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Kinderarbeid

Made by children
“Op mijn twaalfde werkte ik 
halve dagen in vlasfabriek de 
‘Gantoise’. Dat mocht niet van 
moeder. Tot ik door de vlas-
geur verraden werd.  
Ik ben er dan blijven werken, 
van maandag tot zaterdag en 
altijd tot zeven uur ’s avonds.  
In 1922 ben ik met een winkel-
tje begonnen.”
Juliana De Corte (1901-1987) 
groeide op in een Gentse 
volksbuurt. In de expo ‘Made 
by children. Kinderarbeid vroe-
ger en nu’ in het MIAT ontdek 
je haar verhaal, samen met dat 
van 13 andere kinderen. Als 
bezoeker worden je ideeën 
over kinderarbeid uitgedaagd. 
Hilde Langeraert (MIAT): “Veel 
mensen denken aan de 
19de-eeuwse fabriek uit de film 
Daens. Wij willen tonen dat 
kinderarbeid ook daarvoor al 
bestond en vandaag niet 

alleen in arme landen voor-
komt. We zetten ook vraag-
tekens bij het idee dat 
kinderen nooit mogen werken. 
Een boerenzoon die op de 
boerderij meedraait, mag dat? 
En is het altijd fout als kinderen 
of jongeren financieel bijdra-
gen? Het antwoord is niet altijd 
zwart-wit.”

Sandra Kim
De getuigenissen haalde het 
MIAT uit tal van historische 
bronnen en interviews. Zo is er 
het schrijnende verhaal van 
Ignaas Snauwaert (1762-1836) 
uit Nevele. Deze weesjongen 
moest samen met andere 
kinderen aan de kerkpoort 
staan en werd door mensen 
uitgekozen om bij hen te 
werken. Andere getuigenissen 
zijn verbazend recent. Zo 
vertelt de 62-jarige Norbertine 

uit Lokeren hoe ze vanaf haar 
 zevende thuis haar moeder 
hielp om het haar van 
konijnen staarten te snijden, 
voor de viltindustrie. De meest 
verrassende getuigenis is die 
van Sandra Kim. Ze was 13 jaar 
toen ze het Eurosongfestival 
won en beschrijft de keerzijde 
van de glamour. Kinderarbeid, 
noemt ze het achteraf zelf.
Bij de expo hoort een 
museum  spel, de ‘App by 
children’, voor kinderen vanaf 
10 jaar. Vanaf maart 2017 is er 
ook een randprogramma met 
film, muziek en debat.

INFO  
Made by children,  
nog tot 7 januari 2018 in het MIAT, 
Minnemeers 10, Gent. 

 09 269 42 00
 www.miatgent.be   
  

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. 
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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.
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december

GENT STADSMAGAZINE

Gentse 

Winterfeesten

De Gentse Winterfeesten, 
van 9 december tot 8 januari, 
mikken nog meer op kinderen 
dan vroeger. Ze kunnen 
bijvoorbeeld het Huis van de 
Kerstman bezoeken en op het 
Sint-Baafsplein komt er een 
kermisattractie bij. Maar er 
valt nog veel meer te beleven … 
 

Schakel
slim

Het Circulatieplan verandert 
straks heel wat in de 
binnenstad. Om vlot op je 
bestemming te geraken, kies 
je op het juiste moment voor 
het gepaste vervoermiddel. 
Deze vier vertellen hoe zij nu 
al 'slim schakelen' tussen de 
wagen, het openbaar vervoer, 
de fiets en hun eigen voeten. 

Snuister
in het duister

Voor de tiende keer zetten 
de Gentse musea ook bij 
nacht de deuren open. Op 
donderdag 1 december kun je 
van 18 uur tot 1 uur ‘s nachts 
gratis binnenwippen op tien 
locaties. Daarna wordt in 
het Vooruit Café tot 3 uur 
doorgedanst. 
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Dienst Ontmoeten en Verbinden

Blauwe
vogels

De Blauwe Vogels – een 
lichtkunstwerk gebaseerd 
op het sprookje van 
Nobelprijswinnaar Maurice 
Maeterlinck – zijn voorgoed 
neergestreken in ‘hun’ boom 
vlak bij de Ajuinlei. De zwerm 
licht sprookjesachtig op van 
schemering tot middernacht.
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kort

In februari start een nieuwe reeks 
halfjaarlijkse sportcursussen 

van de Sportdienst. Zowel 
jongeren als volwassenen 

kunnen deelnemen aan 
zwemmen, badminton en tennis. 

Jongeren tot en met 18 jaar 
kunnen daarnaast ook kiezen 
voor multimove, Multi SkillZ of 
de sportcaroussel. De lessen 

lopen van februari tot eind juni, 
maar de inschrijvingen starten 

al op zaterdag 17 december 
(Gentenaars) of maandag 19 

december (niet-Gentenaars). 
Inschrijven doe je op de website, 
telefonisch of in het Huis van de 

Sport, Zuiderlaan 13.

 09 266 80 00 (Sportdienst) 
 www.stad.gent/sport

SPORTCURSUSSEN SCHRIJF JE IN

Moestuinbegeleiding
nieuwe reeks

De voorbije drie jaar kregen 16 Gentse 
buurtmoestuinen en 22 scholen gratis 
moestuinbegeleiding van de Stad. In januari 
start een nieuwe reeks. Wil je ook een buurt- 
of schoolmoestuin aanleggen, met de hulp 
van een moestuinbegeleider? Stuur een mail 
naar info@gentklimaatstad.be of bel naar de 
Dienst Milieu en Klimaat.  
Doe dat zo snel mogelijk als je niet op 
de wachtlijst wil komen. Neem alvast een 
kijkje op www.gentengarde.be. Daar delen 
school- en buurtmoestuinen hun kennis en 
ervaringen. 

 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)

DE STAMCOLLECTIE
IN BOEKVORM

De STAMcollectie is veel 
uitgebreider dan wat je in het 
museum ziet. In het boek ‘STAM, 
de collectie’ lees je alles over 
bijna 200 jaar verzamelen, over de 
objecten uit de museumcollectie 
en over de verhalen achter die 
objecten. Het boek – 208 pagina’s 
met 160 illustraties – verkrijg je 
voor 36 euro in het STAM zelf 
(Godshuizenlaan 2), de Stadswinkel 
(Botermarkt 17A) en de boekhandel. 
In elk boek zitten twee gratis tickets 
om het STAM te bezoeken, ter 
waarde van elk 8 euro. 

 09 267 14 00 
  www.stamgent.be 

SOCIALE WONINGEN
ACTUALISATIE

Ben je ingeschreven als kandidaat-
huurder voor een sociale 
woning? Dan krijg je binnenkort 
een actualisatiebrief in de bus. 
Reageer daar zo snel mogelijk op, 
anders word je van de wachtlijst 
geschrapt. Ga langs bij een van de 
woonwinkels van de Dienst Wonen 
als je hulp nodig hebt bij het 
invullen van de brief.

 09 266 76 40 (Dienst Wonen) 
  www.stad.gent (tik ‘woonwinkels’ in  

 het zoekvenster) 
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ENERGIECOACHING 
VOOR ALLE ONDERNEMERS

Al meer dan zestig grote bedrijven in Gent bespaarden heel wat 
euro’s op hun energiefactuur dankzij de energiecoaching van de 
Stad. Voortaan kunnen ook kleine ondernemingen – zoals horeca, 
bakkers, winkels en kantoren – gebruik maken van het aanbod. Een 
energie-expert komt dan bij je langs voor een energiescan, advies en 
begeleiding op maat.  
Interesse? Stuur een mailtje naar energiecoaching@stad.gent of bel 
naar 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat). 

  www.klimaatstad.gent/ondernemen

HAKHOUTBEHEER

Nog tot 15 maart worden heel 
wat bomen en struiken langs 
gewestwegen een kopje kleiner 
gemaakt. Dat gebeurt niet zomaar: 
door ze af te zagen tot even 
boven de grond kunnen de bomen 
en struiken weer uitgroeien tot 
een jong en dicht groenscherm. 
De werken gebeuren met een 
mobiele werf, zo blijft de hinder 
beperkt. Als ze in de buurt van je 
woning plaatsvinden, krijg je een 
brief in de bus.  
Meer informatie vind je op  
www.hakhoutbeheer.be. 

 09 276 26 00  
 (Agentschap Wegen en Verkeer) 

 

BRANDVEILIG 
FEESTEN
Kaarsjes, vuurwerk, een kerstboom 
vol flikkerende lichtjes … Gezelligheid 
troef tijdens de feestdagen, als je 
het brandveilig houdt tenminste. 
Laat kaarsen bijvoorbeeld nooit 
onbewaakt achter, hang geen 
brandbare versiering aan de muren 
en het plafond en lees nauwkeurig 
de handleiding als je vuurwerk 
afsteekt. Nog meer tips lees je op 
www.brandweerzonecentrum.be/
preventietips > veilige feestdagen. 

 09 268 88 99 (Brandweerzone Centrum)

BLIJF FIT 
MET DE SPORTKAART

Je pint je liever niet vast op één specifieke 
sport? Of het is moeilijk om een vaste avond 
in de week vrij te maken? Dan kun je toch nog 
aan je conditie werken: met de sportkaart van 
tien beurten (voor body fit, conditietraining, 
local tonic en total body impact) of vijf beurten 
(zwanger zwemmen) volg je les wanneer 
je dat het beste uitkomt. De sportkaart is 
verkrijgbaar in de zwembaden Rooigem, 
Strop, Van Eyck, S&R Rozebroeken en in de 
Stadswinkel (Botermarkt 17A). Je vindt meer 
info in het Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, of 
op www.stad.gent/sport (tik ‘sportkaart’ in het 
zoekvenster).

 09 266 80 00 (Sportdienst) 
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“De vogels zijn door 
een boomchirurg 

in de esdoorn 
gehangen.”

“De vlucht 
geluksvogels licht op 
van schemering tot 

middernacht.”

BLAUWE  
GELUKSVOGELS



Kunst op straat

Op het Lichtfestival van 2012 waren ze een publieksfavoriet. 
Een kleine vijf jaar later zijn De Blauwe Vogels weer 

neergestreken in hun boom vlak bij de Ajuinlei. Dit keer 
voorgoed. De zwerm licht sprookjesachtig op van schemering 

tot middernacht.

INFO  
Cultuurdienst  09 269 84 80 

 www.stad.gent/kunst-op-straat  www.stad.gent/gentverlicht 
 www.historischehuizen.stad.gent (bezoek kabinet Maeterlinck)

Bevoegd: schepen Annelies Storms

Het Franse ontwerpersduo Pitaya 

haalde zijn inspiratie voor het licht

kunstwerk bij L’Oiseau Bleu. In dit 

sprookje van de Gentse Nobelprijs

winnaar Maurice Maeterlinck gaan 

twee houthakkerskinderen op zoek 

naar de blauwe vogel van het geluk. 

Astrid Van Ingelgom (Cultuurdienst): 

“Weinig Gentenaars kennen dit verhaal 

uit 1905, maar in andere landen is het 

een klassieker. Japanners zijn er tot op 

vandaag weg van. In 2012, het cultureel 

themajaar rond Maeterlinck, liepen er 

opvallend veel Japanse toeristen in 

Gent rond.”

Magisch effect
De Blauwe Vogels vielen in de smaak, 

zoveel is duidelijk. De Stad besliste 

daarom om ze voor altijd een plekje te 

geven, in ‘hun’ boom aan de Predik

herenlei. “De vogels zijn voorzichtig 

door een boomchirurg in de esdoorn 

gehangen, terwijl de ontwerpers van 

aan de overkant van de Leie aanwijzin

gen gaven”, vertelt Albane Vangheluwe 

(Cultuurdienst). “De vogels doen een 

beetje aan Japanse origamifiguren 

denken. Ze bestaan uit witte kunststof 

en worden van binnenuit verlicht met 

blauwe ledlampjes. De esdoorn helt 

over de Leie, zodat de vogels in het 

water weerspiegeld worden. Het effect 

heeft iets magisch.”

Blauwe App
De vlucht geluksvogels licht op van de 

schemering tot middernacht, mee met 

de rest van het Gentse lichtplan. Het 

lichtkunstwerk is opgenomen in de 

Lichtplanwandeling en de Maurice 

Maeterlinckwandeling. Die laatste is nu 

ook als audiowandeling beschikbaar.  

Je downloadt de app van De Blauwe 

Vogels op je smartphone en draagt 

tijdens de wandeling oortjes of een 

koptelefoon. Wanneer je in de buurt van 

een bepaalde locatie komt, starten er 

automatisch verhalen over mensen die 

op zoek zijn naar geluk.  

Nog nooit iets gelezen van Maeterlinck? 

Zijn verzamelde gedichten zijn voor 20 

euro te koop in de Stadswinkel (Boter-

markt 17A). Met je UiTPAS krijg je in ruil 

voor 20 punten een gratis exemplaar en 

een leuke pin. 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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Vanaf fase 2 geven de strooidiensten 
voorrang aan de hoofdwegen, bruggen, 
wegen met tram- en buslijnen, omgeving 
van ziekenhuizen, brandweer, scholen …

Meer info op www.stad.gent (tik ‘sneeuw- en ijzelbestrijding’ in het zoekvenster)

LET IT SNOW
SNEEUW- EN IJZELBESTRIJDING IN GENT

14
strooi-
wagens

45
vrijwillige 
chauffeurs

Gent telt
1.100 km 
stadswegen

in 780 straten
wordt gestrooid 

(= 700 km)

in 140 straten
wordt het fietspad 

sneeuwvrij gemaakt 
(= 100 km)

Bij stevige 
sneeuwlaag 
80 gram 

strooizout per m2

Strooizout = grof, 
ongezuiverd zout 

4
fietspad-
strooiers

Lichte nachtvorst 
2 strooiwagens 

Strenge nachtvorst
6 strooiwagens + 4 fietspadstrooiers

Acute wintertoestand 
14 strooiwagens + 4 fietspadstrooiers

Overvloedige sneeuwval 
24/24u strooien

4 FASES

1.000 ton
zout in voorraad

= enkele dagen 
intensief strooien

60 euro
per ton

hou 
je stoep 

sneeuwvrij
over een breedte 

van 1 meter 

Verse sneeuw 
met sneeuwschep 

en borstel
Vastgevroren plekjes 

met strooizout

Preventief 
strooien 

tegen ijzel 
10 gram 

nat strooizout per m2

Nat strooizout = 
bevochtigd met 

pekelwater



jong en wijs

Fuiftop voor topfuiven 

Een fuif op poten zetten, hoe begin je daar eigenlijk aan? 
Hoe zet je een geluidsinstallatie op? Wat kun je doen om conflic-
ten te voorkomen? Op de gratis fuiftopbijeenkomst, op zaterdag 3 
december in JOC Minus One (Opgeëistenlaan 455), kom je te weten 
hoe je een topfuif organiseert. 
Schrijf je voor 2 december in op www.stad.gent/fuiftop en geef aan 
welke workshop je wil volgen. 

 09 269 81 10 (Jeugddienst)

Klimaatatelier
bouw mee aan de stad 

van de toekomst

Meer groen, minder beton … Het zijn maar  enkele 
manieren om de stad aan te passen aan het ver-
anderende klimaat. Kinderen tussen 8 en 12 jaar 

ontdekken het al experimenterend tijdens een 
 Klimaatatelier in het STAM, op zondag 11 december 

van 14 tot 17 uur. Om 16.30 uur kunnen ouders en 
andere geïnteresseerden komen kijken naar het 

resultaat. De plaatsen zijn beperkt, dus snel inschrij-
ven is de boodschap. Dat kan uiterlijk op woensdag 

7 december via go.stad.gent/klimaatatelier of op  
09 210 10 10 (Gentinfo).

 www.klimaatstad.gent/klimaatatelier

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

postkaart CD front.indd   6 25/10/16   18:50
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Voorleesuurtje 
Sint en Piet

Elke eerste zaterdag van 
de maand zijn kinderen 
van 4 tot 6 jaar en hun 
(groot)ouders welkom 

op een gratis vertelmo-
ment in de jeugdafdeling van 

Bibliotheek Zuid, Graaf van Vlaande-
renplein 40. Op zaterdag 3 decem-
ber vertelt en zingt accordeoniste 
Tine Vandenbussche over … de Sint 
en zijn Pieten. Afspraak om 11 uur, 
inschrijven is niet nodig. 

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

Maak-je-draakje

Tijdens de kerstvakantie kunnen kinderen vanaf 6 jaar in het STAM 
hun eigen draakje in elkaar knutselen in het atelier ‘maak-je-draakje’. 
Dat kan elke weekdag (behalve op woensdag 4 januari), telkens 
tussen 14 en 16 uur. Met je toegangsticket voor de expo ‘Draken’ kun 
je gratis deelnemen. De expo kun je trouwens ook bezoeken met een 
wijs luisterverhaal dat je meeneemt naar het mysterieuze ‘Drakonia’  
(3 euro). Liever luisteren naar drakenverhalen? Dat kan tijdens de 
vertelsessies op vrijdag 30 december en vrijdag 6 januari, telkens om 
14 uur en om 15.30 uur (3 euro per persoon). Daarvoor moet je wel 
inschrijven. Dat kan op go.stad.gent/stam of 09 210 10 10 (Gentinfo).

 09 267 14 00  www.stamgent.be  



HET HUIS VAN  
DE KERSTMAN 

‘Ik wil mijn tuuuuuut!’ Kan je kleine oogappel 
ook zo moeilijk afscheid nemen van die geliefde 
fopspeen? Misschien lukt het wel als Sinterklaas 

hemzelve hem in de Tuutjesboom hangt …   
Afspraak op donderdag 1 december in het Buurt-

centrum Sluizeken (Godshuishammeke 20), om 
16 uur. “Samen met de Sint, zijn paard en Pieten 

trekken de kindjes van daaruit naar De wereld van 
Kina: de Tuin, waar de Tuutjesboom staat”,

  
vertelt Cindy Geurs. “De dappere kinderen die hun 
tuut afgeven, krijgen een cadeautje. En nadien kun-
nen ze nog een praatje slaan met Sinterklaas.”  
Ook een tuutje in de boom hangen?  
Dat kan voor één luttele euro. Schrijf je voor  
maandag 28 november in (op naam van je kind) via 
kinatuin@stad.gent of 09 225 05 42 (De wereld van 
Kina: de Tuin). De kinderen moeten begeleid zijn 
door een (groot)ouder. 

Tuutje in de boom

van Cindy Geurs
Dienst Ontmoeten en Verbinden

het ding
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Jan Vanderslaghmolen geeft het grif toe: 

hij heeft een toffe job. “Ik werk zowel voor 

Sinterklaas als voor de Kerstman. Dat is 

natuurlijk scoren bij mijn zoon van zeven.” 

Jan is eventcoach bij de Dienst Evenemen

ten, Feesten, Markten en Foren. Hij 

coördineert de voorbereidingen van de 

Gentse Winterfeesten. Wat verandert er in 

vergelijking met vorig jaar?

Jan Vanderslaghmolen: “De Winterfeesten 

mikken nog meer op kinderen dan 

vroeger. Ze kunnen in de SintNiklaaskerk 

het Huis van de Kerstman bezoeken. De 

kerstelfjes van FreeTime zorgen er voor 

animatie in een prachtige wintersetting.  

Op het SintBaafsplein komt er voor de 

kleintjes een kermisattractie bij. De Sapin 

Magique is een kindermolen in de vorm 

van een reuzenkerstboom, waarbij de 

kerstbollen als stoeltjes dienen. En net als 

vorig jaar is de ijspiste in twee delen 

opgesplitst: een grote ijspiste voor wie al 

goed kan schaatsen, een kleinere waar 

beginnende schaatsers veilig kunnen 

oefenen.”

Supergezellig
Wat zijn de tips van Jan? “Ik kijk uit naar 

de nieuwe editie van het Winterwonder

kasteel in het Gravensteen. Het is daar 

altijd supergezellig, met mooie licht

effecten, vuurmanden en muziek. 

Een aanrader voor jong en oud is het 

verhalenfestival.” 

De grootste publieks trekker, het Roue de 

Paris, het 55 meter hoge reuzenrad op de 

Korenmarkt, laat hij zeker niet links 

liggen. “Mijn zoontje is een beetje bang om 

zo hoog te gaan. Maar het is echt wel de 

moeite waard: eens je boven bent, is het 

uitzicht geweldig. Als je toch liever beide 

voeten op de begane grond houdt: het 

reuzenrad is op zich ook al een beziens

waardigheid.”

Tip
Ontdek het lichtplan van de Stad en 

wandel ’s avonds door de mooi verlichte 

binnenstad. Je vindt de lichtplanwande

ling op www.stad.gent/gentverlicht of bij 

de Dienst Toerisme, SintVeerleplein 5.

Het is nu formeel: Sinterklaas en de Kerstman zijn wel degelijk dikke vrienden. Die laatste mag 
met eindejaar zelfs in de Sint-Niklaaskerk logeren. Alle kinderen zijn daar van 21 december tot  

8 januari welkom in het Huis van de Kerstman.

Gentse Winterfeesten
9 december tot 8 januari

>>
11

HET HUIS VAN  
DE KERSTMAN 
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GRAVENSTEEN

SINT-VEERLEPLEIN

GROENTENMARKT

KORENMARKT

STADSHAL

SINT-BAAFSPLEIN

BELFORT

SINT-BAAFSKATHEDRAAL

SINT-NIKLAASKERK
PORTUS GANDA

GRAVENSTEEN
De strijd tussen licht en donker en 
het Zwanenmeer: die thema’s komen 
overal terug in het Winterwonder-
kasteel (17/12 tot 08/01). Het hele 
Gravensteen wordt sfeervol verlicht 
en versierd. Het verhalenfestival 
loopt van 26 tot 30 december, met 
 aperitiefconcerten met klassieke 
muziek om 11 uur en vertel sessies van 
15 tot 17 uur. Van 5 tot 7 januari zijn er 
theatervoorstellingen voor kinderen. 
Winterwonder kasteel is op vrijdag, 
zaterdag en tijdens de hele kerst-
vakantie open tot 22 uur in plaats van 
tot 18 uur.

Gentse  
Winterfeesten
9 december tot 8 januari

KORENMARKT
Het grootste mobiele reuzenrad van 
Europa was vorig jaar de blikvanger 
van de Winterfeesten. Het staat straks 
opnieuw op de hoek van de Koren-
markt en Klein Turkije. Het Roue de 
Paris wordt ongetwijfeld weer een 
van de publiekstrekkers. Vorig jaar 
konden  Facebook en Snapchat de 
kiekjes vanuit de bovenste gondels 
(55 meter hoog!) maar met moeite 
verwerken. 

STADSHAL
De grote ijspiste, goed voor 600 m² schaatsplezier, staat opnieuw 
 onder de stadshal en mikt op de meer ervaren schaatsers. Nieuw is 
de rij bomen waarachter je kunt schaatsen. Gezellig, en bovendien 
houden die bomen ook de wind wat tegen, zodat het ijs beter bevroren 
blijft. Voor de rest moeten we duimen voor een koud eindejaar.  
De kleinere ijspiste van 100 m² is op maat van de kleine schaatsertjes. 
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GRAVENSTEEN

SINT-VEERLEPLEIN

GROENTENMARKT

KORENMARKT

STADSHAL

SINT-BAAFSPLEIN

BELFORT

SINT-BAAFSKATHEDRAAL

SINT-NIKLAASKERK
PORTUS GANDA

KERSTMARKT
Samen met de ijspistes vormt de 
kerstmarkt opnieuw de ruggengraat 
van de Gentse Winterfeesten. Meer 
dan 140 chalets vinden een plekje, 
ergens tussen het Sint-Baafsplein en 
het Sint-Veerleplein. In de aanbie-
ding: kerstversiering, traditionele en 
vernieuwende versnaperingen en 
originele, vaak ambachtelijk gemaak-
te geschenk- en decoratie-ideeën uit 
binnen- en buitenland. 

GROENTENMARKT EN 
SINT-VEERLEPLEIN
De Groentenmarkt en het Sint-Veerleplein 
delen dit jaar in de kerstsfeer. De Groenten-
markt wordt feestelijk versierd, op het 
Sint-Veerle plein komt een kerstmarkt waar 
alleen kerstspulletjes te koop zijn. Vanaf 26 
december maken de kerstchalets plaats 
voor foodtrucks. Hiermee lopen de Gentse 
Winterfeesten voor het eerst ononderbroken 
door van de Sint-Baafs kathedraal tot het 
Gravensteen.

HOE GERAAK JE ER
Hoe je het makkelijkst in de 
binnenstad geraakt deze winter, 
vind je op www.mobiliteitgent.be/
winteringent.

Tip voor wie ’s avonds naar de 
Gentse Winterfeesten komt: kom 
met De Lijn en keer terug met het 
Nachtnet. De nacht bussen rijden 
zeven dagen op zeven tot 1 uur. 
Ze volgen daarbij min of meer 
hetzelfde traject als overdag.

KOOPZONDAGEN
De koopzondagen vinden dit jaar plaats op 4, 11 en 18 december 
en op 8 januari. Op vrijdag 23 december blijven veel winkels 
later open en kun je avondshoppen tot 21 uur. Misschien het mo-
ment om SHOP & HOP eens uit te proberen? Dankzij die gratis 
klantenservice voor handenvrij shoppen (met app of sms) kun je 
in meer dan 100 Gentse winkels je winkeltassen achterlaten en 
veilig in een parkeergarage laten leveren. Daar blijven ze in een 
locker waar alleen jij de code van hebt.  
Meer info op www.shopenhop.gent. 

VUURWERK 
PORTUS GANDA
Het middernachtvuurwerk op 31 
 december is een jaarlijks terug-
kerende traditie die vele duizenden 
Gentenaars niet willen missen. Place 
to be: Portus Ganda. Zoek tijdig een 
plekje aan het Veermanplein als je 
het spektakel vanop de eerste rij 
wil zien. Breng alsjeblieft zelf geen 
vuur pijlen mee, want daar komen 
ongelukken van. 

INFO
Gentinfo  09 210 10 10 

Gentse Winterfeesten, 
kerstmarkt, ijspiste  www.gentsewinterfeesten.be

Winterwonderkasteel  www.gravensteengent.be 

Alle winteractiviteiten in Gent  www.winteringent.be 

Volg #winteringent op sociale media

Nachtbussen  www.delijn.be/nachtnet

Bevoegd: schepenen Christophe Peeters (Gentse Winterfeesten en koopzondagen) en Annelies Storms (Winterwonderkasteel en eindejaarsvuurwerk) 



kort

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Weet je wat de Gentse uitspraak hiernaast betekent? Stuur de oplossing vóór 
9 december naar: Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent. 
Meespelen kan ook via  waaringent@stad.gent. 

De vijf winnaars 
krijgen het boek ‘Nieuw Gents Idiotikon. Gentse woorden, uitdrukkingen en 
zegswijzen’, samengesteld door Edmond Cocquyt, met illustraties van Michel 
Bracke. Geschonken door het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd.

De vijf winnaars van de 
vorige wedstrijd
herkenden de zeemeermin in de 
 Auguste Van Ooststraat.

• Tini Cleemput, Gent
• Julie Roobroeck, Gent
• Vicky Rosseau, Sint-Amandsberg
• Annick Schauvliege, Gentbrugge
• Frank Van Den Meerschaut, Gentbrugge

Bouwaanvraag voortaan ook digitaal

Om je woning te bouwen, verbouwen of uit te breiden heb je doorgaans een 
stedenbouwkundige vergunning nodig. Voortaan hoef je die bouwaanvraag niet 
meer op papier te doen: in Gent kan dat sinds 1 november ook via het digitaal 
loket op www.omgevingsloket.be.  
Meer informatie vind je op www.stad.gent/digitalebouwaanvraag of bij het Loket 
Stedenbouw en Openbaar Domein, Administratief Centrum Zuid, Woodrow 
Wilsonplein 1.

 09 266 79 50 (Loket Stedenbouw en Openbaar Domein)  loketsod@stad.gent  

RUP Stedelijk Wonen geef je mening

De Stad is bezig met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Stedelijk 
Wonen’, om enkele stedenbouwkundige knelpunten op te lossen en meer 
woongelegenheid te creëren. Je kunt de documenten raadplegen bij het Loket 
Stedenbouw en Openbaar Domein, Woodrow Wilsonplein 1, of op  
www.stad.gent (tik ‘RUP 167 Stedelijk Wonen’ in het zoekvenster). Heb je 
bezwaren of opmerkingen? Geef ze door vóór het einde van het openbaar 
onderzoek, op donderdag 12 januari. Dat kan enkel via een aangetekende brief 
aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), stadhuis, 
Botermarkt 1, via mail naar gecoro@stad.gent of tegen ontvangstbewijs bij 
bovenvermeld loket. 

 09 266 79 50 (Loket Stedenbouw en Openbaar Domein)  loketsod@stad.gent 

Wegenwerken

De op- en afrit van de ring aan de 
Keizervest gaan begin december 
opnieuw open. Meer info vind je op 
www.brusselsesteenweg.be. In het 
stadscentrum zijn ondertussen de 
werken aan de Reep en de Bisdomkaai 
gestart – het sluitstuk in het openleggen 
van de Nederschelde. Tijdens de 
werken is autoverkeer altijd mogelijk 
langs één oever en in één richting: 
ofwel via de Reep ofwel via Nieuwbrug-
Bisdomkaai-Reepweg-Wijnaardbrug-
Reep. Het einde is voorzien in het 
voorjaar van 2018.
Opgepast ook voor de werken aan de 
Ottogracht tussen 23 november en 2 
december. Door deze werken is Parking 
Vrijdagmarkt enkel bereikbaar via de 
Kammerstraat.

   www.stad.gent/openbarewerken

wedstrijd
WA
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Weke van ‘t Gents
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“Ik geve dikkels lezijngen in Gentsche 

basis scholen. Mijn îeste vroage es altijd: 

"Wie is hier allemaal van Gent?" En hup, 

de mîeste kientses steken huldere vijnger 

in de lucht. Tons vroage 'k wie dat er Gents 

verstoat? Tons es dat al guul wa minder ... 

En oaze 'k tenslotte vroage wie dat er 

zelve nog Gents klapt, tons goan de mîeste 

vijngerkes noar beneen …” 

Aan het woord is Eddy Levis van de Gent

sche Sosseteit, die al jaren inspanningen 

levert om het Gentse dialect te bewaren. 

De vereniging zet mee de schouders onder 

de ‘Week van het Gents’, van zondag 11 tot 

zondag 18 december. “Vroeger wier 't Gents 

schîef bekeke. Ik wete nog goe damme  op 

schoolreize, van achter op den bus, liedjes 

in het dialect aan ’t zijngen woare. Woarop 

dat de mîester zei: "Is 't daar haast gedaan 

met uw VUIL (!) Gents, dat spreek je op 

je koertje of in je citeetje, maar niet op 

school". Da wier tons echt gezien als de 

toale van ’t gemîen volk. En zuu moaktege 

't Gents altijd moar mîer ploatse veur een 

soort tussentoalke: 'VTM-s, verkoavelijngs-

dialect' of Nederlands uit de confeture-

wijk."

Leren tellen
De overlevingskansen van het dialect zien 

er niet goed uit. Het echte Gents hoor je 

nog nauwelijks. De splinternieuwe Week 

van het Gents wil het eigen dialect voor

taan elk jaar in de kijker zetten. 

Jo Van Herreweghe (Cultuurdienst): 

 “Tijdens deze eerste editie leggen we de 

 focus op kinderen: we gaan zoveel moge

lijk kleuters leren tellen in het Gents.” 

Het boekje ‘Tellen in 't Gents', met illus

traties van Jan Van Der Veken, is daar 

een handig hulpmiddel voor. De Stad 

ontwikkelde ook een stropzak, vol ‘Gentse’ 

spelletjes. 

“Tijdens de Week van het Gents zullen we 

senioren en kinderen samenbrengen om 

daarmee te spelen”, aldus Jo Van Herre

weghe. “Nadien worden de stropzakken 

verder verspreid in de Open Huizen, 

lokale dienstencentra, enzovoort.”

De hele week staan er ook Gentse rond

leidingen, theatervoorstellingen, work

shops … op het programma. Eddy Levis: 
“In Bruussel doen ze dat al tefrente joaren, 

zuu’n weke in 't tîeken van hulder dialect. 

Ons weke begint oas de dîeë van hulder 

bijkanst gedoan es. Daarom komt Johan 

Verminnen, veurzitter van de Bruuselsche 

dialectverîenegijnge Be.Brusseleir, den 11en 

december ten elve noar de kioske op de 

Kouter, veur de figuurlijke fakkel deure te 

geven aan onzen burgemîester. Mee veel 

toeters en belle, vaneiges ... Ge moet ulder 

nie zjeneere, iedereen es wrîe welgekome!” 

Klinkt Gents jou als Chinees in de oren? 

Op www.stad.gent/weekvanhetgents vind 

je de Nederlandse vertaling van de typisch 

Gentse woorden in dit artikel, en de tien 

wijste Gentse dialectwoorden volgens de 

Gentsche Sosseteit.

INFO
Een overzicht van alle activiteiten vind je op 

 www.stad.gent/weekvanhetgents

Cultuurdienst 
 09 269 84 80
 cultuurdienst@stad.gent 

Bevoegd: schepen Annelies Storms
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de route

Voor de tiende keer zetten de 
Gentse musea ook bij nacht de 

deuren open. Op donderdag 
1 december kun je van 18 

uur tot 1 uur ‘s nachts gratis 
binnenwippen op tien locaties. 
Daarna nog niet moe? In het 
Vooruit Café wordt tot 3 uur 

doorgedanst. Onder meer Hindu 
Radio DJ's kruiden de afterparty.

Keuzestress

Vergeet op je nachtronde ook het S.M.A.K., 
MSK, Museum Dr. Guislain en de Sint-Pie-
tersabdij niet. De eerste serveert dichter-
performers tussen hedendaagse kunst. De 
tweede laat z'n collectie 'remasteren' door 
jonge artiesten. Guislain toont je ‘Een ande-
re wereld’ en in de Sint-Pietersabdij kijk je 
door kinderogen naar Wereldoorlog I. 

Jan Hoetplein 1, www.smak.be 
Fernand Scribedreef 1, www.mskgent.be 
Jozef Guislainstraat 43, www.museumdrguislain.be 
Sint-Pietersplein 9, www.sintpietersabdij.stad.gent 

7

SNUISTER IN 
HET DUISTER

Jubileumeditie Museumnacht



INFO Museumnacht is gratis en vindt plaats op 1 december, van 18 tot 1 uur.  
Het programma vind je op  www.degentsemusea.be en  www.facebook.com/MuseumnachtGent   Bevoegd: schepen Annelies Storms

Liedjes van Wannes

Hoeveel van wat je draagt werd door 
kinderhanden gemaakt? Je ontdekt het 
in de MIAT-expo ‘Made by Children’ (zie 
ook p.2). Daar draaien de oude textiel-
machines overuren: op Museumnacht 
kun je een stofje kiezen en meenemen 
naar huis. Tijdens een intiem concert van 
Wannes Cappelle, de zanger van het 
Zesde Metaal, krijgen je oren wat rust. 

Minnemeers 10, www.miat.gent.be 

Privécinema

Wie de filmzaal nog het liefste voor 
zich alleen heeft, moet in de tuin van 
het Huis van Alijn zijn. Daar staan 
minibioscoopjes waar je kortfilms van 
zes kunstenaars kunt bekijken. Zij lieten 
zich inspireren door de home movies 
uit de museumcollectie. Ook studenten 
animatiefilm van het KASK tonen hun 
werk.

Kraanlei 65, www.huisvanalijn.be 

Voor God en geld

Het Caermersklooster doet voor het eerst 
mee aan de Museumnacht. Als er geen 
daglicht door de ramen valt, ziet de kapel 
er net dat tikje mysterieuzer uit. Geen be-
tere setting om de geheimen van het Lam 
Gods te ontrafelen. Of om Gouden Tijden 
te beleven met de exhibitie ‘Voor God en 
geld’. De gids neemt je mee naar vroeger, 
toen Vlaanderen nog de ‘Sillicon Valley’ 
van de wereld was. 

Vrouwebroersstraat 6, www.caermersklooster.be 

Nachtdrakers

Op Museumnacht opent in het STAM de 
expo ‘Draken!’. De festiviteiten starten 
al om 16 uur, met een Kindermuseum-
nacht vol drakenverhalen, drakentattoos, 
drakengames, draken om zelf te maken 
en drakenbloed. Vanaf 19 uur nemen 
'de Nachtdrakers' over – compleet met 
 vuurspuwers, vuurkorven en Gulden 
Draak.

Godshuizenlaan 2, www.stamgent.be 

3D dubbelganger

Altijd al een kloon van jezelf op de 
schouw willen zetten? In het Design 
museum Gent stap je in een scanner 
en even later rol je in miniversie van de 
3D printer. Het beeldje krijg je mee naar 
huis. Het is trouwens maar een van de 
nieuwe toepassingen die je leert kennen 
op ‘Makers Night’ over design en vak-
manschap.   

Jan Breydelstraat 5, www.designmuseumgent.be 

321

6 45

Fred en Wilma

Yabadabadoo: in De wereld van Kina 
keert het populairste koppel uit de 
Steentijd, Fred en Wilma Flintstone, terug 
op groot scherm. Je kunt de tekenfilms 
bekijken tussen de stenen en mineralen 
van de expo ‘Kei-Cool’.  
Er is ook jong Gents talent present: 
 Danai (17) ken je misschien van The 
Voice Kids. Haar live-set bezorgt zelfs 
kiezels kippenvel …

Sint-Pietersplein 14, www.dewereldvankina.be 
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De Oude Dokken

NIEUW LEVEN
De metselaars zijn nog niet meteen in 

zicht, maar de eerste woningen in de Oude 

Dokken staan nu al te koop. In het voor

malige havengebied tussen de Muide en 

de Dampoort bouwen de Stad Gent en 

het stadsontwikkelingsbedrijf sogent een 

splinternieuwe stadswijk langs het water, 

samen met privéontwikkelaars. Op de 

plannen staan maar liefst 1.500 energiezui

nige woningen, afgewisseld met parken en 

pleintjes. Eind 2017 worden de eerste stenen 

gelegd, langs beide oevers van het Handels

dok. Maar kopen kun je nu al. 

Sofie Van Ginderachter (sogent): “Langs 

de Schipperskaai – de ‘Nieuwe Dokken’ – 

komen uiteindelijk 400 woningen, voorlo

pig staan er 89 te koop. Er is keuze tussen 

gezinswoningen, appartementen met één, 

twee of drie slaapkamers, penthouses en 

woningen voor cohousing. Ongeveer tege

lijk beginnen de aannemers aan de over

kant van het water, aan het Stapelplein. Dit 

project is goed voor 170 woningen. Daarvan 

worden er nu al 125 te koop aangeboden: 

 appartementen met één tot vier slaap

kamers en grondgebonden woningen. Wie 

geen eigen tuin heeft, kan gebruikmaken 

van de gemeenschappelijke tuinen.” 

Maritieme promenade
De eerste woningen staan er pas in 2019, 

dus kopen doe je op plan. Maar de aanleg 

van de omgeving is wel al volop bezig. 

“De Schipperskaai is al heraangelegd als 

maritieme promenade voor wandelaars en 

fietsers. Je loopt er langs het water onder 

drie oude havenkranen, die verwijzen naar 

het maritieme en industriële verleden van 

de site. Daarnaast is aan beide oevers veel 

ruimte voorzien voor groen en op de plan

nen staan bijvoorbeeld ook winkels, een 

crèche en een school.”

De prijzen variëren naargelang het soort 

woning, de grootte, het aantal slaap

kamers … Wel goed om te weten: er worden 

ook budgetwoningen voorzien. Wie voldoet 

aan de voorwaarden, betaalt dan ongeveer 

20 procent minder dan de marktprijs.

INFO
 www.oudedokken.be
 www.denieuwedokken.gent
 www.stapelplein.gent
 Nieuw leven in de Oude Dokken

Sogent
 09 269 69 00
 info@sogent.be

Bevoegd: schepen Tom Balthazar 

“De eerste 
woningen staan 

vanaf nu te koop.”
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“Functioneel kiezen"

William Windels: “Met een 
visuele handicap spring je niet 
zomaar even op de trappers. 
Al ga ik graag fietsen, op de 
tandem bij mijn vrouw ... Naar 
het werk neem ik de bus. Ik 
doorkruis de hele stad en volg 
via een app op mijn telefoon 
waar ik ben. Met het openbaar 
vervoer ga ik waar ik wil, maar 
ik kies ook functioneel. Met de 
taxi ben je er soms sneller. Of 
met een auto die we lenen uit 
de buurtpool.”  

“Snel via park-and-ride”

Karel Gevaert woont in 
Hansbeke maar werkt als gids 
op de bootjes van Gent. “Als 
mijn vrouw en ik met de 
kinderen naar Gent komen, 
laten we onze auto achter op 
de gratis park-and-ride in 
Mariakerke. Vlakbij stopt de 
bus, die brengt ons in een 
kwartiertje naar het centrum 
van Gent. Een ritje kost ons 
met de lijnkaart maar 1,40 euro 
per persoon. En wie jonger is 
dan 6 reist gratis.”

“De wandelpool"

Raif Demirogullari: “Mama 
brengt ons met de auto naar 
school, ze passeert er op weg 
naar het werk. Maar binnen-
kort wordt een straat in de 
buurt van onze school autovrij. 
Daarom bedachten de leraars 
iets tofs: de wandelpool. Wie 
met de auto komt, verzamelt 
op een pleintje een beetje 
verder en dan stappen we 
samen tot bij de schoolpoort. 
Ik vind dat wel leuk om eerst 
nog een beetje buiten te zijn.”

“Liever fietsen"

Osama Abdulrasol: “Ik fiets 
overal naartoe: naar de winkel, 
naar school met mijn dochter 
én naar mijn concerten. Ik ben 
muzikant en speel op een 
schootharp. Die vervoeren lukt 
nog net met de fiets. Als ik bui-
ten Gent optreed, ga ik wel 
met de auto want anders 
geraak ik ’s avonds laat niet 
terug thuis. We hebben onze 
wagen dus nodig, maar in de 
toekomst willen we graag 
autodelen.” 

Het Circulatieplan verandert straks heel wat in de binnenstad. Om vlot op je bestemming te 
geraken, kies je op het juiste moment voor het gepaste vervoermiddel. 

Deze vier vertellen hoe zij nu al 'slim schakelen' en switchen tussen de 
wagen, het openbaar vervoer, de fiets en hun eigen voeten. 

MEER WETEN?   www.stad.gent/schakelslim  
INFO Mobiliteitslijn  09 210 10 30  mobiliteit@stad.gent 
Bevoegd: Schepen Filip Watteeuw

de vier

SCHAKEL
SLIM
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ZA 10 DEC

BASTA! LIBRARY SESSION

Als je de ogen sluit, lijkt het alsof er 
een heel orkest op het podium staat 
en toch bestaat BASta! maar uit twee 
man. Contrabassist Joris Vanvincken-
roye en fluitiste Jana Arns, beide ook 
deel van de muziekgroep Aranis, bren-
gen een meeslepende soundtrack van 
klassieke muziek, rock, jazz en folk. Je 
hoort het tijdens de Library Session op 
10 december in Bibliotheek Zuid, Graaf 
van Vlaanderenplein 40, van 15 tot 16 
uur. De toegang is gratis, reserveren is 
niet nodig. 

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

VR 9 & ZA 10 DEC

FESTIVAL EXTASE

De naam doet het al vermoeden: de muziek die op het Festival 
Extase de revue passeert, laat niemand onberoerd. Het ensemble 
Ictus brengt op 9 december een donkere video-opera, de dag 
nadien palmen het HERMESensemble, Zefiro Torna (met o.a. Mauro 
Pawlowski) en ChampdAction de zalen van Muziekcentrum De 
Bijloke in. De concerten starten beide avonden om 20 uur. 

 www.debijloke.be  09 269 92 92  

DI 6, WO 7, VR 9 &  
WO 14 DEC
UiTpunt op wieltjes

Met de UiTPAS kun je deel-
nemen aan culturele, sport- of 
jeugdactiviteiten. De medewer-
kers van het UiTpunt op wieltjes 
geven je graag meer uitleg over 
deze digitale spaarkaart. Het 
mobiele UiTpunt houdt halt op:
• 6 december, 9 tot 11 uur,  

LDC De Knoop,  
Hundelgemsesteenweg 125, 
Ledeberg

• 7 december, 14 tot 17 uur,  
Bibliotheek Brugse Poort,  
Blazoenstraat 9

• 9 december, 10 tot 12 uur,  
De Sloep, Bevelandstraat 26 

• 14 december, 8 tot 10 uur  
(tijdens buurtontbijt), Buurtcentrum 
Nieuw Gent, Rerum Novarumplein 
180C 

 09 210 10 10 (Gentinfo) 
 

ZO 4 DEC
Hij komt …  
naar Alijn

Sinterklaas komt opnieuw naar 
het Huis van Alijn. Ook dit jaar 
brengt hij zijn zotte Pieten 
mee. Afspraak op 4 december 
in de binnentuin van het Huis 
van Alijn, Kraanlei 65, tussen 
14 en 16 uur. De toegang is 
gratis, inschrijven hoeft niet.

 www.huisvanalijn.be 
 09 235 38 00  
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MA 19 DEC

DIS-MOI WIE IK BEN

Twee jonge actrices met een migratie-
achtergrond nemen je in deze speelse 

en ontroerende theatervoorstelling 
mee in de zoektocht naar hun identi-
teit. ‘Dis-moi wie ik ben’ geeft je een 

unieke inkijk in de leefwereld van 
jongeren die opgroeien tussen twee 
culturen. Voor iedereen vanaf 12 jaar, 

om 20 uur in De Centrale.

 www.decentrale.be 
 09 265 98 28 

 

MA 26 DEC T.E.M.  
ZO 8 JAN
Kerst in de musea

Tijdens de kerstvakantie 
valt er in de Gentse musea 
weer heel wat te beleven 
voor kinderen: zoektochten, 
rondleidingen, ateliers …  
Een overzicht van alle acti-
viteiten in het S.M.A.K., MSK, 
Design museum Gent, STAM, 
MIAT, Het Huis van Alijn, De 
wereld van Kina en de Sint-
Pieters abdij vind je op  
www.stad.gent/cultuur. 

 09 210 10 10 (Gentinfo) 
 

ZA 17 DEC

WARME BUURTEVENEMENTEN

De winter staat voor de deur, samen met de winterse buurtevene-
menten. In december staan er al twee op het programma. Op 17 
december kun je tussen 9 en 12 uur aanschuiven bij het gratis Winter-
ontbijt in Buurtcentrum Dampoort, Doornakkerstraat 54.  
's Avonds is er in en rond Buurtcentrum Sluizeken, Godshuis-
hammeke 20, een Warm Winterfeest, van 17 tot 20 uur. Meer info vind 
je op www.stad.gent (tik ‘buurtevenementen’ in het zoekvenster).

 09 266 55 50 (Dienst Ontmoeten en Verbinden)

ZO 4 DEC
A glimpse: salon

Tijdens de expo ‘A glimpse of where we’re 
going’ nodigt curator en kunstenaar Elly Van 
Eeghem elke maand mensen uit voor een 
gesprek. Op 4 december, van 10.30 tot 12 uur, 
wisselen stedenbouwkundige Michiel Dehaene, 
architect Luc Eeckhout en projectontwikkelaar 
Filip De Poorter van gedachten over de stad van 
morgen, met elkaar en met het publiek. Inschrij-
ven hoeft niet. De toegang is inbegrepen in je 
expoticket (gratis voor Gentenaars op zondag tot 
13 uur).

 www.stamgent.be   09 267 14 00  
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ZIE OOK  
WWW.UITINGENT.BEagenda

december

DO 8 DEC

Op weg naar de Krook
Op 10 maart gaan de deuren van de nieuwe stadsbibliotheek aan de Krook open. 
Op de maandelijkse Krooklezing in de huidige hoofdbibliotheek, Graaf van Vlaan-
derenplein 40, kom je al meer te weten over het gebouw en zijn bewoners. Op 
8 december vertellen Kris Rutten (UGent, Onderwijskunde) en Lieven De Marez 
(UGent,  Media & ICT) over de publiekswerking van de Universiteit Gent op de 
Krook. De gratis lezing vindt plaats van 20 tot 21.30 uur.  
Inschrijven op bibliotheek@stad.gent of 09 266 70 00 (Bibliotheek Zuid).

  www.stad.gent/bibliotheek  

VANAF VR 2 DEC
Expo Draken 

Draken: soms zijn ze kwaadaar-
dig en lelijk, dan weer aaibaar 
en lief ... In het STAM maak je 
kennis met helden die draken 
verslaan en met draken die 
beschermen. Je ontdekt er his-
torische objecten, fascinerende 
legendes, linken met vandaag 
en dieren op sterk water. Je 
ziet er ook een drakenske-
let, speciaal voor deze expo 
samengesteld. Nog tot en met 
28 mei 2017.

  www.stamgent.be 
 09 267 14 00  

ZA 3 DEC
Allegorie van  
het verlangen

Zefiro Torna, Vocalconsort 
 Berlin en de Tunesische zan-
geres Ghalia Benali vereni-
gen zich rond de poëzie van 
het Hooglied. Ze brengen 
onder meer eenstemmige 
muziekstukken, polyfonie en 
Arabische liederen. Een op-
windende dialoog tussen sa-
craliteit en humaniteit, tussen 
culturen en geschiedenis. 
Om 20 uur in Muziekcentrum 
De Bijloke.

 www.debijloke.be  
 09 269 92 92  

DI 6 DEC
Miss/Mister Maroc

Wie is de slimste Marokkaan?  
Je komt het te weten tijdens 
de humoristische quiz ‘MS/MR 
Maroc’, om 20 uur in De Centrale. 
Met onder meer politicus Imade 
Annouri, tv-kokkin Fatima Mar-
zouki, muzikant Sioen en tv-figuur 
Rob Vanoudenhoven.

 www.decentrale.be 
 09 265 98 28  

WO 7 DEC
Infovergadering
Oostakker 

De Stad en Farys hebben plan-
nen voor de herinrichting van 
Oostakkerdorp. Benieuwd naar 
de ontwerpen? Kom op 7 decem-
ber naar het informatiemoment in 
het Ontmoetingscentrum Oostak-
ker, Pijphoekstraat 30. Iedereen is 
welkom, afspraak om 20 uur. 

 09 266 79 00 (Dienst Wegen,  
 Bruggen en Waterlopen)

VR 9 DEC
Karim Baggili

De Jordaans-Joegoslavische 
Brusselaar Karim Baggili leerde 
zichzelf gitaar spelen op zijn 
zestiende en op zijn twintigste 
verdiepte hij zich in de tech-
nieken van de flamenco gitaar. 
Tijdens een reis in Jordanië 
schafte hij zich ook een Arabi-
sche luit (oed) aan. Ongeveer 
twintig jaar later stelt hij in 
De Centrale zijn vijfde album 
 ‘Apollo You Sixteen’ voor, om 
20 uur. Intens mooie melodieën 
worden afgewisseld met com-
plexe gitaarstukken.  

 www.decentrale.be 
 09 265 98 28  
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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

ZA 10 & ZO 11 DEC
De Nieuwslezer (9+)

Deze muzikale voorstelling 
gaat over een ernstig kind 
dat ‘anders’ is dan andere 
kinderen. Met Jelle Van Riet 
en Nicolas Rombouts, op 
10 december (15 uur) en 11 
december (11 uur) in Muziek-
centrum De Bijloke.

 www.debijloke.be  
 09 269 92 92  

DI 13 DEC
Lezing Het Gentse  
taaleiland

Tijdens de Week van het 
Gents geeft Prof. Dr. Dialecto-
logie Jacques van Keymeulen 
een lezing over het Gent-
se dialect, vergezeld door 
muziek van Rembert De Smet 
en vertellingen door Bob De 
Moor. Afspraak om 20 uur 
in de pacificatiezaal van het 
stadhuis, Botermarkt 1. 
Inschrijven kan vanaf 21 
november via go.stad.gent/
weekvanhetgents of op  
09 210 10 10 (Gentinfo).  
Het volledige programma 
van de Week van het Gents 
vind je op www.stad.gent/ 
weekvanhetgents. 

DI 6 & 13 DEC • LEZINGEN

Waan en fantasie
De expo ‘Een andere wereld. Laboratorium van waan en 
fantasie’, nog tot 28 mei in het Museum Dr. Guislain, tast de 
grens af tussen fantasie en werkelijkheid. In Bibliotheek Zuid, 
Graaf van Vlaanderenplein 40, staan aansluitend enkele 
lezingen op het programma. Op 6 december belicht Pierre 
Muylle, directeur van het MADmusée in Luik, het werk van 
‘outsiderkunstenaar’ Gustav Mesmer. Op 13 december vertelt 
Jan Lauwereyns, professor cognitieve neurowetenschap, over 
de biologie van waanzin en creativiteit. Beide lezingen starten 
om 20 uur. Inschrijven op bibliotheek@stad.gent of  
09 266 70 00 (Bibliotheek Zuid).

  www.stad.gent/bibliotheek  

ZO 18 DEC
Made by children
Aperitief-
rondleiding

‘Made by children. Kinder arbeid 
vroeger en nu’ in het MIAT 
geeft kinderarbeid een gezicht 
(lees meer op p.2).  
Op 18 december om 11 uur kun 
je de expo ontdekken tijdens 
een rondleiding met gids.  
Nadien kun je napraten met 
een glaasje in het café. 
Schrijf je in via go.stad.gent/miat 
of op 09 210 10 10  
(Gentinfo).

 www.miat.gent.be  
 09 269 42 00

MA 26 DEC  
t.e.m. MA 2 JAN
Loketten
beperkt open

Tussen kerstdag en nieuwjaar 
zijn de loketten van de Dienst 
Burgerzaken in het AC Zuid (be-
halve Infopunt Migratie) enkel 
open op 27, 30 en 31  december, 
telkens van 9 tot 12.30 uur (op 
zaterdag 31  december enkel op 
afspraak). De dienstencentra 
van Gentbrugge, Nieuw-Gent, 
Sint-Amandsberg en Wondel-
gem zijn open op 27 en 30 
december, eveneens van 9 tot 
12.30 uur. Ook de andere stads-
diensten zijn beperkt open.  
Een overzicht vind je op  
www.stad.gent (tik ‘dienst-
regeling stadsdiensten’ in het 
zoekvenster) of via  
09 210 10 10 (Gentinfo).

VR 23 DEC
Avondshoppen

Op 23 december blijven weer heel 
wat winkels extra lang open, tot 21 uur. 
De winkels die langer openblijven, 
herken je aan de banner in de etalage. 
Op deze vrijdagavond kun je – net als 
iedere zaterdag en koopzondag – ook 
gratis handenvrij winkelen, via SHOP & HOP. De 
deelnemende winkels hebben een SHOP & HOP-winkelraamsticker. 
Een overzicht vind je op www.shopenhop.gent.

 09 266 84 00 (Dienst Economie)
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Nieuwjaarsconcert  
Freiburger Barockorchester
Op zondag 22 januari kan je de gerenommeerde muzikanten 
van het Freiburger Barockorchester, onder leiding van  
Gottfried von der Goltz, aan het werk zien op het nieuwjaars-
concert van de Stad Gent. Dat vindt plaats in Muziekcentrum 
De Bijloke, Jozef Kluyskensstraat 2 in Gent.  

WIN 
EEN 

TICKET

Antwoordstrook
"

de heer mevrouw 
Naam: 

Voornaam:

Straat:       Nr.: 

Postcode:  Gemeente:   Telefoon:

Ik maak graag kans op …  (max. 4) gratis tickets voor het nieuwjaarsconcert van de Stad Gent.

Interesse?  
Vul dan deze antwoordstrook in en maak kans op gratis tickets.  
Stuur de ingevulde antwoordkaart uiterlijk tegen vrijdag 16 december 2016 naar de Dienst Onthaal, 
Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent of deponeer de kaart in de Stadswinkel (Botermarkt 17 a),  
het Gentinfo-Punt (AC Zuid, Woodrow Wilsonplein) of het Mobiel Dienstencentrum.

© Marco Borggraeve


