.30 tot 23 
uur, naar het ‘Ideeënlab Gent 
Klimaatstad’ in de Haspelstraat 
37 (Trafiek vzw, Pierkespark). 
Inschrijven voor deze gratis 
brainstormsessie kan tot en 
met maandag 21 november via 
go.stad.gent/ideelab of op  
09 210 10 10 (Gentinfo).

 info@gentklimaatstad.be

ZA 12 & 26 NOV

Library Sessions
In november staan in  Bibliotheek Zuid twee Library Sessions 
op het programma. Op 12 november brengen Heather Grab-
ham en Erwin Libbrecht, twee rasechte folkmuzikanten, een 
intiem concert met banjo, gitaar, fluit en zang. Op 26 novem-
ber zie je studenten van de Gentse Academie De Kunstbrug 
aan het werk. Zij brengen een combinatie van jazz en klassie-
ke zang. Beide concerten vinden plaats in de muziekafdeling 
van Bibliotheek Zuid, Graaf van Vlaanderenplein 40, van 15 
tot 16 uur. De toegang is gratis, je hoeft niet te reserveren.

 www.stad.gent/bibliotheek  09 266 70 00 (Bibliotheek Zuid) 
 

DO 24 NOV
Op weg  
naar de Krook

Het is aftellen naar de opening 
van de nieuwe stadsbibliotheek 
aan de Krook, op 10 maart 2017. 
Voor het zover is, staat elke 
maand een ‘Krooklezing’ op het 
programma in de huidige hoofd-
bibliotheek, Graaf van Vlaande-
renplein 40. Op 24 november 
hebben Pieter Duysburgh (Digi-
polis), Kasper Jordaens (iMinds) 
en Carole Gheysen (Bibliotheek 
Gent) het over de digitale (r)evo-
lutie. De gratis lezing vindt plaats 
van 20 tot 21.30 uur. Inschrijven 
doe je op bibliotheek@stad.gent 
of 09 266 70 00 (Bibliotheek 
Zuid). 

 www.stad.gent/bibliotheek 
 

WO 30 NOV
Elena Ledda Quintet

Zangeres Elena Ledda brengt 
traditionele muziek uit Sardinië, 
met een eigentijdse twist. Je ziet 
haar om 20 uur aan het werk in 
De Centrale, samen met vier an-
dere Italiaanse muzikanten. Met 
‘Amaius’ brengen ze universele 
verhalen over geboorte, leven 
en dood.  

 www.decentrale.be 
 09 265 98 28  

ZO 27 NOV
Lezing Dag van de wetenschap

Draken bestaan! Of toch in onze 
verbeelding ... Op de Dag van 
de wetenschap vertellen Peter 
 Nissen en Sanne Verdonck vol 
vuur over helden die draken 
verslaan en draken die steden 
beschermen. De gratis lezing 
vindt plaats om 11 uur in het STAM. 
Inschrijven kan nog tot 25 novem-
ber op go.stad.gent/stam of  
09 210 10 10 (Gentinfo). 

  www.stamgent.be  

Erwin Libbrecht en Heather Grabham



Stadsmuseum Gent expo t.e.m. 07.05.2017

Welke ideeën, plannen en dromen leven er  
voor de toekomst van de stad? Kunstenaar  
Elly Van Eeghem laat haar verbeelding spreken 
en nodigde medemakers uit om hetzelfde  
te doen: bezoek de expo in het STAM.  
Ook als bewoner kan je je blik op de stad  
van morgen delen, tijdens salons en ateliers.

salons — kom af!
04.12.2016 met Michiel Dehaene, Filip Depoorter  

en Luc Eeckhout
08.01.2017 met Jan De Maeseneer,  

Sidharta Gautama en Pieter Van Herck
05.02.2017 met Paul Blondeel,  

Fikry El Azzouzi en Lieven Soete
05.03.2017 met Matthias Bienstman, Roland Cracco,  

Laura Muyldermans, Wim Rasschaert  
en Arian Schelstraete

02.04.2017 met Simon Allemeersch, Koen Belsack, 
Thomas Dawance en Riet Steel

07.05.2017 met Luc Deleu, Cédric Noël  
en Mira Sanders

Telkens op zondag om 10.30 uur, in de expo,  
prijs: je expo-ticket (zondag tussen 10 en 13 uur  
gratis voor Gentenaars), reserveren hoeft niet.

a glimpse
of where
we’re going
elly van 
eeghem

stad  
van  
morgen

ateliers — schrijf in!
20.11.2016 Atelier Grafiek (voor kinderen),  

met Kaatje Vermeire
15.01.2017 Atelier Geluid, met Stijn Dickel
22.01.2017 Atelier Textiel, met Naomi Kerkhove
07.02.2017 Atelier Architectuur,  

met Michiel Dehaene en Tom Broes

Inschrijven: go.stad.gent/stam

www.stamgent.bei.s.m. Dienst Stedenbouw  
en Ruimtelijke Planning

meer info
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