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Vanaf vrijdag 23 april tot eind septem-
ber verken je de Gentse wateren tijdens 
begeleide kajak- en kanotochten op de 
Leie. Dagtochten brengen je op zaterdag 
naar het schilderachtige Afsnee of tot in 
het hart van Gent. Op vrijdag- en zaterdag-

avond geniet je tijdens een fakkeltocht van 
de verlichte binnenstad. Reserveer min-
stens 4 weken op voorhand via de website.
+ www.stad.gent/kajaktochten
• 09 266 81 15 (Sportdienst)
+ sportdagen.blaarmeersen@stad.gent
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DIMITRI MESSIAEN, DOK BREWING COMPANY

De Sint-Baafsadbij, op de grond waar Gent in 
de 7de eeuw ontstond, kun je dit jaar bezoeken 
vanaf vrijdag 2 april tot en met zondag 31 okto-
ber. Op vrijdag-, zaterdag- en zondagnamiddag 

opent Historische Huizen Gent er de deuren. Op zondagnamiddag 
zorgen de Buren van de Abdij voor extra onthaal. Om de fragiele site 
aan de Voorhoutkaai zoveel mogelijk te beschermen, is ze alleen 
open op namiddagen, telkens van 14 tot 18 uur.
+ www.sintbaafsabdijgent.be
• 09 266 85 00 (Historische Huizen Gent)

SINT-BAAFSABDIJ
Open voor  
bezoekers

DE ZUIDPOOL
Nieuw jeugdhuis
Eind februari opende vzw Habbekrats een 
nieuw jeugdhuis. De Zuidpool is gevestigd in 
een voormalig winkelpand in de Tweebruggen-
straat 1, vlakbij het Capitole. Jeugdwerkers 
zullen er 3 dagen per week activiteiten organi-
seren, van muziekprojecten tot sport en spel en 
huistaakbegeleiding. Jongeren zijn welkom op 
woensdag van 12 tot 19 uur en op donderdag en 
vrijdag van 15.30 tot 21 uur. 
+ www.stad.gent/jeugdhuizen

LOKETTEN
Afspraak in het 

EGW-gebouw
Binnen 2 jaar versmelten 

het huidige AC Zuid en het 
EGW-gebouw (de vroegere 

bibliotheek) aan het Woodrow 
Wilsonplein tot 1 gebouw waar 
alle dienstverlening en loketten 
samenkomen: het Stadskantoor. 

Om de werken in AC Zuid vlot 
te laten verlopen, vind je de 

publieksdiensten tot het voorjaar 
van 2022 in het EGW-gebouw. 

De dienstverlening zelf verandert 
niet: je komt op afspraak en de 
openingsuren blijven dezelfde. 

Het Loket en het Infopunt Migra-
tie van de Dienst Burgerzaken 
bereik je via de ingang achter-
aan. Voor alle andere diensten 
kom je via de hoofdingang aan 

het Woodrow Wilsonplein.

+ www.stad.gent/stadskantoor 
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

‘Wie vooruit wil met 
zijn onderneming, moet 
durven veranderen en 
investeren.’

DOORZETTERSCONTRACT
Steun voor ondernemers
Gentse ondernemers die door corona hun 
omzet met minstens 60 procent zagen 
dalen, krijgen van de Stad een duw in de 
rug om hun bedrijf op de toekomst voor te 
bereiden. Het doorzetterscontract biedt 
ondernemingen met minder dan 5 perso-
neelsleden een eenmalige tussenkomst 
van maximaal 5.000 euro. Die is bedoeld 
voor opleiding, coaching en toekomst-
gerichte investeringen, zoals een web-
shop, een elektrische bakfiets voor thuis-
leveringen en aanpassingswerken. 
+ www.stad.gent/doorzetterscontract
• 09 210 10 60 (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent)



ARCHIEF
Coronakaartjes
Hoe vierden we de overgang van oud naar nieuw in 
het bijzondere jaar 2020? Om ook over 100 jaar nog 
te kunnen tonen hoe we de coronacrisis beleefden, 
verzamelt Archief Gent kerstkaartjes, nieuwjaars-
brieven en foto’s van feestjes in je bubbel. Meedoen? 
Mail een kopie of een foto van voor- en achterzijde 
van jouw bijdrage of laat het weten als je de originele 
kaartjes wil schenken.
+ www.stad.gent/archief
• 09 266 57 34 (Archief Gent)
+ archief@stad.gent

GEMEENTERAAD
Nu ook ondertiteld
Heb je een auditieve beper-
king? Of volg je de vergade-
ringen van de gemeente- en 
OCMW-raad graag zonder 
geluid? Voortaan kun je de 
uitzendingen met ondertitels 
bekijken via de raadpleegom-
geving van de Stad Gent. Live 
ondertitelen is helaas niet 
mogelijk: de ondertitels komen 
telkens binnen de 2 weken on-
line. Via ‘kalender’ selecteer je 
een vergadering. Zodra de uit-
zending start, verschijnen de 
ondertitels. Je kunt ze aan- en 
uitzetten door links onderaan 
op ‘CC’ te klikken.
+ ebesluitvorming.gent.be
• bestuursondersteuning@stad.gent

SPORTLESGEVER
Iets voor jou?
Ben je 16 jaar of ouder? Volg je 
een opleiding sport- of pedago-
gische wetenschappen of heb 
je al zo’n diploma op zak? Dan 
kun je lesgever worden bij de 
Sportdienst voor de sportkam-
pen, cursussen en sportdagen. 
Interesse? Bel 09 266 80 60 of 
mail lesgevers.sport@stad.gent 
voor een verkennend gesprek. 
+ www.stad.gent/werkenbijsportdienst 
• 09 266 80 60 (Sportdienst)

OOSTAKKER-NOORD
Nieuw groen  
in de haven
In het havengebied vind je van-
daag al heel wat mooie groen-
zones tussen de kanaaldorpen 
en de industriegebieden. De 
komende jaren komen er nog 
verschillende bij. Momenteel 
krijgen de plannen voor het 
gebied Oostakker-Noord vorm. 
Die groenzone ligt tussen  
Oostakker en Desteldonk, 
vlak bij het bedrijventerrein 
Skalden park. Denk je graag 
mee na over de plannen van de 
Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM)? Op dinsdag 27 april is  
er om 20 uur een online info-
moment. Alle info daarover 
vind je op de website. Daar kun 
je ook nu al je ideeën kwijt.
+ www.stad.gent/oostakker-noord
• 09 266 82 40 (Dienst Beleidsparticipatie)

MELD JE AAN
voor het secundair
Gaat je kind volgend jaar naar 
het secundair? Meld het aan op  
meldjeaansecundair.gent.be  
tussen maandag 22 maart 
(vanaf 12 uur ’s middags) en 
woensdag 21 april (tot 12 uur  
’s middags). Wanneer je aan-
meldt, is niet belangrijk, zolang 
het maar binnen die periode 
gebeurt. Anders kun je vanaf  
5 mei, wanneer de effectieve in-
schrijvingen starten, alleen nog 
terecht bij die scholen waar nog 
vrije plaatsen zijn. Informeer 
je vooraf en geef verschillende 
scholen op waar jij en je kind 
zich goed bij voelen. Tips vind 
je op de website.
+ www.aanmeldensecundairescholen.gent
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

OMG! SEVEN SENSES TOUR
Van Eyck op het spoor 
Ondanks de coronacrisis was de Seven Senses Tour 
in het kader van OMG! Van Eyck was here een groot 
succes. Vanaf mei kun je deze 2,5 uur durende wan-
deling opnieuw beleven, telkens op vrijdag, zaterdag 
en zondag. De route legt de link met Jan Van Eyck en 
het Lam Gods en prikkelt al je zintuigen. Via street 
art en het werk van hedendaagse Gentse makers 
slaat de Seven Senses Tour ook een brug met het  
heden. Een aantal stopplaatsen, zoals het torentje 
van de Achtersikkel en het Duivelsteen, is uitzon-
derlijk open voor het publiek. Tickets koop je in de  
Van Eyck-shop (Sint-Baafsplein 2) of via de website.
+ www.vaneyckwashere.be/sevensensestour
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55%
VAN DE VALPARTIJEN 
BIJ OUDEREN GEBEURT 
BINNENSHUIS

Begin mei starten de wegen- en rioleringswer-
ken in de Lourdesstraat. De Stad Gent zorgt voor 
verhoogde fiets- en voetpaden met parkeer- en 

groenstroken. Farys legt een gescheiden riolering aan voor de vlotte 
afvoer van regenwater. De werken duren tot augustus 2022 en verlopen 
in fases. Het auto- en fietsverkeer wordt per fase omgeleid. Woon je in 
de buurt? Dan houden bewonersbrieven je op de hoogte. Een stand van 
zaken vind je ook op de website.
+ www.stad.gent/lourdesstraat
• 09 266 79 00 (Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen)

VALRISICOSCAN
Allen tegen vallen
Met je leeftijd veranderen ook je reflexen. 
De risico’s op vallen worden groter, maar 
ook de gevolgen. Ben je ouder dan 60? 
Tijdens de week van de valpreventie (van 
19 tot 25 april) brengt een ergotherapeut 
van het lokaal dienstencentrum (ldc) de 
val risico’s in en rond je woning in kaart. 
Naast praktische tips en advies krijgen 
de eerste 200 inschrijvers een preventie-
pakket op maat. Inschrijven doe je voor 
woensdag 14 april bij het lokaal diensten-
centrum in je buurt. Wil je weten welk 
ldc bij jouw buurt hoort en je hebt geen 
internet? Bel dan Gentinfo.

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

VERHUIZING
Huisartsen-
wachtpost

Sinds begin maart kun 
je terecht in de nieuwe 

huisartsenwachtpost op de 
site van het AZ Sint-Lucas, 

naast de Spoedgevallen-
dienst. De wachtpost in 
de Martelaarslaan sloot 
de deuren. Heb je in het 
weekend of op een feest-
dag dringend een dokter 

nodig en kan het niet 
wachten tot het spreekuur 

van je eigen huisarts?  
Bel 1733. 

+ www.huisartsenwachtposten.be

WEGENWERKEN
Lourdesstraat

BEIAARD
Nieuwe liedjes
Om de 2 jaar, in de week voor Pasen, versteekt 
de beiaardier van het belfort duizenden pin-
netjes op de grote speeltrommel: een fysieke 
klus die concentratie vergt. Tot vorige maand 
konden alle Gentenaars mee beslissen welke 
4 liedjes de komende 2 jaar over de binnen-
stad zullen weerklinken. Op paaszondag  
4 april, na de mis en het luiden van alle klok-
ken in het centrum, ontdek je welke deuntjes 
de meeste stemmen kregen.
+ www.belfortgent.be
• 09 266 85 00 (Historische Huizen Gent)



In de wijk Tolhuis-Sluizeken-Ham 
start TriVelo binnenkort met een 
nieuwe dienst voor senioren. 
Voor 1,5 euro rijden vrijwilligers 
hen in overdekte fietstaxi's van 
of naar het lokaal diensten-
centrum, de kapper of de winkel 
en terug. Een mix van oude en 
nieuwe Gentenaars drijft de  
triofietsen aan. Het babbeltje  
onderweg biedt hen een kans 
om hun Nederlands te oefenen.  
De Gentenaars op leeftijd kun-
nen een frisse neus halen en 
genieten van het sociaal contact. 
Lokaal Dienstencentrum  
De Thuishaven aan het Neuse-
plein is de belangrijkste uitvals-
basis van TriVelo. Daarnaast is 
het de bedoeling om ook met 
andere ouderenvoorzieningen 
uit de buurt samen te werken.  
Het project loopt in eerste 
instantie tot en met juni. Als het 
een succes is, hoopt TriVelo uit  
te breiden.

ONTMOET

Ayman en Adrienne

Veel ouderen 
missen de fiets: 
de buitenlucht, 
het sociaal 
contact en het 
gevoel van 
vrijheid. De 
fietstaxi’s van 
TriVelo willen 
hen die ervaring 
teruggeven.

Vrijwilliger worden? 
Of interesse om mee te rijden?
Laat het weten aan TriVelo.
+ trivelogent@gmail.com 
• 0479 35 65 82

wie
Ayman Nasser en  

Adrienne Van Den Sompel
waar

Neuseplein
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Steeds meer Gentse 
kinderopvanglocaties 
kiezen voor een dutje 
in de buitenlucht. Veel 

kinderen die buiten slapen, 
ontspannen door de 

geluiden van de natuur en 
worden rustig en blij wakker.

woning met een koertje, en we vinden 
het belangrijk dat Pieter-Jan zoveel 
mogelijk buiten is. Dan is buiten slapen 
natuurlijk pure winst.”
Vandaag is nummer 2 op komst, en ook 
die zal buiten slapen als het van Jozefien 
afhangt. “In het kinderdagverblijf slaapt 
Pieter-Jan veel beter dan thuis. Uiteinde-
lijk besloten we om thuis ook de ramen 
open te zetten tijdens zijn middagdutje, 
en ik heb toch het gevoel dat het werkt. 
Ik kan me voorstellen dat hij zich nadien 
ook beter voelt. Wie uitgeslapen door 
het leven gaat, is veel aangenamer in de 
omgang. En dat geldt niet alleen voor 
kinderen." (lacht)

doen. Ook buiten slapen hoort daarbij. 
Het idee haalden we 8 jaar geleden in 
Nederland, waar de groene kinderop-
vang al langer ingeburgerd was. Maar 
eigenlijk komt het overgewaaid uit 
Scandinavië. Daar slapen de kinderen 
buiten in weer en wind, goed ingeduf-
feld tegen de koude. In Gent sliepen de 
baby’s en peuters van kinderdagverblijf 
De Rakkertjes toen al in de buitenlucht.”
Volgens Matilde slapen kinderen buiten 
vaak beter, waardoor ze nadien actie-
ver zijn. “Ze liggen er op hun gemak, 
kijken naar het groen en luisteren naar 
de vogels. Zo worden ze vanzelf rustig. 
Bij drukkende hitte, mist, onweer of 
extreme koude in combinatie met wind, 
slaan we een dagje over. En merken we 
dat een kind toch liever binnen slaapt, 
dan kaarten we dat aan bij de ouders. Er 
zijn altijd voldoende bedjes om iedereen 
binnen te leggen. Buiten slapen is voor 
ons geen doel op zich. Het belang van 
het kind primeert.”

Ramen open
Ook de ouders zijn steeds meer gewon-
nen voor het idee. Jozefien De Bock is de 
mama van Pieter-Jan, een peuter van 2 
die intussen anderhalf jaar buiten slaapt 
in kinderdagverblijf Tierlantuin. “Wij 
wisten eigenlijk niet dat het bestond, 
tot we op zoek gingen naar een kinder-
opvanglocatie. In Tierlantuin sprongen 
de buitenslaaphuisjes meteen in het 
oog. Wij wonen zelf in een kleine stads-

E r heerst een serene stilte in kin-
derdagverblijf Het Nachtegaaltje. 
Het is kort na de middag en enkele 
kinderen zijn net naar dromenland 

vertrokken. Een deel van hen ligt te 
tukken in de buitenslaaphuisjes die 
verspreid in de tuin staan opgesteld. Een 
dikke slaapzak beschermt hen tegen 
de laatste koudeprik van het seizoen, 
terwijl het gaas in de deurtjes de eerste 
insecten weghoudt. Voor de oudere 
kinderen staan er rustbedden onder 
een afdak en onder de wilgenhut, met 
schermen ertussen om de kinderen een 
eigen plekje te bieden. Buiten slapen is 
in Het Nachtegaaltje de gewoonste zaak 
van de wereld, het hele jaar door.

Op hun gemak
“Het past volledig in onze filosofie van 
groene kinderopvang”, zegt kinderbege-
leidster Matilde De Luca. “Wij proberen 
zoveel mogelijk activiteiten buiten te 

KINDEROPVANG

ONDER DE 
WOLKEN
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Aan de slag
Voor onthaalouders, kinderdagver-
blijven of locaties voor buitenschoolse 
opvang die de stap naar buiten slapen  
overwegen of er verder in willen groeien, 
stelde Evelyne Pauwels (Dienst Kinder-
opvang) een gids samen. “Daarin vind je 
alles wat je moet weten als je met buiten 
slapen aan de slag wil”, zegt Evelyne. 
“We verzamelden een heleboel tips van 
kinderopvanglocaties in Vlaanderen 
die al langer op deze manier werken. 
Om het slapen veilig te laten verlopen, 
volgen we de richtlijnen van het Vlaams 
Agentschap Opgroeien. In Gent zijn er 
vandaag 12 stedelijke initiatieven waar 

nu al wordt buitengeslapen of die er 
binnenkort mee starten. Dat zijn zowel 
kinderdagverblijven als locaties voor 
buitenschoolse opvang. Toch moeten we 
ouders regelmatig ontgoochelen omdat 
alle buitenbedjes bezet zijn. Daarom 
hopen we dat ook andere kinder opvang-
locaties binnenkort de stap zullen zet-
ten. Het zou fijn zijn om alle kinderen de 
kans te geven om buiten te slapen.”

 www.stad.gent/kinderopvang
 09 268 20 80 (Dienst Kinderopvang)

‘De kinderen kijken 
naar het groen en    
l uisteren naar de 

 vogels. Zo worden  
ze vanzelf rustig.’

MATILDE DE LUCA, HET NACHTEGAALTJE
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VLUCHTELINGEN

DE WARMTE 
VAN EEN GEZIN

Minderjarige vluchtelingen 
komen vaak alleen naar hier. 

Professionele opvang  
kan de warmte van een 
gezin niet vervangen. In 
Gent geven 50 pleeg- of 

steungezinnen hen een plek 
in hun huis en hun hart. En 

dat maakt een groot verschil. 

herstel fietsen en begeleid ook stagiairs. 
Mijn baas is een toffe. We gingen al eens 
samen mountainbiken in de Ardennen. 
Na mijn uren volg ik nog opleidingen: 
Engels, elektriciteit, houtbewerking …  
Bijleren is leuk en zo leer ik nieuwe 
mensen kennen. Altijd maar thuis-
zitten bij Elena en Lucas is ook niet 
alles.”(lacht)

Gat in de boter
De pleegouders kunnen ermee lachen. 
De plaagstoten vliegen over en weer, 
en plagen is om liefde vragen. Emran is 
echt deel van dit gezin geworden. Elena 
Reynaert: “Eerst wilden we onze zolder-

naar de collectieve opvang, zoals het 
vluchtelingen ponton Reno aan de Riga-
kaai. Dat heeft 40 plaatsen voor niet- 
begeleide minderjarige vluchtelingen. 
De laatste stap is individuele opvang, 
onder meer in het Stedelijk Opvang-
initiatief voor Asielzoekers (SOI). Daar 
hebben we 16 plaatsen voor 16-tot-18- 
jarigen. Voor kinderen die meer zorg en 
aandacht nodig hebben, zijn er kleinere 
leefgroepen, zoals bij Minor-Ndako. Met 
die vzw werkt Pleegzorg Vlaanderen 
ook samen voor directe pleegzorgplaat-
singen. Daarbij worden kinderen onder 
de 14 jaar enkele dagen na aankomst in 
België al in een pleeggezin opgenomen.”

Vraag en aanbod
De vraag naar pleeggezinnen voor 
vluchtelingenkinderen is groter dan 
het aanbod. Emel Tuncel (Pleegzorg 
Oost-Vlaanderen): “We zijn constant op 
zoek, voor korte en langdurige opvang. 
Soms woont het kind helemaal in, soms 
alleen tijdens weekends en school-
vakanties.”
Emran Ahmadi (20) was 15 jaar toen hij 
Afghanistan ontvluchtte. Na een verblijf 
in een asielcentrum kon hij terecht bij 
Lucas Tavernier en Elena Reynaert. Vier 
jaar later heeft Emran een straf parcours 
afgelegd. Zijn Nederlands is prima en 
hij heeft werk. Emran Ahmadi: “Tijdens 
mijn opleiding voor fietshersteller liep 
ik stage in een winkel in Lokeren. Na 
die stage mocht ik blijven. Ik verkoop en 

W
ereldwijd zijn 4 op de 10 vluchte-
lingen minderjarig. Een deel 
van hen arriveert alleen, zonder 
volwassen begeleiders. In België 

gaat het om meer dan 1.000 kinderen 
per jaar. In 2020 kwam 70 procent uit 
Afghanistan en 4 procent uit Syrië. De 
Afrikaanse landen Guinee, Somalië en 
Eritrea waren samen goed voor 16 pro-
cent. De meesten zijn jongens.
Evi Voet (Team Asiel en Vluchtelingen):  
“De kinderen die hier aankomen, 
krijgen een voogd toegewezen. Die ziet 
onder meer toe op het algemeen welzijn 
van de minderjarige en helpt bij allerlei 
procedures. De opvang zelf verloopt in 
verschillende stappen. Eerst verblijven 
de kinderen in een observatie- en  
oriëntatiecentrum. Daar wordt dui-
delijk welke structuur het best bij 
het kind past. Daarna verhuizen ze 
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‘Met de hulp van een 
pleeggezin of steun

figuur integreren  
jonge vluchtelingen 

een stuk vlotter.’
EVI VOET, TEAM ASIEL EN VLUCHTELINGEN

ruimte aan een vluchtelingen gezin 
aanbieden. Pleegzorg stelde voor om 
een jongere op te nemen. We hebben 
een opleiding gevolgd en erover gepraat 
met de kinderen. Ariane is 20 en zit op 
kot, Roxane en Matteo zijn 11 en 9 jaar. 
Als kennismaking zijn we samen in het 
park gaan spelen. De kinderen waren 
meteen enthousiast.”
Emran Ahmadi: “Om zeker te zijn dat 
het klikte, heb ik hier eerst ook nog 
een nachtje gelogeerd. Blijkbaar viel 
ik in de smaak. Ik ben geen moeilijke 
jongen, hé. (lacht) Nee, serieus: dit gezin 
is zeer belangrijk voor mij. Ze hielpen 
met school, brachten me naar de judo, 

sommige dingen los te laten.” Pleegzorg 
Vlaanderen, dat de kandidaat-pleegge-
zinnen screent en een goede match met 
de jongere zoekt, bereidt de gezinnen 
voor op dat soort moeilijkheden. Emel 
Tuncel: “Het perfecte gezin bestaat niet, 
maar een pleeggezin moet voldoende 
draagkracht hebben en stabiel zijn. Veel 
kinderen zijn verbazend veerkrachtig, 
maar de onzekerheden en de uitdagin-
gen zijn groot. De pleeggezinnen staan 
er wel niet alleen voor. Wij blijven hen 
begeleiden en ondersteunen.”

Enorm verrijkend
Jongeren die niet in een pleeggezin 
wonen, moeten op hun 18de de opvang 
verlaten en zelfstandig gaan wonen. Dat 
is niet gemakkelijk. Daarom is de Stad 
altijd op zoek naar steungezinnen of 
steunfiguren. Die brengen regelmatig 
tijd door met de jongeren en helpen hen 
zo om hun weg te vinden. 
Griet Desutter en Filip Standaert 
vormen samen met Lolita (14) en Cezar 
Jules (9) een steungezin voor Madian en 
Marwan Abdullah Khaled. De Koerdisch- 
Iraakse broers kwamen hier in 2018 aan. 
Op de vlucht voor een inval van IS ver-
loren ze hun familie. Ze zijn inmiddels 
19 en 18 jaar en volgen een opleiding 
haartooi. We ontmoeten het gezelschap 
in het Groenevalleipark, waar ze afge-
sproken hebben voor een babbel en een 
partijtje voetbal.
Madian Abdullah Khaled: “Onze eerste 

namen me mee op reis ... Ze leerden me 
de wereld kennen.”
Lucas Tavernier: “Emran is een grote 
broer. Hij brengt Matteo naar de voet-
baltraining, zet ’s morgens de tafel voor 
ons klaar en ging al mee naar familie-
feesten. De hele familie heeft hem in het 
hart gesloten.”
Emran Ahmadi lacht. “Volgens mijn 
voogd ben ik met mijn gat in de boter 
gevallen.”
Toch zijn er ook lastige momenten. 
Emran blijft in contact met zijn familie 
in Afghanistan. Die heeft het moeilijk. 
“Dat doet pijn, maar ik zit te ver weg om 
veel te kunnen doen. Ik moet leren om 

Emran voelt zich thuis bij Lucas en Elena. Voor Ariane, Roxane en Matteo is hij als een grote broer.
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“Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen 
worden geconfronteerd met een onbekende 
cultuur, een nieuwe school en veel onzeker-
heid. Ze moeten ook een heel sociaal netwerk 
uitbouwen. Er zijn veel manieren om hen daar-
bij te helpen. Je eigen gezin – klein of groot – 
is een prima startpunt. Als pleeggezin neem je 
een kind in je gezin op, als steungezin onder-
neem je samen allerlei activiteiten. Beide zijn 
het mooie manieren om kinderen stabiliteit te 
geven en hun integratie te bevorderen. Weet 
je er graag meer over? Op woensdag 14 april 
geven we tijdens een online informatiesessie 

alle uitleg over pleeg- en steungezinnen.” 

De online infosessie vindt plaats op woensdag 
14 april van 19.30 tot 21.30 uur. 

Schrijf je in via www.pleegzorg.be (klik door 
naar ‘kalender’ en vervolgens naar ‘digitale 

infosessie jonge vluchtelingen’).

‘Word jij ook 
pleeg of 

 steungezin?’
EMEL TUNCEL, PLEEGZORG OOST-VLAANDEREN

ontmoeting was een beetje ongemak-
kelijk. We kenden nog geen Nederlands 
en dachten dat we een sociaal werker 
zouden ontmoeten. Plots zaten Griet en 
Filip daar. We begrepen het niet goed.”
Griet Desutter: “We hebben toen veel 
gelachen, door de zenuwen. Ik heb dan 
gezegd: als jullie willen, worden we 
familie. Dat woord begrepen ze en zo is 
het begonnen. In het begin hebben we 
vooral veel samen gekookt en gegeten.”
Lolita: “En daardoor is de favoriete scho-
tel van mijn broer en mij nu biryani.”
Cezar Jules: “Dat maak je met kip, 
groenten, nootjes, aardappelen, rijst en 
rozijnen. Lekker!”
Filip Standaert: “We spreken regelma-
tig eens af. We staan hen bij in kleine 
dingen, spelen een spelletje, of kijken 
voetbal. Eén keer per week gaan we 
zwemmen in de Rooigem.”
Marwan Abdullah Khaled: “Zwemmen 

kunnen we nog niet lang. We zijn deze 
zomer samen op vakantie geweest in 
Oostende. Het was de eerste keer dat we 
de zee zagen. En dat we zoveel putten 
gegraven hebben.” (lacht)
De broers zijn blij met hun nieuwe 
familie en met alle praktische hulp. Het 
steungezin is ook tevreden.
Griet Desutter: “We maken veel plezier 
en er is veel liefde. Het gaat vanzelf voor 
ons en voor de kinderen. Bovendien is 
het cultureel en menselijk enorm ver-
rijkend. We hopen dat veel Gentenaars 
zich melden als steunfiguur. Dat beetje 
tijd en ruimte betekent zoveel voor die 
gasten.”

Er zijn veel manieren om een vluchteling te helpen. 
Je vindt een overzicht op 

 www.stad.gent/helpeenvluchteling
 asiel.vluchtelingen@stad.gent 

 09 249 20 50 (Team Asiel en Vluchtelingen) 

Griet en Filip vormen samen met Lolita en Cezar Jules een steungezin voor Madian en Marwan.



“Met Etwie brengen we musea,  
privéverzamelaars en onderzoekers  
samen die gepassioneerd zijn 
door technisch, wetenschappelijk 
of industrieel erfgoed. Binnen dit 
netwerk delen we kennis over tech-
nische vaardigheden, instrumenten 
of machines die stilaan zeldzaam 
worden. Zo organiseerden we voor 
corona een barbecue voor alle 
telefoonverzamelaars van het land. 
Dat soort momenten helpt ons om 
de kennis over Belgische telefonie 
in kaart te brengen. Wist je dat 
Vynckier aan de Nieuwevaart ook 
telefoonhoorns maakte uit bakeliet? 
Samen met Sidac was het bedrijf 
een van de eerste kunststofpioniers 
in Vlaanderen. Zo drukten wel meer 
Gentse bedrijven hun stempel op de 
geschiedenis. Met hen werken we 
samen om dat bedrijfserfgoed niet 
verloren te laten gaan. Dat doen we 
niet toevallig vanuit het Industrie-
museum. Daar hebben we toegang 
tot een schat aan kennis en objec-
ten. Bovendien was Gent zowat het 
centrum voor de industriële revolu-
tie in Vlaanderen. De kans is groot 
dat er in en rond de stad heel wat 
spullen en verhalen bewaard zijn 
gebleven. Misschien toch eens een 
blik op zolder werpen?” 

+ www.etwie.be
+ info@etwie.be 
• 09 323 65 24

DANKZIJ

Robin

Heb je een passie voor oude radio’s, 
werktuigen of huishoudelijke 
toestellen? Of wil je meer weten 
over een object of een machine? 
Dan zit je bij Robin gebeiteld.

wie
Robin Debo, Etwie

waar
Industriemuseum  
(Minnemeers 10)
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DE ROUTE

Minigolf
Bewegen in de buitenlucht? Dan 
kun je niet om sport- en recreatie-
park de Blaarmeersen heen. 
Een adrenalinekick scoor je op 
het skatepark of het cyclocross-
parcours, maar ook een klassiek 
potje minigolf is mogelijk. Met 
18 holes stelt het minigolfterrein 
tussen de camping en de tennis-
hal je balvaardigheid op de proef. 
Aanmelden doe je aan de balie in 
de tennishal.

 www.stad.gent/minigolf
 09 266 81 50 (Blaarmeersen)

Geluidenspel
De museumspookjes Hendrik 
en Poes van het Huis van Alijn 
(Kraanlei 65) nemen gezinnen 
met kinderen van 4 tot 10 jaar mee 
op pad door de binnenstad. Met 
de geluiden om je heen als rode 
draad en een stadsplannetje onder 
de arm stap je van opdracht naar 
opdracht. Het geluidenspel kost  
2 euro. Je koopt het vanaf zaterdag 
3 april tijdens de openingsuren 
aan de museumbalie.

 www.huisvanalijn.be

Kijken met je oren 
Ken jij de man die de wolken 
meet? Heb je altijd al met de 
Aeromodeller van Panamarenko 
willen vliegen? In het Imaginair 
Museum (6+) van het S.M.A.K. 
ontdek je kunst met je oren in 
het Citadelpark. Je scant met de 
ErfgoedApp een QR-code die je in 
het S.M.A.K. of aan de gevel vindt, 
en je krijgt verhalen te horen over 
kunst werken die je alleen in je 
verbeelding ziet.

 www.smak.be
 09 323 60 01 (S.M.A.K.)

Picknicken
Een broodje met hoofdvlees en 
Gentse mosterd smaakt extra 
lekker onder de blote hemel. Vul 
je mandje met lokale speciali-
teiten of haal een take-away bij 
je favoriete restaurant voor een 
picknick bovenop de speelheuvels 
in de Gentbrugse Meersen, in de 
tuin van de Sint-Pietersabdij of 
op het strand van het Kapitein 
Zeppospark. 

 visit.gent.be/picknicken-gent

De eerste lentekriebels laten zich 
voelen. Tijd om uit je kot te komen en 
met volle teugen van het buitenleven 
te genieten. Met deze tips is je 
paasvakantie goed gevuld.

NAAR BUITEN

START
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Kubben in het park
Eeuwen geleden voeren de Vikin-
gen Gent al plunderend binnen via 
de Schelde. Nu krijgen ze opnieuw 
voet aan de grond in onze parken 
met het vreedzame kubb, een 
combinatie van bowling, petanque 
en schaken. Aan de balie van het 
STAM ontleen je gratis een kubb-
set voor een partijtje blokken-
werpen in de tuin van de Bijloke, 
maar ook in andere Gentse parken 
is kubb de sport bij uitstek.

 www.stamgent.be
 09 267 14 00 (STAM)

Stadsspelen
De grootste kluizenroof uit de 
geschiedenis plegen? Een myste-
rieuze outsider verhinderen om 
de stad op stelten te zetten? Of het 
monopolie over het centrum ver-
werven met je smartphone in de 
aanslag? Met de stadsspelen van 
Geoteam leg je een speelse laag 
over de Gentse straten en pleinen. 
Ken je de stad als je broekzak? Dan 
heb je sowieso een streepje voor.

 www.geoteam.be/steden/gent
 0475 27 64 30 (Geoteam)

Meer buitentips?
Elkaar in de armen sluiten zit 
er voorlopig niet in. Gelukkig 
deelt de lentezon haar eerste 
voorzichtige prikjes uit en komt 
het buiten leven weer op gang. 
Gent telt meer dan 150 bekende 
en minder bekende parken en do-
meinen om te spelen, te sporten 
of gewoon te genieten. Gooi je 
winterjas over de haag en neem 
je bubbel mee op sleeptouw voor 
een dagje toerist in eigen stad. 

 www.stad.gent/buitengenieten

Plantjes kijken
Ook bij regenweer kun je in Gent 
flaneren door het groen. De 
tropische en subtropische kassen 
van de universitaire Plantentuin 
tellen meer dan 10.000 verschil-
lende planten, waaronder een 
aantal zeldzame soorten. Vanuit 
de Plantentuin heb je bovendien 
een mooi zicht op het werk dat 
streetartkunstenaar Roa maakte 
op de gevel van het Gentse Univer-
siteitsmuseum. 

 www.gum.gent
 09 264 49 30 (GUM)

Speuren in het groen
Een bezoek aan Schoolhoeve De 
Campagne in Drongen (Gijzel-
straat 14) is altijd een goed idee. 
Maar ook in het park van het 
landgoed ernaast is het heerlijk 
wandelen. Een speurtocht langs 
10 gekleurde vogelhuisjes zet je op 
het spoor van evenveel boeiende 
opdrachten. Die dagen je uit om 
zelf aan de slag te gaan met de 
natuur om je heen. Op de website 
van de Schoolhoeve staat een link 
naar de zoektocht.  

 www.schoolhoeve.gent.be
 09 323 51 21 (De Campagne)

Vogelspotten
Ooit was vogelspotten het alleen-
recht van oude mannen met grote 
lenzen en heel veel tijd, maar 
sinds komiek Begijn Le Bleu er 
een podcast over maakte, lijkt 
half Vlaanderen op zoek naar de 
slechtvalk, de scholekster en de 
lepelaar. Met een beetje geluk vink 
je ze één voor één af in stedelijk 
natuurreservaat Bourgoyen- 
Ossemeersen, één van de meest 
vogelrijke gebieden in het Gentse.

 www.stad.gent/bourgoyen-ossemeersen
 09 323 57 00  

 (Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen)
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Gratis digitale hulp?
• Ateljee: Vlaamsekaai 10, Brugsesteenweg 354  

en Getouwstraat 5
• IN-Gent: Kongostraat 43

Meer weten over digitale hulp in tijden van corona?
+ www.stad.gent/digitalehulp
• 09 266 09 00 (DigitaalTalent@Gent)

Een basiscursus om je digitale vaardigheden aan te scherpen?
+ www.basiseducatie.be/leerpunt-gent-meetjesland-leieland
• 09 224 24 12 (Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland)

‘We gaan stap 
voor stap, in een 

begrijpelijke taal.’

WEGWIJS 
OP HET WEB

Nu we elkaar minder mogen 
zien, is digitaal contact vaak 
de oplossing. Dat is niet voor 
iedereen even gemakkelijk. 

Wat kun je doen om 
digitaal bij te benen?

3 X VRAGEN

‘Mee met de basis.’
Melanie Blondeel
Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland
“In het Centrum voor Basiseducatie 
Leerpunt geven we cursussen aan kort-
geschoolde volwassenen. Ook wie (bijna) 
nooit met de computer of smartphone 
werkt, krijgt bij ons de basis mee, zoals 
online bankieren, veilig internetten 
of een account aanmaken. De meeste 
cursisten betalen geen inschrijvingsgeld, 
wel een bijdrage voor lesmateriaal. We 
gaan stap voor stap, in een begrijpelijke 
taal, en blijven dicht bij hun leefwereld.”

‘Toestellen en begeleiding.’
Tom Van Hoey
District 09
“De Stad Gent en technologiepartner 
District 09 proberen samen met tal van 
organisaties de digitale geletterdheid te 
verhogen. Voor kinderen en jongeren is 
er ondersteuning bij digitaal huiswerk, 
en een coach helpt werkzoekenden 
digitaal solliciteren. Daarnaast kunnen 
Gentenaars terecht in meer dan 50 Digi-
punten. De meest kwetsbare inwoners 
konden een laptop, opleiding en hulp  
aan huis aanvragen.” 

‘Hulp bij digitale vragen.’
Solaiman Bahaduri
Ateljee vzw
“In 3 Kringwinkels van Ateljee en bij IN-
Gent stap je ook in coronatijden gewoon 
binnen om een computer met gratis inter-
net te gebruiken. Een begeleider helpt je 
met al je digitale vragen, van de vliegtuig-
modus uitschakelen op je smartphone tot 
formulieren downloaden en doorsturen 
via mail. In Bibliotheek De Krook is er 
ondersteuning op afspraak: ’s ochtends 
telefonisch, in de namiddag ter plaatse.”

16
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HORIZONTAAL
1. Gentse schouwburg – nieuw buurtpark rond het Houtdok
2. in voce – grondsoort – steensoort
3. broer van Mozes – muzieknoot – beryllium
4. idioot – educatieve schoolhoeve in Drongen
5. koning (Fr.) – met inbegrip van – telwoord
6. Gents plein – vlaktemaat
7. historische buurt waar keizer Karel V zou geboren zijn – frequentiemodulatie
8. Oriënt-Express – computerpoort
9. onvermengd – Vlaamse Toeristenbond – deel van het gelaat
10. nieuwbouwproject in de wijk Rabot
11. overdreven – uitroep van pijn – vogellegsel – wezen (Fr.)
12. wanneer – appelsoort – vliegenraam
13. personage uit het Gentse figurentheater – Gents museum voor kinderen en jongeren

Vijf winnaars krijgen een theedoek waarop het Gentse stadsplan is gedrukt (een ontwerp 
van de Gentse mmmMar) en een duoticket voor Design Museum Gent. Vul het sleutelwoord 
in met de letters uit de genummerde vakjes en stuur het samen met je naam en adres vóór 
maandag 12 april naar puzzel@stad.gent of stuur een kaartje met de oplossing naar Stadhuis, 
Puzzel Stadsmagazine, Botermarkt 1, 9000 Gent.

kruiswoordpuzzel
Gentse

VERTICAAL
1. nummer van Gorki – reisbemiddelingskantoor voor mensen met beperkt budget
2. Gentse intercommunale voor huisvuilophaling – mannetjeshond – bijbelse hogepriester
3. oosterse energietherapie – grondtoon – selenium
4. herrie – oneven – Gentse streetartist met werk op het GUM
5. snelle loop – absolute aanrader – knorrig mens
6. dokter – woonwijk – videodisk – Fries watertje
7. Gentse middeleeuwse burcht 
8. honing – rodium – zoetwatervis
9. oude lengtemaat – kloosterkleed – open universiteit – titanium
10. uitroep van afkeer – voormalige Gentse deelgemeente aan de Leie
11. dader – voornaam van de eerste vrouwelijke arts die afstudeerde aan de Gentse universiteit 
12. opleidingseenheid – familielid – ruimtelijke ordening
13. Gentse muzikant – pittige Gentse smaakmaker 

Met de letters uit de genummerde vakjes, in de 
juiste volgorde, vorm je het sleutelwoord:
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13

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5

1

9

10

7

3

6

4

2

8



haalt fijnstof en  
CO2 uit de lucht.

KLIMAAT

Een groendak isoleert je woonst, zorgt voor 
afkoeling in de zomer en biedt een thuis aan 
heel wat vogels, insecten en andere dieren. 

De Stad helpt je bij de aanleg ervan.

Groen op je

dak

“Een groendak is mooi én functioneel. 
Je legt het doorgaans aan op een plat 

of licht hellend dak. Er bestaan 2 types. 
Een extensief groendak is beplant met 
mossen, vetplanten en kruiden. Je kunt 

er niet op lopen en het onderhoud is 
beperkt. Een intensief groendak heeft 

een dikkere opbouw, die meer variatie in 
planten mogelijk maakt. Bovendien kun je 
erop lopen. Daardoor lijkt het vaak op een 
echte tuin, met struiken, gras, kruiden en 
zelfs kleine bomen. Dat vraagt uiteraard 
meer onderhoud, zoals wieden, maaien 

en snoeien. De Stad Gent subsidieert niet 
alleen de aanleg van je groendak, maar 

ook de stabiliteitsstudie om na te gaan of 
je dak het extra gewicht kan dragen. Voor 

gratis advies over groendaken kun je terecht 
bij De Energiecentrale. Een adviseur komt 

vrijblijvend langs om je op weg te helpen.” 

‘Subsidies  
en advies.’

JO VERHENNE,  
DIENST MILIEU EN KLIMAAT

Een groendak…

isoleert je woning 
tegen geluid  

en hitte.
houdt regenwater 
vast en voorkomt 
wateroverlast.

Interesse in een groendak? Zowel particulieren, sociale 
huisvestingsmaatschappijen, scholen, verenigingen als 
bedrijven kunnen een subsidie aanvragen. 
+ www.stad.gent/groendaken

Hoeveel kost  
een groendak?

Extensief: 40 - 100 €/m2

Intensief: 120 - 200 €/m2

brengt verkoeling  

bij jou en je buren.

laat zich makkelijk onderhouden.

verhoogt het 
rendement van je zonne-
panelen.

beschermt je dak.

zorgt voor 
biodiversiteit.

Wil je gratis advies van De Energiecentrale? 
+ www.energiecentrale.gent
+ energiecentrale@stad.gent
 • 09 266 52 00 (De Energiecentrale)

(afhankelijk van totale opper-
vlakte, ligging en opbouw)

Stad Gent subsidieert
Aanleg groendak: tot 45 €/m² 
Stabiliteitsonderzoek: tot 250 € per dak
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Charlotte Huyghe, Sound of Ghent 
en Handelsbeurs Concertzaal
waar
Handelsbeurs (Kouter 29)

Een concert of theater
voorstelling vanuit je zetel? 
Met Sound of Ghent brengen 
10 Gentse cultuurpartners 
kwalitatieve livestreams tot 
in je kot.

Charlotte 
DE AGENDATIPS VAN ...

“Het idee is gegroeid vanuit de Handels-
beurs. Artiesten een online podium bieden 
en ons publiek blijven verrassen: met dat 
doel gingen we tijdens de eerste lockdown 
aan de slag. De eerste experimenten in 
juni groeiden uit tot een volwaardig plat-
form voor livestreams, waarop 10 Gentse 
cultuurpartners actief zijn. Een ticket kost 
5 euro. Daarmee kun je de livestream tot 
2 dagen na datum bekijken. Het program-
ma gaat heel breed, van concerten over 
theater tot talks. Daar maken we telkens 
een unieke belevenis van, met veel aan-
dacht voor aankleding en regie. Voor het 
An Pierlé Quartet lieten we in de Handels-
beurs zelfs een half bos aanrukken. De 
artiesten zelf denken graag mee. Voor hen 
is het fijn om weer te kunnen spelen voor 
een degelijke verloning. Uiteraard staan 
ze te popelen om dat weer voor een echt 
publiek te doen. Toch willen we ook na 
corona met Sound of Ghent actief blijven. 
Het kan een fijne aanvulling zijn op wat er 
gebeurt in de zaal.”

Hou de Gentse online cultuuragenda in de gaten op  
+ www.soundofghent.be.
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TIP

Ontdek meer activiteiten 
op www.uitingent.be

 www.facebook.com/uitingent
 @UiTinGent

Met Home Stories toont Design  Museum Gent (Jan Breydelstraat 5) hoe woonidee-
en van de afgelopen 100 jaar de ingrijpende sociale, politieke en technologische 
veranderingen van hun tijd weerspiegelen. Centraal staan 20 interieurs van onder 
meer Verner Panton, Finn Juhl, Lina Bo Bardi, Andy Warhol en Cecil Beaton. Met 
meubels, foto’s, schetsen, maquettes en moodboards doet de expo je nadenken 
over de vraag: hoe wil je leven?
 + www.designmuseumgent.be
 • 09 267 99 99

agenda

Shop-op zondag
ZO 4 APR
Je ei nog niet gelegd over je zomerse 
outfit of nog op zoek naar een mooi 
paasgeschenk? Paaszondag 4 april 
is koopzondag. Heel wat winkels in 
het centrum van Gent openen vanaf 
de middag hun deuren. De winkeliers 
zetten zich in om je veilig te ontvan-
gen. Speciaal op deze dag én tijdens 
de hele paasvakantie organiseert de 
Stad een paaswandeltocht.
+ www.kooplokaal.gent
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Maand van de Jazz
DO 1 TOT VR 30 APR

Vrijdag 30 april is International Jazz 
Day, maar met zoveel talent van 
eigen bodem roept De Bijloke heel 
april uit tot Maand van de Jazz. Jonge 
artiesten krijgen een online podium 
naast grote namen als Philippe Thu-
riot, Louis Sclavis en het ongeëven-
aarde Mixmonk, met Robin Verheyen, 
Bram De Looze en Joey Baron. Eén 
datum hoort nu al in je agenda te 
staan: op 2 april is er een livestream 
van meester-gitarist Philip Catherine. 
Die brengt voor de gelegenheid een 
percussionist en 2 pianisten mee.
+ www.debijloke.be
• 09 323 61 00  

(Muziekcentrum De Bijloke)

Denicolai & Provoost
NOG TOT ZO 30 MEI 
Al 20 jaar verstoren Simona Denicolai en Ivo 
Provoost ons gewoontedenken en routine-
gedrag. Ze betrekken mensen, objecten en 
verhalen als ‘medewerkers’ bij hun artistieke 
proces. Zo raken ze aan universele thema’s 
als burgerschap, identiteit en solidariteit. Het 
S.M.A.K. (Jan Hoetplein 1) koppelt een overzicht 
van hun werk aan de presentatie van hun 
animatiefilm Hello, are we in the show?.  
Op zaterdag 24 april pakt het kunstenaarsduo 
uit met de performance Uitburgeren, baby!.
+ www.smak.be
• 09 323 60 01

Buitenspeeldag
WO 21 APR
Woensdag 21 april is het opnieuw 
Buitenspeeldag voor kinderen van 
1 tot 12 jaar. We nodigen iedereen 
uit om een hele middag lang naar 
buiten te trekken en samen te spelen. 
Weet je graag wat er in je buurt zoal 
te beleven valt? Neem dan een kijkje 
op de website voor het volledige 
programma.
+ www.stad.gent/buitenspeeldag
• 09 269 81 10 (Jeugddienst)

Chibi Ichigo & 
April Maey
ZA 3 APR 
De Centrale trakteert je een avond 
lang op zwoele R&B-klanken. Chibi 
Ichigo groeide op in Limburg, rapt 
in het Russisch, heeft een Japanse 
artiestennaam en speelde haar lief 
Umi uit De Slimste Mens ter Wereld. 
Op het podium mixt ze vloeiend 
haar Russische, Nederlandse en 
Engelse teksten onder denderende 
beats. Eerst geniet je van April Maey, 
een aanstormend Gents talent met 
Nigeriaanse roots. Je volgt de con-
certen gratis via de livestream op het 
YouTubekanaal van De Centrale.
+ www.decentrale.be
• 09 265 98 28

APRIL

Home Stories 

NOG TOT ZO 22 AUG

TIP
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Erfgoeddag viert zijn twintigste verjaardag en trakteert met een feestweekend 
in het teken van de nacht. In alle musea en op tal van historische plekken valt op 
zaterdag en zondag heel wat te beleven, van tentoonstellingen en wandelingen 
tot online lezingen en workshops. Op deze pagina vind je een kleine greep uit 
meer dan 50 activiteiten, die uiteraard coronaproof worden georganiseerd. Alles is 
gratis, maar reserveren is in de meeste gevallen een must. Dat kan vanaf 1 april. Je 
vindt het volledige overzicht en alle praktische details op de website.
 + www.erfgoeddag.be
• 09 267 14 00 (STAM)

Kunst veredelt
VOO?UIT
In Voo?uit (Sint-Pietersnieuwstraat 
23) wordt de nacht het hele jaar door 
gevierd, ook al brandt de lamp door 
corona nu op een laag pitje. Tijdens 
Erfgoeddag neemt een audiowande-
ling van Katinka de Jonge, Adrienne 
van der Werf, Leonore Spee en Sascha 
Bornkamp je mee naar de geschiede-
nis van de coöperatieve Vooruit. 
QR-codes gidsen je van ruimte 
naar ruimte. Luister onderweg naar 
conversaties tussen historische figuren 
en hedendaagse activisten, jonge 
muzikanten en feministische historici. 
+ www.vooruit.be
• 09 267 28 20

Sterren kijken
UGENT VOLKSSTERRENWACHT 
ARMAND PIEN
De UGent Volkssterrenwacht Armand Pien op 
het dak van campus Plateau (Rozier 44) is 
een goed bewaard geheim. Je moet ernaar op 
zoek, maar die zoektocht wordt beloond met 
een schat aan optische instrumenten. Wat 
dacht je van een 140 jaar oude telescoop die 
nog altijd dienst doet. Of een tot in de puntjes 
gerestaureerde meridiaankijker? Wedden dat 
je spontaan sterretjes ziet?
+ www.armandpien.be
• 09 264 36 74

Hotel bij kaarslicht
HOTEL D’HANE 
STEENHUYSE
Hoe vierde de beau monde feest 
tijdens de 18de eeuw? Je ontdekt 
het in Hotel d’Hane Steenhuyse (Veld-
straat 55). Feeëriek kaarslicht geeft 
de binnentuin van de 18de-eeuwse 
woning nog meer cachet. Uiteraard 
kun je ook de interieurs van de fami-
lie bewonderen. De salons, de balzaal 
en de slaapvertrekken baden in een 
feestelijke gloed en laten je dromen 
van chique bals en recepties.
+ www.historischehuizen.stad.gent/

stadspaleizen
• 09 266 85 00

Met de nachtwacht 
op stap
GANDANTE
De belleman kent iedereen, maar 
heb je de Gentse nachtwachter al 
ontmoet? Getooid met lantaarn, 
hoorn en hellebaard neemt hij je  
mee op tocht door het donker. 
Tijdens de beleveniswandeling van 
Gandante ontdek je het leven zoals 
het 500 jaar geleden was. Toen de 
avondklok nog het sein gaf om de 
stadspoorten te sluiten, straatverlich-
ting niet bestond en nachtbrakers  
op de tast naar huis moesten.
+ www.gandante.be
• 09 375 31 61

Hang het 
(nacht)beest uit!
DE WERELD VAN KINA: 
DE TUIN
Als de zon ondergaat, ontwaakt een 
heel andere wereld. Dan worden de 
nachtdieren actief. Op Erfgoeddag 
verzamelen ze in De wereld van Kina: 
de Tuin (Berouw 55). Wil je die mys-
terieuze wezens graag van dichtbij 
leren kennen? Wat dacht je van een 
schimmenspel of een bezoek in het 
donker aan opgezette én levende 
exemplaren? Ga je de uitdaging aan?
+ www.dewereldvankina.be
• 09 225 05 42  

(De wereld van Kina: de Tuin)

Erfgoeddag 2021 

ZA 24 TOT ZO 25 APR

De coronamaatregelen kunnen 
snel wijzigen. Daardoor kan ook 

de invulling van evenementen 
aangepast worden. Houd de 

websites bij de artikels in het oog 
voor een laatste stand van zaken.
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Stuur de oplossing, samen met je adres en je telefoonnummer,  
vóór maandag 12 april naar waaringent@stad.gent  
of via de post naar: Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent,  
Botermarkt 1, 9000 Gent.

“In de rubriek ‘plannen en projecten’ op de stadswebsite 
vind je alle ruimtelijke plannen en projecten waarbij de Stad 
Gent betrokken is. Zijn er grote wegenwerken in je buurt en 
vind je de bewonersbrief niet terug? Wil je weten hoe de 
werken op de Tondeliersite verlopen? Of ben je benieuwd 

naar de plannen met het Paul de Smet de Naeyerpark of de 
basisschool Henri D’Haese in Gentbrugge? Een overzichts-
kaart brengt je naar de juiste pagina. Selecteer je liever op 

wijk, thema (wegenwerken, groen, economie, erfgoed …) of 
de fase waarin de werken zich bevinden? Dan kun je terecht 

in de overzichtslijst. Die omvat meer dan 140 projecten 
waarin de Stad Gent of het stadsontwikkelingsbedrijf sogent 

een rol spelen.”

+ www.stad.gent/plannen-en-projecten

Gentinfo
 Voor al je vragen over stadsdiensten

Van maandag tot en met zaterdag, van 8 tot 19 uur.
09 210 10 10  gentinfo@stad.gent

‘Waar vind ik informatie  
over werken in mijn buurt?’

ALINE GUARINI, GENT

WEDSTRIJD

GENTINFO

Vraag het aan

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Tel.: 

Vijf winnaars 
krijgen een duoticket voor een 
begeleide kajaktocht op de Leie.

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden de Reep, vlak bij het 
Bisdomplein. 
• Melanie Blondeel, Gent
• De Poorter - Verbanck, Oostakker
• Freke De Roeck, Ledeberg
• Marijke De Roock, Gentbrugge 
 • Hugo De Ruyver, Gent

Waar in Gent?

COLOFON 
Stadsmagazine Gent is een uitgave van de Dienst Communicatie (Stad Gent).
09 266 52 92, stadsmagazine@stad.gent, www.stad.gent/stadsmagazine
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Mieke Hullebroeck, algemeen directeur, stadhuis, 
 Botermarkt 1, 9000 Gent EINDREDACTIE DIENST COMMUNICATIE Yves Deckmyn (coördinatie), 
en Thomas Lecompte. REALISATIE F-TWEE UITGEVERIJ Bart De Vliegher (bladcoördinatie  
en redactie), Bart Desomer (redactie), Liesbet Van Cauteren (infografiek),  
Bjorn Vandenbussche (vormgeving), Thomas Sweertvaegher (fotografie),
Freddy Roegiest (kruiswoordpuzzel) 

Vragen over coronamaatregelen of vaccineren?
+ www.stad.gent/corona
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

+ www.stad.gent/vaccinatie
• 09 210 10 44 (Vaccinatielijn)
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JOUW

FOTO
HIER

1

Verschijn je ook graag met je foto op 
deze pagina of op de sociale media 
van de Stad? Post dan jouw Gents 

moment op Instagram met #instagent. 
Wil je tegelijk kans maken om je foto op 
posterformaat in de Gentse straten te 

zien hangen? Bezorg hem dan via  
www.stad.gent/gentsmoment.

GENTS MOMENT

2 3

6

54

1  @FINEFIEN
Eerste ijses

2  LUIS NOBRE
Bourgoyen-Ossemeersen

3  @LIENTSEE
Bloemen op de Kouter

4  @SUMMERINABOX
Lenterit

5  ISABEL VAN LEUVEN
Gentse beestjes

6  ROSAN STEENBRUGGE
Zwangerschapssouvenir



Ook een kort 
gesprek kan nog  
lang deugd doen

1 2 3 4 5

6

1 2 3 4 5

6

www.stad.gent/praaterover 
Bel Tele-Onthaal op het nummer 106

Tips om je beter te voelen of nood aan een luisterend oor?


