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In de stadswoning van Julie uit de Brugse 
Poort is het elke dag Floraliën. Net als elke 
plantenliefhebber kijkt ze uit naar de 36ste 
editie van het grote bloemenfeest. Onder 
het motto Mijn Paradijs, mijn wereldse tuin 
trekken het ICC, de Floraliënhal en het 

Kuipke van 29 april tot 8 mei hun meest 
fleurige jasje aan. Bloemen staan ook  
centraal in het Huis van Alijn, in Hotel 
d’Hane Steenhuyse en in de Gentse  
restaurants en handelszaken.
+ www.floralien.be

APRIL

Elke dag Floraliën
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Win tickets voor de nocturne
Zorg samen met je buren voor een groen 
paradijs in je wijk. Deel tussen 20 en 28 april 
een foto op Instagram of Facebook met  
#floraliengent #FG22 of mail hem naar  
projects@floralien.be.
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‘Dankzij de nieuwe weg
wijzers voor fietsers vind 
ik gemakkelijk mijn weg in 
de stad. Zo weet ik zeker 
dat ik langs veilige en 
comfortabele routes fiets.’

JOHAN DE BOECK, LEDEBERG

De Collectie van de Gentenaar ont-
sluit zo’n 100.000 erfgoedobjecten 
van de Gentse musea, Archief Gent 

én de Gentenaars in een online databank. Vanaf eind april ontdek je ze 
ook in de CoGent-box, een hoogtechnologische belevingsruimte die 
rondtrekt door de wijken. Benieuwd naar de eerste objecten en verha-
len over Wondelgem? Je vindt ze tot eind juni in de vitrines van Design 
Museum Gent, STAM, Industriemuseum, Huis van Alijn, Archief Gent 
en Bibliotheek De Krook. Daarna zijn Ekkergem, Watersportbaan en 
Sluizeken-Tolhuis-Ham aan de beurt.
+ data.collectie.gent

FIETSPLAN GENT
In 1-2-3 van a naar b
Fiets je regelmatig door Gent? Dan heb 
je vast ook de bewegwijzering langs de 
grote fietsassen gespot. Ze maken deel uit 
van het nieuwe fietsroutenetwerk, dat de 
binnenstad met de wijken en buurgemeen-
ten verbindt. Met de online routeplanner 
of de gratis fietskaart stippel je vooraf 
een reisweg uit die je veilig en snel naar je 
bestemming brengt. Onderweg houden 
bordjes met knooppunten, bestemmingen 
en reistijden je op het juiste spoor.
+ www.stad.gent/fietsplan 
• 09 266 28 00 (Mobiliteitsbedrijf)  

COLLECTIE VAN DE GENTENAAR
Erfgoed in de vitrine

HERDENK JE GELIEFDEN 
Troostplekken
Je verdriet delen is een belangrijk onderdeel 
van het rouwproces. Voortaan kan dat op 
de nieuwe troostplek in park De Vijvers in 
Ledeberg. Een wandellus leidt je langs instal-
laties die symbool staan voor verschillende 
rouwstadia. Elke maand kun je deelnemen aan 
een begeleide troostwandeling. Schrijf je in via 
telefoon of mail. In de Vinderhoutse Bossen 
kun je dan weer naar het Onument, een nieuw 
herdenkingsmonument voor coronaslachtof-
fers. Ook aan de bibliotheek van Drongen en in 
De wereld van Kina: de Tuin (Berouw 55) vind je 
troostplekken.
+ www.stad.gent/troostplekken
• 09 266 30 66 (wzc De Vijvers)
+ troostplekledeberg@stad.gent

GEMEENTERAAD 
Themacommissies 

op locatie
Twee keer per jaar vergadert de 

gemeenteraad niet in het stadhuis, 
maar op een andere plek in de 
stad. De raadsleden gaan ter 

plaatse in gesprek met omwo-
nenden en experten. Voor deze 

themacommissies op verplaatsing 
kun je zelf een onderwerp of 

locatie voorstellen. Het moet gaan 
om onderwerpen die een impact 
hebben op je buurt en waarover 

een breed debat mogelijk is.  
Mail je idee naar voorzitter.
gemeenteraad@stad.gent.  

+ www.stad.gent/ 
commissieopverplaatsing 

• 09 266 50 21 
(Dienst Bestuursondersteuning)
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OPENBAAR ONDERZOEK
R4 Wondelgem
Op termijn komt er een tunnel voor doorgaand 
verkeer onder de kruispunten van de R4 met de 
Zeeschipstraat en de Evergemsesteenweg. Voor de 
werken aan de R4 tussen de Ringvaart en de N9 is  
het voorlopig onteigeningsbesluit genomen. Van  
6 april tot en met 6 mei loopt een openbaar onder-
zoek. Opmerkingen of bezwaren geef je na afspraak 
af aan de Balie Bouwen of je stuurt een aangetekende 
brief naar het College van burgemeester en schepenen, 
Botermarkt 1, 9000 Gent. De documenten kijk je op 
afspraak in bij de Balie Bouwen of op www.r4wo.be/
onteigeningkiekenbosstraat. 
+ www.stad.gent/baliebouwen 
• 09 266 79 50 (Balie Bouwen)

DE KROOK
Open maakatelier
Ben je een creatieveling in hart en 
nieren? Elke 1ste en 3de woensdag 
van de maand kun je mee brain-
stormen en ontwerpen in het open 
maakatelier van De Krook (Miriam 
Makebaplein 1). Je loopt er telkens 
vrij in en uit tussen 15 en 19 uur. In 
het atelier vind je 3D-printers, een 
lasercutter, digitale snijmachines, 
naaimachines, een heatpress en 
meer. Begeleiders én workshops 
maken je vertrouwd met al die 
technieken. Deelnemen is gratis, 
ook voor groepen. Noteer nu ook 
al de opendeurdag op woensdag 
18 mei.
+ gent.bibliotheek.be/maakatelier
• 09 323 68 82 (Bibliotheek De Krook)

MELD JE AAN
voor het secundair
Gaat je kind volgend jaar naar 
het secundair? Meld het aan op 
meldjeaansecundair.gent.be 
tussen maandag 21 maart  
(vanaf 12 uur ’s middags) en 
vrijdag 22 april (tot 12 uur  
’s middags). Wanneer je aan-
meldt, is niet belangrijk, zolang 
het maar binnen die periode 
gebeurt. Anders kun je vanaf  
6 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)

OPVANG ZOMERVAKANTIE
Start inschrijvingen
Ouders van kleuters en kinde-
ren uit de lagere school kunnen 
voor opvang tijdens de zomer-
vakantie terecht bij de Dienst 
Kinderopvang. Opgelet, de 
inschrijvingsperiode valt vroe-
ger dan gewoonlijk. Zo weet je 
op tijd of er plaats is. Schrijf je 
kinderen in van zaterdag 9 tot 
en met zondag 24 april via de 
website of in je eigen opvang-
locatie tijdens de weekdagen 
in die periode. Zoek je opvang 
voor een kind jonger dan 3 jaar 
dat tijdens het schooljaar niet 
in een stedelijke opvanglocatie 
is ingeschreven? Bel dan naar 
Gentinfo op 09 210 10 10.
+ www.kinderopvang.gent
• 09 268 20 80 (Dienst Kinderopvang)

VAKANTIE 
Welkom op het  
speelplein
Ben je tussen 3 en 15 jaar? Dan 
ben je tijdens de paas- en zomer-
vakan tie welkom op verschillende 
speelpleinen in Gent. Je neemt 
deel aan tal van plezante activitei-
ten met de animatoren, ook als het 
slecht weer is. Je vindt in bijna elke 
Gentse wijk een speelpleinwerking. 
Kinderen en tieners kunnen er een 
hele (of halve) dag terecht van 8 tot 
18 uur.
+ www.stad.gent/speelpleinen 
• 09 269 81 10 (Jeugddienst)

KAJAK EN KANO
Op de Leie
Vanaf vrijdag 22 april tot eind september verken 
je in groep (10 tot 48 personen) de Gentse wateren 
tijdens begeleide kajak- en kanotochten op de Leie. 
Dagtochten brengen je op zaterdag naar het schilder-
achtige Afsnee of tot in het hart van Gent. Op vrijdag- 
en zaterdagavond geniet je tijdens een fakkeltocht van 
de verlichte binnenstad. Reserveer minstens 4 weken 
op voorhand via www.stad.gent/kajaktochten. Vanaf 
mei kun je via www.stad.gent/sportcursussen ook 
individueel deelnemen aan kajaktochten.
• 09 266 81 15 (Blaarmeersen)
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Woon je in een appartement en wil je 
graag besparen op je energiefactuur? 
Investeer dan samen met je buren in  

zonnepanelen. Sinds begin dit jaar kun je de opgewekte energie onder 
de verschillende bewoners van het gebouw verdelen. De renovatie-
coach van De Energiecentrale begeleidt de opmaak van het energieplan 
voor je appartementsgebouw en houdt doorheen het proces alle neuzen 
in dezelfde richting. 
+  www.energiecentrale.gent
• 09 266 52 00 (De Energiecentrale)

MENTALE VEERKRACHT 
Nieuwe cursussen
Nood aan een mentale opkikker? 

Van april tot juni pakt de Stad Gent 
uit met een reeks cursussen die 

je helpen om je veerkracht te ver-
sterken. Met theoretische inzichten 

en praktische oefeningen leer je 
omgaan met de uitdagingen op je 
pad, zoals angst, slaapproblemen 
of eenzaamheid. De eerste cursus 

van de nieuwe reeks start op  
20 april. Deelnemen kost 5 euro per 
sessie (1 euro met verhoogde tege-
moetkoming). Bekijk het aanbod en 

schrijf je in via de website.

+ www.stad.gent/veerkrachtcursussen
• 09 266 35 19  

(Regie Gezondheid en Zorg)

ENERGIEDELEN
in je appartement

SINT-BAAFSABDIJ
Open voor bezoekers
De Sint-Baafsabdij, op de grond waar Gent in 
de 7de eeuw ontstond, kun je dit jaar bezoe-
ken vanaf vrijdag 1 april tot en met zondag  
30 oktober. Op vrijdag-, zaterdag- en zondag-
namiddag 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)

CREATIEVE BROEIPLEK
Beheerder gezocht
Een plek waar creatieve en lokale onder-
nemers samenkomen met de buurt: dat 
is de functie die de vroegere Wasserij der 
Vlaanderen in Sint-Amandsberg vanaf 
volgend jaar zal vervullen. In afwachting 
daarvan zoekt stadsontwikkelingsbedrijf 
sogent naar een beheerder die de site zal 
huren, invullen en coördineren. Interesse 
om deze bijzondere plek vorm te geven? 
Kom langs op een bezoekmoment en stel je 
kandidaat vóór donderdag 22 september. 
In je plan voorzie je onder meer een econo-
mische activiteit, met een duidelijke link 
met de buurt. Andere voorwaarden vind je 
op de website.
+ www.sogent.be/oproepwasserij 
• 09 269 69 00 (sogent)



wie
Christine Vervaet, wijkregisseur 

waar
Macharius-Heirnis

“Als wijkregisseur ben ik de spil tussen het 
stadsbestuur en de Gentenaars uit de 
wijken waar ik actief ben. Bij mij zijn dat 
de Gentse kanaaldorpen en sinds kort ook 
Macharius-Heirnis. Ik hou de vinger aan 
de pols van wat er leeft. Meestal komen 
signalen heel spontaan naar boven, maar 
vaak gaan we er ook zelf naar op zoek. 
We bevragen de bewoners en betrek-
ken ze op alle mogelijke manieren bij de 
ontwikkelingen in hun buurt. Met wat we 
horen, gaan we aan de slag: we gaan in 
gesprek met de stadsdiensten, brengen 
de juiste mensen met elkaar in contact 
en staan de wijkbewoners bij met raad 
en daad. Tijdens de lockdown vroegen 
de inwoners van Sint-Kruis-Winkel om 
een veilig wandelpad naar de Moervaart-
vallei. Nadat ik samen met de betrokken 
diensten naar een oplossing had gezocht, 
besliste het stadsbestuur om een trage 
weg open te stellen, terwijl de buurt zich 
engageerde om hem proper te houden. 
Dat vat mooi samen wat een wijkregis-
seur doet: samen de stad maken met alle 
betrokkenen.”

Heb je ook een idee voor je wijk? Je wijkregisseur heeft er vast 
oren naar. Je vindt het overzicht van alle wijkregisseurs op de 
website.
+ www.stad.gent/wijkregisseur 
• 09 266 82 40 (Dienst Beleidsparticipatie)

ONTMOET

Christine
Je hebt een idee om het 
leven in je wijk beter te 
maken? Of je bent bezorgd 
over het beleid? Je wijk
regisseur maakt dat je 
wordt gehoord en brengt 
de juiste mensen samen.

Macharius-Heirnis
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Op zondag 24 april duikt  
Erfgoeddag in het rijke 

schoolverleden. Ook Gent 
kent een lange onderwijs
traditie, met onder meer 

een museum dat tussen de 
schoolbanken ontstond.

D e burelen in De wereld van Kina: de 
Tuin staan vol houten kistjes. Ze 
bevatten glasdia’s van insecten uit 
de collectie van Leo Michel Thiery. 

De Gentse onderwijzer lag in het begin 
van de vorige eeuw mee aan de basis 
van De wereld van Kina, dat met de Tuin 
en het Huis vandaag 2 vestigingen telt. 
Sara Thooft is er educatief consulent en 
wil de glasplaatjes graag gebruiken op 
Erfgoeddag, die dit jaar in het teken van 
onderwijs staat.
“Het ontstaan van De wereld van Kina is 
nauw verweven met de Gentse stads-
scholen”, zegt Sara. “Wat begon als een 
uitleendienst voor lesmateriaal, groeide 
in 1924 uit tot een volwaardig School-
museum met opgezette dieren, minera-
len, gesteenten en gedroogde planten. 
Thiery was een van de bezielers. Hij gaf 
les in een stadsschooltje en was zijn tijd 
vooruit. Zijn klaslokaal was een klein 
museum met stenen en fossielen. Op de 
speelplaats onderhield hij een tuin met 

planten en kruiden. Zo bracht hij kin-
deren uit de arbeidersbuurten liefde 
voor de natuur bij.”

Droomtuin
Het Schoolmuseum kreeg een vaste 
stek in een school voor letterzetters in 
het Berouw, waar vandaag De wereld 
van Kina: de Tuin is gevestigd. Thiery 
legde er zijn droomtuin aan, en ook die 
was nieuw voor zijn tijd. De planten 
stonden niet gegroepeerd per familie, 
maar per toepassing en per biotoop. 
“Tijdens het weekend was het museum 
een soort cultureel centrum”, vertelt 
Sara. “Op zondagmiddag gaf Thiery 
lezingen met film- en diamateriaal 
over heel uiteenlopende onderwerpen. 
Daar kwam een breder publiek op af 
dan alleen maar schoolkinderen en 
onderwijzers. Het was Roland Ver-
straeten, bekend van schooltelevisie 
op de toenmalige BRT, die er in de 
jaren 60 een volwaardig natuurmuse-
um van maakte. De collectie verhuisde 
naar het Sint-Pietersplein. De acade-
mie voor beeldhouw- en schilderkunst 
nam haar intrek in de tuin.”

Blauwe kiel
Voor wie school liep in de jaren 70 en 
80, was een bezoek aan Schoolmuseum 
Michel Thiery aan het Sint-Pietersplein 
vaste prik. Met glazen kasten vol opge-
zette dieren en grote panelen vol tekst 
bleef de aanpak schools. “Een beetje 

zoals het onderwijs toen”, zegt Didier 
Thienpont, die al 30 jaar lesgeeft aan 
basisschool De Muze en destijds zelf op 
de Gentse schoolbanken zat. “De leraar 
droeg een blauwe kiel en stond vooraan 
op een trede. De kinderen luisterden 
en noteerden. Ettelijke schoolborden 
schreven we over. Nu kunnen we ons 
dat niet meer voorstellen. De leerkracht 
staat vandaag niet meer boven de kinde-
ren, maar ertussen. Kritisch nadenken, 
beleefd je mening uiten en luisteren 
naar elkaar zijn minstens even belang-
rijk als de tafels van vermenigvuldiging 
uit je hoofd kennen. Bovendien kwam 
het digitale erbij. De kinderen gooche-
len daarmee, terwijl het voor mij echt 

EEN BANK 
VOORUIT

ERFGOEDDAG



wel aanpassen is. Ik leer elke dag bij. 
Van mijn leerlingen, maar ook van mijn 
jongere collega’s. Lesgeven is meer en 
meer een wisselwerking, en eigenlijk 
vind ik dat heel plezant.”

Bron van verwondering
Ook het voormalige Schoolmuseum 
wierp de blauwe kiel van zich af. In 2003 
ontpopte het zich tot De wereld van Kina, 
waarbij Kina staat voor Kind en Natuur. 
De tuin van Michel Thiery werd in ere 
hersteld en is vandaag een volwaardig 
bijhuis. In beide vestigingen kreeg de 
manier van presenteren een grondige 
upgrade, met veel aandacht voor inter-
activiteit en beleving. “Het hart daarvan 

is nog altijd onze collectie”, zegt Sara. 
“Die is ook historisch zeer waardevol. 
De collectie dag- en nachtvlinders uit 
het begin van de vorige eeuw vertelt ons 
niet alleen iets over de natuur, maar ook 
over de toestand van het milieu in die 
tijd. Zo blijft het museum een oneindige 
bron van verwondering. Precies zoals 
Leo Michel Thiery het had gewild.”

Op Erfgoeddag geeft directeur Jan Schiettekatte in De 
wereld van Kina: het Huis (Sint-Pietersplein 14) een lezing 
over Leo Michel Thiery. Voor kinderen en hun ouders zijn 
er activiteiten rond stadsarcheologie en collectiestukken. 
Ontdek het volledige programma op de website.
+ www.dewereldvankina.be
• 09 323 62 50

9

Het vroegere Schoolmuseum Michel Thiery ontpopte zich tot een volwaardig natuurmuseum met veel aandacht voor interactiviteit en beleving.

‘De leerkracht staat 
vandaag niet meer 
boven de kinderen, 

maar ertussen.’
DIDIER THIENPONT,  BASISSCHOOL DE MUZE
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Op Erfgoeddag 24 april 
richten tal van Gentse 
musea en organisaties 
de blik op onderwijs. Een 
greep uit wat je die dag 
zoal kunt doen.
+ www.erfgoeddag.be

 Een portret met een pony
De komst van de schoolfotograaf was 
ooit een belevenis op zich, met veel 
aandacht voor pose en achtergrond. 
Kinderen gingen statisch op de foto, 
omringd door speelgoed of zelfs 
zittend op een kameel. In de jaren 
60 en 70 waren foto’s met een pony 
bijzonder in trek. In het Huis van Alijn 
kun je op Erfgoeddag een nieuw pony-
portret laten maken. Zonder echte 
pony, maar met een knipoog naar  
de traditie.

 Paraderen in de Plantentuin
In de 19de en de 20ste eeuw floreerde 
de bloementeelt in en rond Gent. De 
Gentse tuinbouwers waren befaamd 
tot ver buiten de grenzen. Met een 
multimediapresentatie in de Planten-
tuin van de universiteit herontdek je 
de rijke geschiedenis van het Gentse 
tuinbouwonderwijs. Nadien kun je 
zelf op verkenning met een van de ver-
rassende fiets- en wandelroutes door 
de bloemrijke Gentse geschiedenis. Gered door de bel!

Stichting Logos bouwt 
experimentele muziek-
instrumenten en muziek-
dozen van alledaagse gebruiksvoor-
werpen, waaronder school- en andere 
bellen. Op Erfgoeddag leg je je oor te 
luisteren aan de beltotem, de beltele-
foon, de bellenmuziekdozen en een 
aantal muziekautomaten. Je maakt er 
ook kennis met de educatieve cörgel, 
een bouwproject in samenwerking 
met een STEM-klas.

 Op stap met de architect
Tussen 1880 en 1915 bouwde stads-
architect Charles Van Rysselberghe 
een 25-tal Gentse stadsscholen. Ze 
hadden allemaal dezelfde herkenbare 
structuur en interieurs. Tijdens een 
wandeling van ongeveer 2 uur leidt 
erfgoedexperte Marieke Jaenen je 
langs verschillende scholen. Onder-
weg staat ze stil bij hun erfgoedwaar-
de, hun bouwgeschiedenis en de 
oorspronkelijke ontwerpen.

 Van armenbeluik naar  
kennisberg
Met de Boekentoren als baken is de 
Blandijnberg een bastion van kennis. 
Dat was niet altijd het geval. Pas in de 
19de eeuw verdrong het monumen-
tale Plateaugebouw het armoedige 
Bataviabeluik. Een gids neemt je mee 
naar dit Instituut der Wetenschappen 
en de aangrenzende Volkssterren-
wacht. Via de Technische Laboratoria 
in de Sint-Pietersnieuwstraat daal je 
opnieuw naar de Muinkschelde af.

 Door de ogen van  
de inspecteur 
Het bezoek van de school inspecteur 
gaat bij leer krachten en leerlingen 
vaak met de nodige nervositeit ge-
paard. Bij Archief Gent duik je mee in 
het klassement van de Gentse onder-
wijsinspecteur Michel Steels (1913-
1987). Samen met hem ontdek je welke 
vakken de leerlingen vroeger volgden 
en hoe scholen en schoolboeken de 
voorbije eeuw veranderden. 
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25 jaar  
 Ombudsdienst

652 dossiers  
onderzocht 

 in 2021

 Top 5 klachten:
 – Mobiliteit
 – Huisvuilophaling
 – Lage-emissiezone
 – Huisvesting
 – Leefloon

“De ombudsvrouw, dat is eigenlijk een 
team van 6 mensen. Bij ons kun je terecht 
als je vindt dat je klacht over een stads-
dienst onvoldoende door de dienst zelf 
werd behandeld. Wij zijn verbonden aan 
de Stad, maar werken onafhankelijk. Zo 
bewaren we onze neutraliteit. Als een 
klacht gegrond is, zoeken we samen met 
de betrokken dienst naar een oplossing. 
Is dat niet het geval, dan leggen we 
uit waarom. Soms heeft de stadsdienst 
gelijk, maar schort er iets aan een regle-
ment. Dan doen wij aanbevelingen om 
gelijkaardige klachten in de toekomst te 
vermijden. Zo stelden we voor om een 
eerste betalingsherinnering voor een 
openstaande factuur van Ivago gratis 
te maken. Intussen is dat het geval. We 
vinden het belangrijk om heel toeganke-
lijk te zijn. Dat betekent dat we soms ook 
klachten krijgen over een loszittende tegel 
of defecte straatverlichting. Dan verwijzen 
we door naar Gentinfo of naar de betrok-
ken dienst. Vaak is het probleem daarmee 
van de baan. Even gehoord worden maakt 
een heel verschil.”

Heb je een klacht? Neem contact op met de betrokken dienst.  
Nog niet tevreden? Meld het aan de ombudsvrouw.
+ www.stad.gent/ombudsvrouw
• ombudsvrouw@stad.gent
• 09 266 55 00

Helena 
DANKZIJ

Ben je niet tevreden met de 
reactie van een stadsdienst 
op jouw klacht? Ombuds
vrouw Helena herbekijkt  
de kwestie met een  
onbevangen blik.

wie
Helena Nachtergaele, ombudsvrouw

waar
Ombudsdienst (Botermarkt 17)
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‘Ons motto is: de 
juiste ondernemer 
op de juiste plaats.’

BRITTA VAN DE VELDE, DIENST ECONOMIE

De Stad Gent heeft een 
relatiebureau. Niet voor 

eenzame harten, wel voor 
ondernemers op zoek naar 
een handelspand om hun 

droom waar te maken.

een van de matchmakers die handelaars 
aan handelszaken koppelt. Haar voel-
sprieten zeggen: het komt goed.
Britta Van de Velde (Dienst Economie): 
“De aanvragen lopen weer binnen.  
Corona heeft de mensen precies zin ge-
geven om te ondernemen. Velen hebben 
net nu een zaak opgestart.”
Hoe helpt Britta handelaars aan hun 
droompand? “We zoeken in de stad en op 
vastgoedwebsites alle panden die te koop 
of te huur staan. Uit dat aanbod halen we 
het meest geschikte gebouw. Ons motto 
is: de juiste ondernemer op de juiste 
plaats. Daarvoor hebben we het ruime 
centrum opgedeeld in sfeergebieden. 
Gent Central, dat is de omgeving van de 
Veldstraat met de grote namen. Rond de 
Zuid kun je dan weer ‘luxueus en eigen-
zinnig’ shoppen, terwijl Sint-Jacobs 
bekend staat voor sfeer en brocante. Op 
elk potje past een deksel!” (lacht)

Superlocatie
Voor Velektro is dat Dok Noord. Erkan 
Arslan startte zijn winkel voor elektrische 
fietsen op in 2018 en gaf vorig jaar de 
fakkel door aan Stijn Van Rysselberghe.
Erkan Arslan: “Ik had geen idee waar we 
moesten zitten. Panden die ik gezien heb, 
op de gekste plekken! De Stad heeft me 
fantastisch geholpen. Ik mocht ons con-
cept eerst een week lang uittesten in The 
Box, in de Dampoortstraat. Ik verkocht 
meteen 15 fietsen. Dat motiveerde me om 
door te zetten. Daarna bracht Britta me in 

E en beetje leegstand is normaal en 
zelfs gezond. Waar de ene handelaar 
vertrekt, kan de volgende een nieuw 
concept lanceren. Maar vandaag 

staat 11,3 % van de Gentse winkel- en 
horecapanden leeg. “Dat is van het 
goede te veel”, zegt Katrien Vanpaemel 
(Dienst Economie). “Tegen e-commerce 
hielden de Gentse handelszaken al die 
jaren goed stand, maar corona was een 
serieuze opdoffer, waardoor de leeg-
stand omhoogwipte. Samen met de 
vastgoedsector bekijken we nu hoe we 
die het best aanpakken. Die 11,3 % is nog 
altijd beter dan de andere Vlaamse cen-
trumsteden. Die zitten gemiddeld aan 
12,5 %. Bovendien blijft de leegstand 
daar licht stijgen, terwijl hij in Gent 
stabiliseert.”

Eigenzinnig Zuid
Nuance is dus op zijn plaats. Toch scha-
kelt Gent een paar versnellingen hoger in 
de aanpak van leegstand. Een bruisende 
stad is ondenkbaar zonder een levendig 
handelsaanbod. Britta Van de Velde is 

ONTDEK  
JE PLEK

12

HANDELSPANDEN

contact met de mensen van Dok Noord. In 
maart 2018 konden we erin.”
Stijn Van Rysselberghe: “Dok Noord is 
een superlocatie in een wijk die helemaal 
opleeft. Klanten kunnen hier onder-
gronds parkeren en fietsen uitproberen 



“Staat je pand leeg en wil je het aan een 
nieuwe ondernemer verhuren? Of ben je zelf 
als ondernemer op zoek naar een geschikte 
winkel-, kantoor- of productieruimte, tijdelijk 
of op lange termijn? Check in beide gevallen 
onze website en vul daar je gegevens in. Of 
geef ons een belletje. We brengen jullie graag 

met elkaar in contact.” 

+ www.stad.gent/pandzoektondernemer
• 09 210 10 60 (Ondersteuningspunt  

Ondernemers Gent) 

‘Laat ons weten 
of je een pand 

zoekt of  
verhuurt.’

BRITTA VAN DE VELDE
 DIENST ECONOMIE

op het binnenplein. Beter kunnen we 
niet zitten.”

In de etalage
De Stad drijft zijn inspanningen als 
matchmaker verder op met infosessies, 
retailtours en andere evenementen voor 
pandeigenaars en vastgoedmakelaars. 
Ze werkt ook samen met Labland, een 
van de finalisten van Circuit Circulair, 
een wedstrijd voor vernieuwende ideeën 
om grondstoffen, materialen of energie 
te hergebruiken. Labland experimen-
teert onder meer met de tijdelijke invul-
ling van leegstaande handelspanden.
Merijn Van den Eede (Labland): “We 

huren die en vormen ze om tot 
co-werkplekken, met gerecupereer-
de, hernieuwbare en demonteerbare 
materialen. Die kunnen we vlot ver-
huizen naar een volgende locatie. In 
de etalage kunnen ondernemers een 
nieuw product in de … etalage zetten.”
Het eerste pand is intussen gehuurd: 
een voormalige fruitwinkel in de 
Bevrijdingslaan. Tegen de zomer 
zitten daar jonge ondernemers in de 
circulaire economie op hun laptop te 
tokkelen. “We zijn nu naar een tweede 
pand op zoek, liefst wat meer naar het 
centrum. Wie iets weet, mag het laten 
weten via www.circularwork.space.”
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RABOT  
IN HET 

KWADRAAT

START

Voor het project  
De vierkante kilometer legt 

historica Tina De Gendt 
verborgen geschiedenissen 
uit de Rabotwijk bloot. Met 

een expo in het STAM neemt 
ze je mee op pad. 

DE ROUTE

Henri Frans (midden) reisde met acrobatentrio Bentos de wereld rond  
en opende nadien café Bentos in de Wondelgemstraat.
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El Paso
Waar nu de jongeren van El Paso  
en vzw Ergenekon balletjes 
trappen, lag tussen 1792 en 1892 
het kerkhof van de Brugse Poort. 
Met de bouw van de Rabotwijk 
in de jaren 1880 verhuisde de 
begraafplaats en kreeg het terrein 
een reeks nieuwe invullingen: 
aardappel veld tijdens de Eerste 
Wereldoorlog, barakkenkamp in 
het interbellum en openlucht-
zwembad vanaf 1947. Pas in 1986 
kreeg het plein de naam El Paso, 
toen de gelijknamige jeugd-
beweging uit de Brugse Poort er 
onderdak vond in de chalet.

Griendeplein
Het stadsvernieuwingsproject  
Bruggen naar Rabot bracht adem-
ruimte in de wijk, maar het Griende-
plein blijft toch vooral een chaotisch 
kruispunt. Tot 1950 lag hier een brug 
over ‘t Warm Lieveke: een zijtak van 
de Lieve die de Rabottorens met de 
Bargiekaai verbond en lekker warm 
werd gehouden met het afvalwater 
van katoenfabriek La Louisiane. 
Nadat het water werd gedempt, 
kwam er een kaartershuisje dat in de 
jaren 70 ’t Vlot zou huisvesten: een 
organisatie die de basis legde voor 
het latere buurtwerk. 

Blaisantvest
Aan de Blaisantvest lag vroeger 
een militair bolwerk of ‘fortje’. In 
de 19de eeuw maakte het plaats 
voor een beluik met een ‘koste loze 
stadsschool’. In 1960 kreeg de buurt 
met de Maria Gorettikerk een mo-
dernistisch gebedshuis. De school 
liep langzaam leeg en werd in 1991 
ingericht als het eerste Stedelijk 
Integratiecentrum. Het nieuwe 
park achter de Blaisantkerk ging dit 
jaar op zoek naar een eigen naam. 
Buurtbewoners konden stemmen 
op namen die tijdens De vierkante 
kilometer waren opgedoken. 

De vierkante kilometer
De enorme luchtfoto in het STAM 
(Godshuizenlaan 2) is een publieks-
lieveling. Elke fototegel komt over-
een met 1 vierkante kilometer Gent in 
het echt. Voor het project De vierkante 
kilometer reist historica Tina De 
Gendt de 19de-eeuwse gordel rond. 
Tegel per tegel haalt ze samen met 
buurtkenners de verborgen geschie-
denissen van de Gentse wijken naar 
boven. Het voorbije jaar verdiepte ze 
zich in de Rabotwijk. Vanaf maandag 
4 april ontdek je de vierkante kilo-
meter Rabot op het STAMplein, een 
stukje museum dat gratis toeganke-
lijk is.
+  www.stamgent.be
  09 267 14 00 (STAM)

Elsstraat
Een onopvallend hoekhuis aan het 
kruispunt waar binnenkort het Koen 
Blieckplein komt, roept bij veel 
buurtbewoners bijzondere herinne-
ringen op. Hier was in de jaren  
80 El Ele gevestigd, de eerste Turkse 
vrouwen organisatie van Gent.  
Turkse vrouwen van verschillende 
generaties volgden er naaiwork-
shops, maar ook rijlessen en alfabe-
tiseringscursussen. In 1991 werd 
El Ele erkend als Lokaal Integratie-
centrum en verhuisde de organisatie 
naar een huis in de Pannestraat.

Rabotkerk
Aan de rand van het Rabot ligt een 
kerk die bijna even bepalend is 
geweest voor de geschiedenis van 
de wijk als de centrale Sint-Jozef-
kerk. De Rabotkerk aan de Begijn-
hofgracht is de enige Gentse kerk 
die gebouwd is voor de protestantse 
eredienst. Ze vormde in de jaren 50  
de eerste hoek van de zogenaamde  
Holy Corner, samen met de ortho-
doxe en anglicaanse kerk in dezel f  de 
buurt. Sindsdien nam de religieuze 
diversiteit in de wijk alleen maar 
toe. Vandaag telt het Rabot niet 
minder dan 14 gebedsruimtes. 
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Meer interessante organisaties vind je op  
www.metweiniggeld.be 

Haal je ‘Met weinig geld’-zakboekje op in  
Bibliotheek De Krook (Miriam Makebaplein 1) of  
een van de GentinfoPunten.
• 09 266 99 11 (OCMW Gent)

‘Wij geven  
gebruikte spullen 

een tweede leven.’

MET  
WEINIG GELD

Het leven wordt duurder, 
een duwtje in de rug is af  

en toe welkom. 
Hoe kom ik rond met 

minder geld?  

3 X VRAGEN

‘Gratis huishoudspullen.’
Annemie Verhelst
Weggeefwinkel (Rabot) 
“In de Weggeefwinkel neem je gratis 
spullen mee naar huis. Heb je zelf iets te 
veel? Dan kun je het binnenbrengen. Wij 
hebben boeken, speelgoed, elektro, de-
coratie en huisgerief. Soms ook kapotte 
spullen of kosteloos materiaal, want we 
krijgen vaak knutselaars over de vloer. 
De deur staat open voor iedereen: men-
sen die het moeilijk hebben, maar ook 
kotstudenten of Gentenaars die bezig 
zijn met duurzaamheid en hergebruik.”

‘Babyspullen ontlenen.’
Jovita Goldschmidt
Babytheek Gentse Spruiten (Brugse Poort) 
“De Babytheek is een uitleendienst voor 
zwangerschaps- en babyspullen. In ruil 
voor een lage bijdrage ontleen je spullen 
uit een collectie van 2.300 items. Heb 
je het minder breed? Dan betaal je een 
sociaal tarief via de UiTPAS of Gentse 
Spruiten vzw. Wat je niet meer nodig 
hebt, breng je terug. Zo geef je spullen een 
tweede leven en voorkom je aankopen 
waar je later spijt van hebt. Het leven is al 
duur genoeg met een pasgeboren kind.”

‘Goedkoper winkelen.’
Luc De Bar Mobiele Sociale Kruidenier  
“Bij de Sociale Kruidenier koop je 
voedings waren, zoals groenten en fruit, 
maar ook onderhouds- en verzorgings-
producten. Die kosten 30 % minder dan 
de gewone winkelprijs. Je kunt alleen 
klant worden als het OCMW, CAW of Kind 
en Gezin je doorverwijzen. Sinds vorig 
jaar is er ook een mobiele sociale kruide-
nier. Die staat afwisselend in Nieuw Gent, 
Ledeberg, Scheldeoord, Oostakker en aan 
de Watersportbaan. Daar vind je aanvul-
lend gratis producten van Foodsavers.”
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Kente 
GHANA 

Kente bestaat uit kleurrijke stroken die aan elkaar 
worden genaaid. De stof wordt gebruikt voor 
mannen- en vrouwenkleding met felle geometrische 
motieven. Elke kleur heeft een betekenis.

INDUSTRIEMUSEUM

Met kleuren, geuren, texturen en motieven 
vertellen Afrikaanse stoffen het verhaal van een 
heel continent. De expo Pagne Africain in het 
Industriemuseum licht een tip van de sluier.

“Ik ben altijd al geboeid geweest door 
Afrikaanse stoffen. Ze vertellen ons iets 

over dat deel van de wereld. Over de 
geschiedenis, maar ook over status en 
spiritualiteit. In Pagne Africain neem ik 
je mee op reis doorheen het continent. 

Onderweg kom je meer te weten over de 
eigenheid van Afrikaans textiel. De expo 
laat zich op heel uiteenlopende manieren 
beleven. Je kunt gewoon genieten van de 

vele kleuren en motieven. Maar als je graag 
dieper graaft, leer je ook hoe kolonialisme 

en massaproductie vakmanschap en 
techniek hebben beïnvloed. Daarnaast 
zijn er workshops voor wie zich verder 
in Afrikaanse stoffen wil verdiepen. Het 
Industriemuseum vult de expo aan met 

objecten uit de eigen collectie, zoals stalen 
van Gentse textielfabrieken en -drukkerijen 

die in de 19de en 20ste eeuw stoffen 
bedrukten voor de Afrikaanse markt.”

‘De kleuren  
van Afrika’

STELLA NYANCHAMA OKEMWA, CURATOR

do 31 maart tot di 7 juni 
Pagne  

Africain

Industriemuseum
Elke dag open behalve op woensdag
Minnemeers 10 
+ www.industriemuseum.be
• 09 323 65 00

Ethiopisch katoen 
ETHIOPIË 

Ethiopië heeft een ideaal klimaat voor de productie 
van katoen. Een specialiteit zijn de fijne, met de 
hand geweven doeken en sjaals. De witte weefsels 
worden afgewerkt met een decoratieve boord.

Khanga 
KENIA  TANZANIA 

Khanga’s zijn doeken met een 
geschreven boodschap, van 
liefdesuitingen tot verwensingen. Ze 
worden vaak cadeau gedaan en gebruikt als 
sjaal of hoofddoek, maar ook in het interieur.
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Bogolan 
MALI 

De bogolan of modderdoek wordt door 
mannen geweven en door vrouwen met de hand 
beschilderd. De verf is een soort gefermenteerde 
modder, gewonnen uit rivierbeddingen.
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Meskerem Mees, muzikante
waar
Studio La Patrie 

Goud op Humo’s Rock Rally,  
een fel bejubeld debuutalbum, 
een handvol internationale 
prijzen: Meskerem Mees 
verovert de wereld, met een 
tussenstop in de Handelsbeurs 
op 15 april. 

Meskerem 
DE AGENDATIPS VAN ...
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Meskerem Mees
VR 15 APR
Handelsbeurs

Lokale Helden 
ZA 30 APR  
Gentse  
muziekcafés

Muzikale pop art-
wandeling
NOG TOT ZO 8 MEI
S.M.A.K.

“Eigenlijk had ik eind vorig jaar al 
in de Handelsbeurs moeten staan. 
Helaas heeft corona daar anders 
over beslist. Mijn plaat is nu al een 
tijdje uit. Toch is er voor mij niet 
zoveel veranderd. De erkenning is 
leuk, maar ik ben nog altijd dezelfde 
Meskerem Mees als daarvoor. Ook al 
ben ik intussen gestopt met studeren 
en word ik wat vaker herkend. Ik kijk 
wel enorm uit naar dat concert, al 
was het maar om al mijn vrienden 
eindelijk nog eens samen te zien. Zij 
hebben me ook doorheen de pan-
demie geholpen. In juni ben ik naar 
Gent verhuisd, en als artiest had ik 
niet altijd evenveel omhanden. Dan 
is het fijn om mensen in de buurt 
te hebben bij wie je terechtkunt 
om leuke dingen te doen, zoals een 
streepje zon meepikken aan de Reep 
of een gratis concertje in café De 
Loge. Wat dat betreft is Gent echt 
een dorp. Ik heb het gevoel dat ik in 
elke straat iemand ken, en dat is best 
aangenaam." 



Design Fest Gent is een nieuw tweejaarlijks festival dat ruimte biedt aan ontwer-
pers om hun ideeën te delen met de bezoekers en inwoners van Gent. Binnen 3 
inhoudelijke clusters – Look Back, Move Forward en Do Care – brengt het samenwer-
kingen tussen designers, kennisinstellingen en industrie op gang. De uitvalsbasis 
van deze nuleditie is Design Museum Gent, maar ook op andere locaties in de stad 
wil het festival tonen en presenteren, en ontmoeting en verwondering stimuleren. 
+ www.designfestgent.be
• 09 267 99 99 (Design Museum Gent)

Shop-op zondag
ZO 3 APR
Zondag 3 april is opnieuw koop-
zondag. Heel wat winkels in het 
centrum van Gent openen vanaf de 
middag de deuren. Het hele weekend 
lang ontdek je mode en design, 
zowel van eigen bodem als uit het 
buitenland. Tijdens deze Shop-op 
zondag zijn bus en tram naar en in 
Gent helemaal gratis.
+ www.kooplokaal.gent
• 09 210 10 10 (Gentinfo) 

Buitenspeeldag
WO 20 APR
Woensdag 20 april is het opnieuw 
Buitenspeeldag voor alle kinderen en 
jongeren. We nodigen iedereen uit 
om een hele middag lang naar buiten 
te trekken en samen te spelen en te 
sporten. 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)

Meskerem Mees
VR 15 APR
Neem een stemgeluid zo helder als 
bronwater, voeg een gulle dosis 
puurheid toe, werk af met een portie 
panache, en je hebt Meskerem Mees. 
Na haar overwinning in Humo's Rock 
Rally presenteert de grande dame 
van vooraan in de 20 met Julius een 
debuutplaat van tijdloze schoonheid. 
Op 15 april speelt ze een thuismatch 
in de Handelsbeurs (Kouter 29). De 
rest van de wereld volgt.
+ www.handelsbeurs.be
• 09 265 91 60 (Handelsbeurs)

agenda   
Bij alle activiteiten met dit icoon  
kun je terecht met de UiTPAS. 
+ www.uitingent.be

Ontdek meer activiteiten 
op www.uitingent.be

 www.facebook.com/uitingent
 @UiTinGent
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Wonderlijke Voyage
NOG TOT MA 18 APR
De expo Wonderlijke Voyage is met een maand verlengd. Nog tot paasmaandag 18 
april ga je in de Sint-Pietersabdij (Sint-Pietersplein 9) scheep met de Gentse priester 
Michael de Febure, die in het voorjaar van 1721 op handelsmissie naar Oost-Indië 

vertrok. Unieke objecten brengen zijn dagboek tot leven, van historische 
atlassen, prenten en scheepsmodellen over exotische plan-

ten en dieren tot maritieme vondsten uit 18de-eeuwse 
scheepswrakken. Een fascinerende beleving voor jong 
en oud.
+ www.historischehuizen.stad.gent/wonderlijke-voyage 
• 09 266 85 00 (Historische Huizen Gent)

Design Fest Gent

VR 22 APR TOT ZO 1 MEI

TIP

Open-Bar
DO 21 APR
Open-Bar is een ontmoetingsactivi-
teit van IN-Gent vzw voor Gentenaars 
en anderstalige nieuwkomers. Terwijl 
je kennismaakt met stadsgenoten 
kom je meer te weten over een  
organisatie in de stad. Op donderdag  
21 april, van 19 tot 21 uur, is dat  
Bibliotheek De Krook (Miriam 
Makeba plein 1). Je ontdekt er samen 
het aanbod van de bibliotheek: de 
collectie, de activiteiten en het advies 
dat je er kunt krijgen. Je leert ook 
hoe je bijvoorbeeld Nederlands kunt 
oefenen. Schrijf je in via de website 
of de telefoon.
+ www.in-gent.be/openbar
• 0488 85 67 43 (IN-Gent)
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Dobet Gnahoré is een Ivoriaanse zangeres die sinds de jaren 90 vanuit Frankrijk de 
harten verovert. In 2006 was ze runner-up voor de World Music Awards (BBC 3) 
in de categorie beste nieuwkomer. In 2010 trad ze tijdens de 2de editie van Little 
Africa voor het eerst op in De Centrale. Dat jaar won ze samen met India.Arie de 
Grammy voor Best Urban/Alternative Performance. Op 22 april komt ze opnieuw 
naar De Centrale (Kraankindersstraat 2) voor een concert in het kader van Fair 
Fashion Fest.
 + www.decentrale.be
 • 09 323 65 65 (De Centrale)

agenda

Wilde Bijen Parade
NOG TOT ZO 25 SEP
In het boek Wilde Bijen Parade 
brengen 40 illustratoren elk op hun 
manier de wondere wereld van de 
bijen in beeld. Samen laten ze zien 
hoe bijen leven, wat ze nodig hebben 
en hoe wij ze kunnen helpen. De illus-
traties waren eerder te zien in het 
Natuurhistorisch Museum Rotterdam 
en verhuizen nu naar Gent voor een 
expo in De wereld van Kina: de Tuin 
(Berouw 55).
+ www.dewereldvankina.be
• 09 225 05 42 (De wereld van Kina)

Fair Fashion Fest
ZA 23 EN ZO 24 APR
Het Fair Fashion Fest zet ethische mode 
van lokale ondernemers in de kijker, maar 
heeft ook oog voor textiel en technieken 
uit de rest van de wereld. Voor het eerst 
vindt het festival plaats op 2 dagen en 2 
locaties: het Industriemuseum (Minnemeers 
10) en De Centrale (Kraankindersstraat 2). Er zijn expo’s, 
workshops en debatten, maar ook een ethische modemarkt, een ruilbeurs voor 
kleding én lekkers van Komaf Koffie. Zowel het festival als de openingsavond  
op vrijdag 22 april zijn gratis.
+ www.fairfashionfest.be 

Lezing Gentse beluiken
ZO 24 APR
Benieuwd naar het verhaal achter de 
typisch Gentse citeetjes? Op vraag 
van de Stad brachten enkele architec-
tenbureaus de erfgoedwaarde van de 
beluiken met de kleine arbeidershuis-
jes in kaart. In de Minardschouwburg 
(Romain De Coninckplein 1) lichten zij 
hun beluikenatlas toe. Aansluitend 
vertelt Hilde Langeraert van het 
Industriemuseum over de opkomst 
van de beluiken als typisch stedelijk 
fenomeen. De lezing begint om 10.30 
uur. Schrijf van 31 maart tot 7 april 
in via de website. Geen internet? Bel 
Gentinfo.
+ www.go.stad.gent/voorjaarslezingen 
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Zomerliefkermis
VR 22 TOT MA 25 APR
Het kermisseizoen in de Gentse 
wijken gaat traditiegetrouw van start 
met de Zomerliefkermis, van 22 tot 
25 april in Mariakerke. Jong en oud 
kunnen er terecht voor een avond-
markt, concerten, een rommelmarkt 
en diverse activiteiten. Kijk op de 
website voor het overzicht van alle 
stadskermissen.
+ www.stad.gent/stadskermissen
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Dobet Gnahoré

VR 22 APR 

TIP

Florient
NOG TOT MA 25 APR
De Gentse plantkundige Charles Van 
Hoorebeke verzamelde 200 jaar 
geleden meer dan 1500 plantensoor-
ten in een herbarium. Veel van die 
planten kwamen toen frequent voor, 
maar zijn vandaag erg zeldzaam 
of zelfs helemaal verdwenen. Deze 
tijdelijke expo in Natuurcentrum Jan 
Hublé (Driepikkelstraat 32) vertelt 
je hoe dat komt, maar toont met 
mooie voorbeelden ook hoe je een 
herbarium aanlegt.
+ www.stad.gent/florient
• 09 323 57 06 (De Ruigte)
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De coronamaatregelen kunnen 
nog altijd 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.

APRIL
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Jong Vrij Podium
DI 26 APR
Op Tempo biedt een podium aan jon-
geren tussen 13 en 18 jaar die muziek 
spelen en/of graag poëzie lezen of 
schrijven voor hun leeftijdgenoten, 
ook in andere talen. In Bibliotheek De 
Krook (Miriam Makebaplein 1) krijgen 
ze de kans om hun talenten voor een 
publiek te ontplooien. De Muziek-
ateliers van De Centrale helpen de 
jonge artiesten bij de voorbereiding. 
Neem deel of kom kijken op dinsdag 
26 april om 19 uur in de jongerenbib. 
De volgende editie vindt plaats op 
17 mei.
+ gent.bibliotheek.be/op-tempo
• 09 323 68 82 (Bibliotheek De Krook)

Wie popart zegt, denkt spontaan ook aan de muziek van de jaren  
60 en 70. Radio-icoon Luc Janssen duikt samen met 10 boeiende gasten 
in de platenkast: welk kunstwerk uit de expo Pop Art, van Warhol tot Panamarenko in  
het S.M.A.K. prikkelt hen en welke songs hangen daaraan vast? Wandel door de tentoon-
stelling en ontdek de muziek van toen met verhalen van mensen als Lectrr, de Dewaele- 
broers, Sylvie Kreusch, Johannes Verschaeve en Meskerem Mees.
+ www.smak.be
• 09 323 60 01 (S.M.A.K.)

Lokale Helden
ZA 30 APR
Dat Gent een goede voedings bodem 
is voor lokaal muziektalent, heeft 
veel te maken met de talrijke muziek-
cafés die de stad telt. Tijdens Tournée 
Musicale staan die cafépodia een 
hele avond lang in de kijker. In meer 
dan 15 cafés blaast het kruim van 
de Gentse muziekscene verzamelen 
voor een reeks gratis concerten in 
de meest uiteenlopende genres. Een 
overzicht van alle locaties vind je 
op de website. Ook niet te missen: 
Lokale Held zoekt Expert, speeddate-
sessies voor Gentse muziekmakers.
+ cultuur.gent
• 09 323 61 80 (Cultuur Gent)

Boterkoekenloop
ZO 1 MEI
Tijdens de Boterkoekenloop leven 
jong en oud zich uit op verschillende 
loopafstanden door de groene Gent-
brugse Meersen. Avonturiers wagen 
zich aan de nieuwe looproute met 
uitdagende opdrachten, zoals sluipen 
onder een camouflagenet. Wie het 
graag rustig aan doet, wandelt de 
bewegwijzerde routes. Deelnemen is 
gratis. Sporters met een beperking 
kunnen een buddy aanvragen. 
Voor de kleinsten is er sportieve 
kinderopvang. Schrijf je vooraf in via 
de website.
+ www.stad.gent/boterkoekenloop
• 09 266 80 00 (Sportdienst)

Bad Composers
ZO 24 APR
Met Bad Composers presenteert Muziekcentrum  
De Bijloke (Godshuizenlaan 2) 6 concerten 
met mooie muziek van ‘foute’ componisten, 
zoals vrouwenhaters, racisten en moordenaars. 
Schrijfster Gaea Schoeters stelt er via interven-
ties de  vragen bij die in tijden van #MeToo en 
Black Lives Matter spontaan bij ons opkomen. 
Luisteren naar Händel, Debussy en Gesualdo 
was nog nooit zo gewaagd.
+ www.bijloke.be
• 09 323 61 00 (Muziekcentrum De Bijloke)

Muzikale popartwandeling

 NOG TOT ZO 8 MEI 

TIP

  
Bij alle activiteiten met dit icoon  
kun je terecht met de UiTPAS. 
+ www.uitingent.be

Ontdek meer activiteiten 
op www.uitingent.be

 www.facebook.com/uitingent
 @UiTinGent

Week van 
de valpreventie
MA 25 TOT VR 29 APR
Met je leeftijd worden de risico’s op 
vallen groter, maar ook de gevolgen. 
Ben je ouder dan 65? Tijdens de 
week van de valpreventie brengt 
een ergotherapeut van het lokaal 
dienstencentrum (ldc) de valrisico’s 
in en om je woning in kaart. Naast 
praktische tips en advies krijgen 
de eerste 150 inschrijvers ook een 
preventiepakket op maat. Schrijf je 
voor vrijdag 15 april in bij het ldc in 
je buurt. Wil je weten welk ldc bij je 
buurt hoort en heb je geen internet? 
Bel dan Gentinfo.
+ www.stad.gent/lokaledienstencentra
• 09 210 10 10 (Gentinfo)
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Stuur de oplossing, samen met je adres, vóór maandag 11 april  
naar waaringent@stad.gent of via de post naar:  
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent,  
Botermarkt 1, 9000 Gent.

“Ben je 16 jaar of ouder? Volg je een opleiding sport- of 
pedagogische wetenschappen of heb je al zo’n diploma 
op zak? Dan kun je lesgever worden bij de sportkampen, 
cursussen en sportdagen die de Stad Gent doorheen het 

jaar organiseert. Interesse? Bel of mail met de Sportdienst 
voor een verkennend gesprek.”

• www.stad.gent/werkenbijsportdienst
• lesgevers.sport@stad.gent
• 09 266 80 60 (Sportdienst)

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

‘Hoe word ik sportlesgever 
bij de Stad?’

GRIMM MERCKAERT

WEDSTRIJD

GENTINFO

Vraag het aan

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Vijf winnaars 
krijgen een geschenkpakketje met keuken-
handdoek, boodschappenlijstje en post-
kaart uit de shop van het Industriemuseum, 
alles zelfgemaakt. 

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden de oude Leie in Drongen.
• Gaby De Boever, Sint-Denijs-Westrem
• Loes Deventer, Gent
• Pleuntje Jellema Murray, Gent
• Kathleen Mattens, Wondelgem
• Ellen Wirix, 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, Bjorn Vandenbussche 
(vormgeving), Thomas Sweertvaegher (fotografie)
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1  @MEERSENENMEER
Gentbrugse Meersen

2  @NATHALIEDOLMANSFOTOGRAFIE
Draakje Fosfor-wandeling

3  @INSTAPASCALEST
Zuidpark

4  @LISA_SMETS
Sint-Niklaaskerk

5  @EVELIENGOUT
Creatief tuinieren

6  @SPELEN_MET_ETEN
Buurtcentrum Bloemekenswijk

JOUW

FOTO
HIER

1

GENTS MOMENT

2 3

6

54

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.
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VAN DE MARKT

MAAND

Op de markt heb je altijd prijs!

Kom naar de markt en maak kans op een trolley   
gevuld met waardebonnen ter waarde van 100 euro. 

In APRIL 
valt er EXTRA

 veel te winnen! 

april 2022
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