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Voel je de lente kriebelen? Dan is het tijd 
voor de jaarlijkse grote schoonmaak. De 
Gentsche Gruute Kuis is al meer dan  
10 jaar het leukste en properste evenement  
in de stad. Roep een team bij elkaar, 
schrijf je voor 10 april in via de website en 

maak van 17 tot 23 april je straat of buurt 
zwerfvuilvrij. Ivago zorgt voor het nodige 
opruimmateriaal en haalt nadien ook de 
zwerfvuilzakken op. 
+ www.gentschegruutekuis.be
• 09 240 81 11 (Ivago)
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‘Een platform dat alle info 
over een perceel of pand 
verzamelt: het is een 
droom van elke architect. 
Die uitdaging gaat de Stad 
Gent met resultaat aan.’

PIET KERCKHOF, ARCHITECT

VASTGOEDINFORMATIE
Alles onder één dak
Ben je van plan om een woning te kopen en 
nadien te verbouwen? Dan is het belangrijk 
om je vooraf goed te informeren. Welke 
bestemming heeft de grond? Is het pand 
misschien beschermd? Zijn er bepaalde 
verkavelingsvoorschriften? Werden er in 
het verleden al vergunningen uitgereikt? 
Alle publiek raadpleegbare vastgoed
informatie vind je gebundeld op de website 
van de Stad Gent. Dat bespaart je heel wat 
opzoekingswerk, maar ook onaangename 
verrassingen.
+ vastgoedinformatie.stad.gent
•  09 266 79 50 (Balie Bouwen) 

INDUSTRIEMUSEUM 
Nieuw museumspel 
Wil je je kinderen of kleinkinderen inwijden 
in het industriële verleden van Gent en er zelf 
ook iets van opsteken? Het Industriemuseum 
heeft een nieuw museumspel klaar, bedoeld 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Gewapend met 
een gereedschapskistje ontdek je samen de 
permanente tentoonstellingen met speelse 
opdrachten, van een eigen kaartje ontwerpen 
tot een weversknoop leggen. Bij de uitgang van 
het museum wacht je een aandenken.
+ www.industriemuseum.be
• 09 323 65 00 (Industriemuseum)

UITPAS MET KANSENTARIEF 
Nu zonder attest

Heb je recht op een leefloon, een 
verhoogde tegemoetkoming,  

of ben je in schuldbemiddeling? 
De UiTPAS met kansentarief geeft 
je 80% korting op alle vormen van 

vrijetijdsbesteding, van cultuur 
over sport tot kinderkampjes. Op 
de website lees je alles over de 
voordelen en de voorwaarden. 
Denk je dat je in aanmerking 

komt? Ga met je identiteits kaart 
naar de UiTWinkel  

(Veldstraat 82B) of een van de 
andere verkooppunten (behalve 

Bibliotheek De Krook). Een attest is 
niet langer nodig.

+ www.uitingent.be/uitpas
 • 09 210 10 10 (Gentinfo)

Om iedereen in de toekomst voldoende ruimte te 
kunnen bieden om te leven, moeten we doordacht 
omgaan met elk stukje grond. Daarom werkt de 
Provincie OostVlaanderen aan het Beleidsplan 

Ruimte. Van 21 april tot en met 19 juli kun je al je opmerkingen op het plan 
indienen. Geef ze op afspraak af bij de Balie Bouwen in het Stadskantoor, 
stuur een brief naar het Provinciehuis (Gouvernementstraat 1, 9000 Gent) of 
mail naar reactiesbeleidsplan@oostvlaanderen.be. Meer weten? Kom tussen 
21 april en 5 mei langs op de expo in de Zebrastraat.
+ www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050 
• 09 267 75 61 (Provincie Oost-Vlaanderen)

BELEIDSPLAN
Ruimte voor  
Oost-Vlaanderen



MELD JE AAN
voor het secundair onderwijs
Gaat je kind volgend jaar naar het secundair onder
wijs? Meld het aan op meldjeaansecundair.stad.gent 
tussen maandag 27 maart (vanaf 9 uur) en vrijdag  
21 april (tot 16 uur). Wanneer je aanmeldt, is niet  
belangrijk, zolang het maar binnen die periode  
gebeurt. Anders kun je vanaf 16 mei, wanneer de  
effectieve inschrijvingen 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)

BOTERKOEKENLOOP 
Schrijf je in 
Tijdens de Boterkoekenloop op 
zondag 7 mei leven jong en oud 
zich uit op verschillende loop
afstanden door de Gentbrugse 
Meersen. Nieuw is de looproute 
van 5,5 km met fitopdrachten. Wie 
het graag rustig aan doet, wandelt 
de bewegwijzerde 3,5 km, 5,5 km 
of 10 km. Achteraf krijgt elke deel
nemer een boterkoek met rozijn
tjes. Deelnemen is gratis. Sporters 
met een beperking kunnen een 
buddy aanvragen. Voor de klein
sten is er sportieve kinderopvang. 
Schrijf je in via de website.
+ www.stad.gent/boterkoekenloop
• 09 266 80 00 (Sportdienst)

PAASVAKANTIE 
Voor elk wat wils
De paasvakantie staat voor 
de deur. Voor kinderen en 
jongeren is er van 1 tot 16 april 
opnieuw van alles te doen, 
van speelpleinwerking over 
Pretkamjonet tot Sportkar. Ook 
de musea zetten 2 weken lang 
hun meest kindvriendelijke 
beentje voor. Op de website 
vind je alle info verzameld, 
naast een overzicht van kam
pen in binnen en buitenland 
voor kinderen en jongeren 
tussen 4 en 26 jaar.
+ www.stad.gent/vakantiepret
• 09 269 81 10 (Jeugddienst) 

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. Schrijf je kinde
ren in van zaterdag 15 april tot 
en met zondag 30 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)

BLAARMEERSEN 
Sportfeestjes
Wil je op een originele manier een 
verjaardag of communie vieren? 
Dat kan met een sportfeestje op 
woensdagnamiddag of zaterdag 
in de Blaarmeersen. Feestneuzen 
van 7 tot 12 jaar (8 tot 14 kinderen) 
zijn tot eind september welkom in 
het sport en recreatiedomein voor 
een sportieve cocktail van strand
spelen, new games, oriëntatieloop 
en meer. Reserveer minstens  
4 weken op voorhand via de 
website.
+ www.stad.gent/sportfeestjes
• 09 266 81 15 (Blaarmeersen)

KAJAK EN KANO 
Op de Leie
Vanaf 21 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. Per groep betaal je een 
vaste prijs, los van het aantal deelnemers. Reserveer 
minstens 4 weken op voorhand. In juli en augustus 
kun je via www.stad.gent/sportcursussen ook  
individueel deelnemen aan kajaktochten.
+ www.stad.gent/kajaktochten
• 09 266 81 15 (Blaarmeersen)

5



kort
nieuws

6

De gemeenteraad wil de Gentenaars meer betrekken bij 
haar werking. Daarom vergadert ze minstens een keer 
per jaar buiten het stadhuis. De raadsleden gaan ter 

plaatse met inwoners in gesprek over een bepaald thema of project. Voor deze 
commissie op verplaatsing kun je zelf een onderwerp of locatie voorstellen. 
Het moet gaan om onderwerpen waarover een breed debat mogelijk is. Mail je 
idee voor 30 april naar voorzitter.gemeenteraad@stad.gent.
+ www.stad.gent/commissieopverplaatsing 
• 09 266 50 21 (Dienst Bestuursondersteuning)

ONTHARDEN
Wie wipt de meeste tegels?
Nog tot 31 oktober strijden Vlaamse  
steden en gemeenten om de titel van 
Vlaams Kampioen Tegelwippen. Gent 
doet mee en ook jij kunt op verschillende 
manieren je tegeltje bijdragen: vergroen 
je straat met je buren, leg zelf een gevel
tuintje aan of onthard je oprit of koer. 
Registreer het aantal vierkante meter dat 
jij hebt aangepakt op de website van het 
Vlaams Kampioenschap Tegelwippen en 
help Gent zo aan een finaleplaats.
+ www.vk-tegelwippen.be
• 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)

ONDERZOEK 
Gentse  

gezondheid
Ben je ouder dan 45 en woon je in 
Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem, 
Wondelgem, Sint-Amandsberg 

of Gentbrugge? Wil je graag 
leren hoe je omgeving je eigen 

gezondheid beïnvloedt, vandaag 
en morgen? Het gezondheids-
onderzoek van de Stad Gent, 

UGent, UZ Gent en imec brengt 
over een periode van 20 jaar de 
gezondheid van 20.000 deel-

nemers in kaart. Je krijgt  
feedback op je eigen data én  
inzicht in de resultaten van je 

wijk. Meld je aan via de website.

+ gezondheidsmonitor.gent

GEMEENTERAAD
in je buurt

SINT-BAAFSABDIJ
Open voor bezoekers 
De SintBaafsabdij, op de grond waar Gent in 
de 7de eeuw ontstond, kun je dit jaar bezoe
ken vanaf zaterdag 1 april tot en met zondag 
29 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)
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wie
Annelies Marchand

waar
Boerenmarkt  

Heilig Hartplein

“Mijn man Pieter nam het rundvee
bedrijf van zijn vader over. Die verkocht 
toen al rechtstreeks aan slagers en 
particulieren, wat niet evident was. Wij 
bleven trouw aan die visie en werken 
volledig biologisch. De koeien krijgen 
alleen gras en grasklaver van ons eigen 
land. Het vlees wordt bij ons versneden 
en van kop tot staart verwerkt, zonder 
kunstmatige toevoegingen. Mijn man 
runt de slagerij, en ik doe de markten.  
Die zijn heel belangrijk voor ons. We 
bepalen er zelf onze prijs, zonder 
tussenpersonen. En we staan er oog 
in oog met onze klanten, waardoor 
we samen met ons product ook ons 
verhaal kwijt kunnen. Vaak is dat met 
handen en voeten, want de markten 
trekken een heel divers publiek. Som
migen komen heel bewust naar daar. 
Anderen passeren toevallig en blijven 
hangen voor een kop koffie. Zo  
bereiken we mensen die we anders 
niet zouden bereiken, met verse  
producten van eigen kweek. Korter 
wordt de keten niet.”

ONTMOET

Annelies
Op de wekelijkse boeren-
markten kun je terecht voor 
lokaal geteelde producten, 
recht van bij de boer. Annelies 
Marchand van Hoeveslagerij 
De Vierklaver is een van de 
vertrouwde gezichten.

7

April is de Maand van de Markten. Doe je aankopen bij de lokale marktkramers 
en maak kans op een prijs. Kijk op de website voor een markt in jouw buurt.
+ www.stad.gent/markten
• 09 323 63 97 (Dienst Feesten en Ambulante Handel)
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I n april is de Georges Wibierdreef 
in SintAmandsberg op z’n mooist. 
Dan staan de Japanse kerselaars in 
bloei, wat elk jaar opnieuw voor een 

kleurrijk schouwspel zorgt. Het is ook 
de maand waarin de bewoners het plein
tje onder de plataan tot een gezellige 
ontmoetingsruimte omtoveren. Dat 
doen ze intussen 7 jaar op rij. Paul Plinke 
en zijn vrouw MarieJeanne trekken de 
leefstraat samen met de hele buurt  
op gang.
“We organiseerden al langer activiteiten 
in de straat”, zegt Paul. “Het begon met 
een nieuwjaarsreceptie in januari. Daar 
groeide het idee voor een barbecue tij
dens de zomer. We hadden al samenge
legd voor een tent. En met de opbrengst 
van de barbecue kochten we tafels. Bij 
de Stad kunnen we terecht voor zitban
ken, grastapijten en bloembakken. Die 
laatste mochten uiteindelijk blijven 
staan. Bij de start van de leefstraat 
rollen we ze de straat op om het pleintje 
af te sluiten. In oktober gaan ze opnieuw 
aan de kant.”

8

Allemaal ongedwongen
Los van een jaarlijks buurtfeest met  
animatie en muziek komt de ont
moeting in de Wibierdreef doorgaans 
heel spontaan op gang. “Er zit altijd 
wel iemand op de bankjes”, zegt Paul. 
“Andere mensen schuiven bij. Zo zit je 
samen te eten voor je het beseft.  
’s Ochtends houden we koffiemomentjes, 
en één keer per week zet ik ’s avonds de 
barbecue buiten. Wie zin heeft, kan zelf 
zijn vlees op de rooster leggen. Aan de 
auto’s uit de omliggende straten verle
nen we gewoon doorgang. Daar was in 
het begin wat discussie over. Alleen op 
woensdag en zaterdag sluiten we alles 
af, zodat de kinderen op straat kunnen 
spelen. En dat werkt goed. Onze buren 
van boven de 80 kwamen vroeger nooit 
buiten. Naar de leefstraat komen ze al 
eens kijken. Of we gaan ze halen, want 
ze zijn er graag bij. We dragen goed zorg 
voor elkaar, hier in de straat.”

Met handen en voeten
Geen bloeiende kerselaars tussen de 
woonblokken aan de Scandinaviëstraat. 
Wel een overdekte ontmoetingsplek op 
het grasveldje achteraan. Het is daar dat 
Kati, Marc, Geert en Maarten plannen 
smeden voor de rommelmarkt in de zo
mer en het kampvuurevenement tijdens 
de winter. 
Kati Van Alboom: “Zowat 2 jaar geleden 
zocht de buurtwerker bewoners die 
samen een leefplein wilden inrichten. 
Ik was meteen enthousiast. Eigenlijk 
kende ik mijn buren niet, terwijl ik hier 
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DE BAND MET 
DE BUURT

LEEFSTRATEN

De zomer is het moment bij 
uitstek om de band met je 

buren aan te halen. Met een 
leefstraat of -plein creëer je 

ruimte voor ontmoeting  
en ontspanning, en  
iedereen is welkom. 

‘Er zit altijd wel iemand 
op de bankjes. Andere 
mensen schuiven bij. 

Zo zit je samen te eten 
voor je het beseft.’

PAUL PLINKE,
GEORGES WIBIERDREEF



‘Vraag nu je  
leefstraat aan.’

SOFIE ROTTIERS, 
DIENST ONTMOETEN EN VERBINDEN

“Leefstraten zijn straten of pleintjes die  
tijdelijk als een veilige en rustige ontmoetings
plaats worden ingericht. Ze komen er op  
initiatief van de bewoners, die samen bepalen 
hoe hun droomstraat eruit moet zien. De Stad 
Gent regelt de administratie en stelt straat
meubilair ter beschikking, zoals grasmatten, 
picknickbanken en plantenbakken. Met de 
subsidies van Samen aan Zet kun je ook een 
activiteit voor je leefstraat organiseren. Zo’n 
leefstraat komt er niet vanzelf. Er gaat een 
heel traject aan vooraf, waarbij de hele buurt 
wordt betrokken. Naargelang de startdatum 
kan de leefstraat 2 tot 6 maanden blijven  
bestaan. Wil je zelf een leefstraat organiseren? 
Dat kan nog voor de maanden september en 
oktober. Vul voor 4 juni het aanvraagformulier 
in via de website. Daar vind je ook alle info 

over de leefstraten verzameld.” 

+ www.stad.gent/leefstraten
+ leefstraten@stad.gent

• 09 266 55 50  
(Dienst Ontmoeten en Verbinden)
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toch al een tijdje woon. Op de eerste  
vergadering daagde een vijftal mensen  
op. Daar groeide het idee voor een 
rommel markt, maar ook een Facebook 
groep om onze activiteiten aan te kondi
gen. We gingen van deur tot deur om uit 
te leggen wat we van plan waren. Vaak 
met handen en voeten, want heel wat 
mensen hier spreken geen Nederlands. 
Intussen heeft onze Facebookgroep  
215 leden. Dat aantal groeit bij elke 
activiteit.”

Spontaan goeiedag
Met bijna 1000 bewoners en meer dan 
50 nationaliteiten vormen Zweden en 
Finland, zoals de woontorens heten, een 
klein dorp op zich. Een leefplein voor 
zo’n divers publiek is nog iets anders 

dan een leefstraat in een gemoedelijke 
woonbuurt waar iedereen elkaar kent.
“We houden onze activiteiten altijd heel 
centraal”, zegt Kati. “De meeste bewo
ners kijken uit op het park. Zo zien ze 
wat er gebeurt, ook al zijn ze niet van 
plan om te komen. We proberen ook 
altijd muziek te voorzien, en animatie 
voor de kinderen. Tijdens de eerste  
rommelmarkt hadden we een beat
boxer, een mimespeler en een kinder
grimeur. We organiseerden ook al een 
volksspelendag, met materiaal dat we 
bij de Stad ontleenden. Die initiatieven 
werpen stilaan vruchten af. Andere 
mensen bieden hun diensten aan. En 
als we elkaar tegenkomen, zeggen we 
nu spontaan goeiedag. Dat maakt het 
wonen hier zoveel plezanter.”



JONG EN OUD IN GENT

DE ZACHTE 
KRACHT

Gent. De bewoners doen zelfs mee aan 
de officiële lancering van de nieuwe 
uitgave van deze wedstrijd, op dinsdag  
2 mei (zie kaderstukje).  
“We kunnen de muren niet letterlijk 
doorbreken”, geeft bewoner François 
Igosse toe. “Maar figuurlijk moet dat 
wel lukken. We gaan langs de gevel een 
hellend vlak bouwen, dat toegang geeft 
tot mijn kamerraam. Op die tweede 
mei kunnen de kindjes en de andere 
bezoekers langs daar binnenkomen. We 
gaan alles versieren en onze gang wordt 
één groot ballenbad. De hele namiddag 
lang is iedereen welkom om een kijkje 
te nemen.”

gedaan. Ik woon aan de andere kant van 
de gang. Bij een vorig bezoek waren er 
een paar kleintjes ‘ontsnapt’ naar mijn 
kamer.”

Muren doorbreken
De kleintjes, dat zijn de peuters van 
kinderdagverblijf Sophie De Woelmuis. 
Eén keer per maand komen ze op bezoek 
in woonzorgcampus Ramen en Poel. De 
bewoners van de assistentiewoningen 
toveren hun bibliotheek dan om in een 
speelhoek, met leesboekjes, pluche 
knuffels en speelgoed. Buiten hebben 
ze zelfs een visvijvertje ingericht. Het 
bezoek is telkens weer een topmoment, 
voor oud én jong. 
Sofie De Vlieger (kinderdagverblijf  
Sophie De Woelmuis): “Groter kan het 
leeftijdsverschil niet zijn, maar onze 
kindjes schieten prima op met de bewo
ners. Die zijn geduldig en gaan rustig met 
hen om. Ook onze begeleiders komen 
graag mee. Het samenzijn zorgt voor een 
bijzondere energie en extra zuurstof.” 
De bewoners opperden het idee voor de 
bezoekjes zelf op de bewonersraad, ver
telt Lowie De Spiegeleer van Ramen en 
Poel. “Ze hebben soms het gevoel dat ze 
op een eiland wonen, wat nog ver ergerd 
werd door corona. Met dit initiatief  
wilden ze de muren echt doorbreken. 
We zijn trots dat het zo’n succes is.”

550 meter warmte
De Stad Gent is ook fan en bekroonde 
het initiatief vorig jaar met de derde 
prijs in de wedstrijd Jong en Oud in 

H ilde (87 jaar) en Ensar (20 maanden) 
zitten op de grond en bladeren 
samen door een prentenboek. 
Wanneer het jongetje een schaap 

opmerkt, heft hij spontaan en met een 
iel stemmetje een liedje aan: “Schaapje,  
schaapje, heb je witte wol? Ja baas, ja 
baas, 3 zakken vol.” Iedereen smelt 
prompt weg bij zoveel schattigheid en 
zingt mee. Intussen knuffelt Arvi met  
Ernie van Sesamstraat, hangt Maksym 
rond de nek van kinderbegeleidster 
Meryem, probeert Pollie de speelgoed
telefoon van Cyriel af te pakken en haalt 
Nina voor Bram de bak met boerderij
dieren boven. Marita, Renée, Nicole en 
Greta genieten monkelend van de druk
te. “Ze zijn zo lief op die leeftijd”, lacht 
Nina (81). “Mijn kleindochter is als kleuter 
elke dag bij mij geweest, maar nu is ze 15 
en woont ze in het buitenland. Ik vind het 
heel plezant als de kleintjes hier zijn.”
François (93) knikt instemmend. “Deze 
keer heb ik wel mijn deur goed dicht

Kinderen en ouderen leven 
al te vaak in aparte bubbels. 
De wedstrijd Jong en Oud 
in Gent bekroont de magie 

die ontstaat wanneer 
verschillende generaties 
samenkomen. Ze hebben 

elkaar veel te bieden.
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‘Onze kindjes  
schieten prima op 
met de bewoners. 

Het samenzijn zorgt 
voor extra energie  

en zuurstof.’
SOFIE DE VLIEGER, 

KINDERDAGVERBLIJF SOPHIE DE WOELMUIS

centrum Speltincx, Brede School  
Gentbrugge en Basisschool ’t Groen 
Drieske in Gentbrugge kaapten in 2021 
met hun ‘intergenerationele telefoon
ster’ de eerste prijs weg. 
Sabena Donkor (LDC Speltincx): “Ons 
project verbindt 25 senioren uit de buurt 
met 25 leerlingen van het 5de en het 6de 
leerjaar. Na een ontmoetingsmoment 
in de school stellen de ‘belmaatjes’ zich 
eerst aan elkaar voor in een brief. Daarna 
bellen ze elkaar om de 2 weken op om 
over een bepaald thema te praten: eten, 
familie, hobby’s, feesten … Op Pasen 
gaan de kinderen langs met paaseitjes 
en in mei is er een slotfeest.”

Het idee om met een guerrillaactie de 
woonzorgcampus en het kinderdag
verblijf met elkaar te verbinden, moest 
wat bijgestuurd worden. “We zijn een 
550 meter lange sjaal aan het breien, die 
we tussen de gebouwen wilden ophan
gen”, legt Nicole De Rycke uit. “Maar 
dan zou de tram in de Burgstraat niet 
meer kunnen passeren. (lacht) Het zal 
een 550 meter lange sjaal in stukken en 
brokken worden.”

TikTok en kermislief
De wedstrijd Jong en Oud in Gent 
bekroont elk jaar 3 initiatieven die gene
raties samenbrengen. Lokaal Diensten

De peuters van kinderdagverblijf Sophie De Woelmuis komen één keer per maand op bezoek in woonzorgcampus Ramen en Poel.

11
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De senioren kijken uit naar hun twee
wekelijkse babbel en de kinderen steken 
veel op over de veranderende zeden, 
merkt Sabena. “Met Valentijn vertelden 
de senioren dat ze naar de kermis gingen 
om een lief te zoeken en dat ze moesten 
aanschuiven aan een telefoonhokje als ze 
wilden bellen. Dat vond de TikTok 
generatie natuurlijk zeer grappig.”
Dit jaar zetten LDC Speltincx en Brede 
School Gentbrugge ook met Basisschool 
Henri D’Haese een samenwerking op. 
De leerlingen leggen samen met oudere 
buurtbewoners een generatieoverschrij
dende ‘gelukstuin’ aan.
Sabena Donkor: “Leerlingen en oudere 
buurtbewoners hebben al samen een 
wilgenhut gebouwd en nestkastjes  
gemaakt. Nu wordt er geplant en gezaaid. 
De leerlingen zitten in het 4de studiejaar 
en blijven tot het 6de studiejaar bij het 
project betrokken. De natuur heeft een 
paar jaar tijd nodig om te groeien.”

De ideale wereld
Bie Hinnekint (Team Leeftijdsvriendelijke  
Stad) is blij met elk project: “Oudere  
mensen geven graag hun ervaring door 
en kinderen en jongeren kunnen ook 
veel betekenen voor senioren. Maar  
dat gaat niet meer vanzelf, want nu 
staan er muren tussen jong en oud: 
muren van scholen en van instellingen. 
Daarom steunen we elk initiatief dat 
generaties samenbrengt. De magie 
die zo ontstaat, noem ik zelf de ‘zachte 
kracht’. Kinderen die mee voor ouderen 
zorgen, staan positiever in het leven, 
halen betere schoolresultaten en leren 
hoe ze problemen moeten aanpakken. 
En de ouderen blijven jong van hart. 
Mijn ideale wereld? Daarin zitten een 
kinderdagverblijf en een woonzorg
centrum in hetzelfde gebouw, of krijgt 
de muziekklas een repetitieruimte in 
het lokaal dienstencentrum. Nu  
denken we nog veel te veel in hokjes.”

‘Win jij  
de wedstrijd  
Jong en Oud  

in Gent?’
BIE HINNEKINT,  

TEAM LEEFTIJDSVRIENDELIJKE STAD

Een half jaar lang belden de leerlingen van Freinetschool 't Groen Drieske met 25 Gentbrugse senioren.

“Gent wil een leeftijdsvriendelijke stad zijn 
waar kinderen, jongeren en ouderen elkaar 
gemakkelijk ontmoeten om samen projecten 
op te zetten. Daarom bekroont de Stad elk 
jaar 3 unieke ‘intergenerationele projecten’. 
Dat zijn initiatieven die op de een of andere 
manier Gentenaars van verschillende gene
raties samenbrengen. Particulieren, scholen, 
buurtverenigingen, jeugdbewegingen, lokale 
dienstencentra: iedereen kan aan de wedstrijd 
Jong en Oud in Gent deelnemen, op voorwaar
de dat het een Gents initiatief is dat dit jaar 
plaatsvindt of opgestart wordt. Elke laureaat 
krijgt een geldprijs, die gebruikt wordt om het 
project te financieren … of te vieren. Heb jij een 
project dat generaties verenigt? Dien dan je 
kandidatuur in via de website. Dat kan vanaf 

29 april tot 31 augustus 2023.”

+ www.jongenoudingent.be
 • 09 266 35 19 (Regie Gezondheid en Zorg)
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wie
Gisèle Rogiest 
waar
Station Gent-Sint-Pieters

“De werken aan het station Gent
SintPieters schieten goed op. Op dit 
moment worden de spoorbakken en 
de stalen dakstructuur voor perrons 6 
en 7 gebouwd. Die sporen en perrons 
moeten tegen december klaar zijn. De 
timing is strak, want sporen uit dienst 
nemen gaat niet over één nacht ijs. 
Wil je het allemaal met eigen ogen 
zien? Dan ben je welkom voor een 
van de geleide bezoeken. In het 
auditorium van het Virginie Loveling
gebouw starten we met 2 korte films 
over de werken. Daarna gaan we in 
kleine groepjes het terrein op, onder 
begeleiding van een gids. We stap
pen door de nieuwe spoorbakken,  
bezoeken een deel van de onder
grondse fietsenstalling en krijgen 
uitleg over het nieuwe bus en tram
station. Dat wordt op termijn in het 
geheel geïntegreerd. Onderweg  
maken de projectleider en de  
ingenieurs een stand van zaken op. 
Er wordt die dag niet gewerkt, dus 
de rondleiding verloopt in veilige 
omstandigheden. Wel moeten we 
onderweg flink wat trappen op. Een 
goede basisconditie is vereist.”

Het werfbezoek op zondag 23 april is gratis en duurt ongeveer 
2 uur. Er is plaats voor 600 deelnemers, verspreid over  
3 sessies: om 8.30 uur, om 11 uur en om 14 uur. Schrijf je vanaf  
30 maart in via de website. Geen internet? Bel Gentinfo.
+ www.go.stad.gent/werfbezoekgentsintpieters 
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Gisèle 
DANKZIJ

13

Station Gent-Sint-Pieters

Op zondag 23 april kun je de 
indrukwekkende stations-
werf van Gent-Sint-Pieters 
en de omliggende  
bouw projecten bezoeken.  
Organisator Gisèle Rogiest  
is een van de gidsen.
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ALLEMAAL 
BEESTIG
Nogal wat dieren hebben 
een bijzondere en vaak 
onverwachte band met 
Gent. Op Erfgoeddag 

zetten musea en 
erfgoedinstellingen ze  

één voor één in de kijker.  

DE ROUTE

START



Leeuw
Onder keizer Karel V telde Gent  
9 leeuwen. Ze woonden in het 
leeuwen hok, een bakstenen  
gebouwtje in het toenmalige  
Prinsenhof. Het bezit van leeuwen 
was een statussymbool in die tijd. 
Met de leeuw in het Gentse wapen
schild hebben ze niets te maken. Die 
is veeleer verwant met de Vlaamse 
Leeuw uit het gelijk namige strijd
lied van componist Karel Miry, aan 
wie de Muziek bibliotheek van het 
Conservatorium (Geraard de  
Duivelstraat 5) op Erfgoeddag  
een tentoonstelling wijdt.

Olifant 
Over eten in Gent bestaat een 
hardnekkige stadslegende. Bij de 
sluiting van de dierentuin aan het 
Muinkpark in 1903 werd Betsie 
de olifant volgens de overlevering 
aan de Gentenaars geserveerd. 
In werkelijkheid verkocht ene 
‘Ciesken de Gistmarchand’ haar 
opvolger Jack aan een Hollandse 
vleeshandelaar om er worsten van 
te draaien. Betsie belandde dus 
niet bij de Gentenaars op het bord, 
maar in de expo Verborgen Beestige 
Verhalen van het GUM (Ledeganck
straat 35) kun je wel nog een van 
haar nekwervels bekijken.  

Wolf
In de 18de eeuw veroorzaakten 
wolven heel wat overlast op het 
platteland. Wie er één doodde, 
kon in het Gravensteen een 
premie ophalen met een voorpoot 
als bewijs. Die werd vervolgens 
aan de poort genageld. In de vaste 
collectie van het STAM is zo’n poot 
bewaard gebleven. Of hij al dan 
niet toebehoorde aan Ysengrijn, de 
schijnheilige rivaal van Reynaert  
de Vos, kom je te weten in de Sint 
Pietersabdij (SintPietersplein 9). 
Daar brengt het parcours In het 
spoor van de wolf verhalen met de 
wolf als personage.

Erfgoeddag
Van vleermuis, werkpaard en 
schoothond tot en met de grote 
boze wolf, de ekster op de galg, 
de eerste zwaluw, de zwarte 
weduwe of de immer naarstige 
houtworm: op zondag 23 april 
kom je het hele dierenrijk tegen. 
In de Gentse musea en erfgoed
instellingen zijn er die dag 
rondleidingen, lezingen, expo’s 
en beestige activiteiten voor 
jong en oud. Op deze pagina 
vind je een voorsmaakje, maar 
het volledige aanbod is over
weldigend groot. Maak je keuze 
op de website of haal je Gentse 
brochure op in de Stadswinkel 
(Botermarkt 17A), bij Visit Gent 
(SintVeerleplein 5) of bij de 
deelnemende organisaties.
+ erfgoedcel.gent/erfgoeddag
 • 09 267 14 71 (Erfgoedcel Gent)

Rat
Ook ratten voelden zich thuis in 
het Prinsenhof, het Gentse optrekje 
van de hertogen van Bourgondië. 
Diverse bronnen spreken van 
tientallen exemplaren, die Karel 
de Stoute ’s nachts uit zijn slaap 
hielden. De diertjes hebben dan 
ook geen al te beste reputatie. Het 
Amsab  Instituut voor Sociale 
Geschiedenis (Bagattenstraat 
174) zoomt voor de gelegenheid 
in op de rat als metafoor voor 
de stakingsbreker. In het STAM 
(Godshuizenlaan 2) maakt de 
instaprondleiding Santé m’n ratse 
je wegwijs in de geschiedenis van 
eten en drinken in Gent. 

Kraanvogel
In diezelfde SintPietersabdij 
dook in 2006 een middeleeuwse 
plaat op met de contouren van een 
kraanvogel. Die was eeuwenlang 
het symbool van de abdij en de 
SintPietersheerlijkheid. Kraan
vogels kwamen frequent voor in 
onze contreien. Ze bouwden hier 
nesten en waren van dichtbij te 
zien. Op Erfgoeddag spot je ze 
tijdens de multimediapresentatie 
‘1000 kraanvogels’ in De Centrale  
(Ham 72) of tijdens de lezing ‘Mens, 
vogel en gevleugelde kunst’ in het 
MSK (Fernand Scribedreef 1).
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KLAAR? START!

“Gent is een stad die starters ziet, maar die ook 
kansen biedt om gezien te worden. Veel jonge 
Gentenaars zijn op een nietklassieke manier met 
ondernemen bezig. Met Plankgoed maak ik snij en 
serveerplanken uit lokaal hout. Het zijn telkens  
unieke stukken, afgewerkt 
met organische olie. Samen 
met andere makers deel ik 
materiaal, kennis en ideeën 
in Atelier Pantserschip. 
Daar geef ik 2 keer per 
maand ook workshops aan 
mensen die zelf een snij of serveerplank willen  
ontwerpen. Op donderdag en vrijdag kun je het 
atelier en de kleine Plankgoedwinkel op afspraak 
bezoeken. Onlangs kocht ik een houtdraaibank met 
het starterscontract van de Stad Gent: een extra 
duwtje in de rug, waar ik heel blij mee ben. Het geeft 
me de kans om verder te experimenteren met hout, 
nieuwe objecten vorm te geven en mijn productlijn 
verder uit te breiden. Ik wil niet per se een groot 
bedrijf worden, maar vooral met mijn handen bezig 
zijn en mooie dingen ontwerpen.”

De economie in ons land sputterde even, maar de Gentenaars 
blijven hun dromen najagen. Het voorbije jaar schoten in  
Gent 3.704 ondernemers uit de startblokken. Wat maakt  
de grond hier zo vruchtbaar?

GOEDELE PAUWELYN
PLANKGOED

ONDERNEMEN

“Met Flan de Gand blazen we de Gentse vlaai nieuw leven 
in. Wij maken historisch correcte bakmixen, geïnspireerd 
op het recept van mijn grootmoeder. Centraal staat het 
gebruiksgemak: al wat je moet doen, is water toevoegen 
en de vlaai in de oven schuiven. Het gaat om een typisch 
Gents product: voor ons is het belangrijk om in eigen stad 
te ondernemen. De Stad Gent was meteen mee in ons ver
haal. We lanceerden ons idee op het Gentse crowdfunding
platform en dat bracht de bal aan het rollen. De interesse 
bleek groot en we klopten aan bij het Ondersteuningspunt 
Ondernemers Gent. Daar kwam ik op het spoor van het 
starterscontract, goed voor een financiële opsteker, en de 
Gentse Culinaire Raad, een platform voor al wie in Gent 
met voeding bezig is. Ik sta er nog altijd van te kijken hoe 
alles mooi in elkaar haakt. Een volgende stap is de Gentse 
vlaai opnieuw zichtbaar maken in het stadscentrum. Zo 
kan iedereen op termijn van dat unieke stukje erfgoed 
genieten.”

PIETER GEERS
FLAN DE GAND

‘Alles haakt  
mooi in elkaar.’

‘Geld om  
te groeien.’
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SIMON BAUWENS
OUTKEPT

“Tijdens de coronalockdown leerde ik Dieter Tinel kennen na een 
webinar van Voka. We hadden allebei het plan om iets te doen 
rond cyberveiligheid. Enkele 
maanden later was Outkept 
geboren. Wij doen aan ethische 
phishing: op vraag van bedrijven  
sturen we simulaties van  
frauduleuze emails naar hun 
medewerkers. Zo maken we 
hen alert voor de technieken 
van online oplichters. De emails worden aangeleverd door een 
inter nationaal netwerk van ethische phishers. Dat maakt Outkept 
uniek in de wereld. We zijn actief in 18 landen, voor een brede 
waaier aan klanten. Toch voelen we ons thuis in Gent. Er loopt 
hier veel jong talent rond, met wie het fijn netwerken én co
worken is. Gent telt immens veel mogelijkheden om werkruimtes 
te delen. Daar maken we dankbaar gebruik van. We switchen ook 
regelmatig van locatie. Zo leer je snel nieuwe mensen kennen en 
hoef je niet de hele tijd op elkaar te kijken. (lacht)”

“Ik liep al een tijdje met het idee voor een koffiebar. Het werd  
Bar Brutus, een volwaardig buurtcafé. Je kunt bij ons terecht voor 
ontbijt, lunch, aperitief en zelfgemaakte taarten. Wij wonen zelf in 
Mariakerke. Voor mijn man en ik was hier ondernemen belangrijk, 
om er te zijn voor de kinderen. De start nam 3 jaar in beslag. Van 

het opstellen van een financieel plan tot 
het vinden van een geschikt pand: alles 
was nieuw. Het Ondersteuningspunt 
Ondernemers Gent verwees ons door 
naar de juiste instanties, maar je moet 
het wel zelf waarmaken. Wat niet slecht 
is, want zo leer je sneller bij. Op een 
gegeven moment viel alles in de plooi. 

Mijn moeder is jong gestorven, maar ik geloof dat ze me nog altijd 
helpt. Dat we pas echt konden starten toen ze zag dat alles klopte. 
Intussen is Bar Brutus 1 jaar open, en ik knijp mezelf nog elke 
dag in de wang. Alles is zotter dan het was in mijn dromen. We 
bereiken de hele buurt: jong en oud, een zalige mix. Daar krijgen 
we veel warmte voor terug.”

‘We bereiken  
de hele buurt.’

KATRIEN VAN HAUTE 
BAR BRUTUS

Droom je er zelf van om een onderneming te starten? Op de website vind je alle info over  
subsidies, ondersteuning en troeven die Gent te bieden heeft.
+ www.stad.gent/ondernemingstarten
• 09 210 10 60 (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent)

‘Netwerken  
en coworken.’



18

GROEITEAM

Heb je vragen over onderwijs, levenslang leren, 
kinderopvang, opvoeding en vrije tijd voor kinderen 

en jongeren? Het Groeiteam helpt je verder.

Voor al je vragen over 
opgroeien

“Bij opgroeien komt veel kijken. Elke 
levensfase brengt specifieke vragen met zich 
mee. Voortaan kunnen kinderen, jongeren, 

volwassenen en begeleiders met al hun 
vragen over opgroeien, opvoeden en leren 

bij het Groeiteam terecht. Je vindt ons in het 
Stadskantoor, maar ook bij verschillende 

organisaties in de wijken. Op elk van 
die plekken loop je gratis en vrijblijvend 
binnen zonder afspraak. Het Groeiteam 
luistert naar je vraag en helpt je in alle 

vertrouwen verder. Wil je een diepgaander 
gesprek over opvoeden, kinderopvang, 

leerlingenbegeleiding of levenslang leren? 
Dan brengen we je in contact met de juiste 

dienst of organisatie. Zo hoef je zelf niet 
langer te zoeken naar de juiste deur om  

aan te kloppen.”   

Het Groeiteam vind je op maandag  
(9 tot 13 uur), dinsdag (16 tot 19 uur) en 

woensdag (11 tot 15 uur) in het Stadskantoor 
(Woodrow Wilsonplein 1), maar ook op  

12 andere plekken in de stad.
+ www.stad.gent/groeiteam
• 09 323 59 99 (Groeiteam)

‘Info, wegwijs 
en advies.’

ROSHEEN DEMARET, GROEITEAM 

Waar vind ik 
betaalbare hobby’s 
voor mijn kind?

Wat doe ik wanneer 
mijn kind moeilijk 
slaapt of eet?

Hoe vind ik 
kinderopvang in 
de buurt?

Welke opleidingen 
kan ik volgen als 
volwassene?

Wat als mijn kind 
gepest wordt?

Hoeveel zakgeld 
geef ik mijn kind?

Hoe zit het met 
het Groeipakket?

Hoe ga ik om 
met gsm en 
schermgebruik?

Hoe ga ik om 
met een kind dat 
pubert?

Hoe begeleid ik  
huiswerk of 
examens?

Waar kan ik terecht 
met zorgen over het  
welzijn van mijn kind?

Hoe kies ik een 
passende school 
of studie?



wie
Lukas Lelie
waar
Capitole Gent  
(Graaf van Vlaanderenplein 5)  

Met zijn zaalshow Kwestie 
van smaak staat Lukas Lelie 
in april voor het eerst op 
het podium van de Capitole. 
Die plek heeft voor de 
stand-upcomedian een heel 
bijzondere betekenis.

Lukas
DE AGENDATIPS VAN ...

Pierke van Alijn
WO 5 EN ZA 8 APR
Huis van Alijn

Cools & Zonen
ZA 22 APR
Minardschouwburg
(uitverkocht)

Lukas Lelie
VR 28 APR
Capitole Gent

Zie agenda
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“Als student heb ik een tijdje in de Capitole 
gewerkt. Ik stond aan de deur om tickets 
te scannen en de mensen naar hun plaats 
te begeleiden. Sindsdien weet ik dat de 
even en de oneven plaatsen zich links 
en rechts van de zaal bevinden. Of was 
dat nu omgekeerd? Een van de mooie 
bijwerkingen van die job was het feit dat 
ik ook de comedyshows kon meepikken. 
De grote Hans Teeuwen bijvoorbeeld, zag 
ik 3 keer op rij aan het werk tijdens de 
Gentse Feesten. Echt fantastisch! Het was 
de tijd waarin ik zelf met standup begon, 
maar dan in veel kleinere zalen. Op 28 
april sta ik zelf in de Capitole, en daar kijk 
ik enorm naar uit. In Kwestie van smaak 
vertel ik over mijn leven sinds mijn vorige 
zaalshow, wat neerkomt op de voorbije  
6 jaar. En dan kom ik bijna vanzelf uit bij 
het thema eten, want daar heb ik een  
bijzondere relatie mee. Iedereen die al 
eens iets gegeten heeft, zal zich erin 
herkennen. En niemand gaat met honger 
naar huis: dat is beloofd.”



Van een onbekende dakloze jongere uit Vancouver groeide rapper en graffiti-
legende Snak The Ripper uit tot een underground cultfenomeen, met een eigen 
platenlabel en honderdduizenden volgers op sociale media. Op woensdag 19 april 
zakt hij af naar De Centrale (Kraankindersstraat 2) voor een exclusief concert. Zijn 
vorige passage op Belgische bodem was in een mum van tijd uitverkocht, dus  
wees er op tijd bij.
+ www.decentrale.be
• 09 323 65 65 (De Centrale)

agenda

YA-day
ZA 15 APR 
Hou je van young adultliteratuur? 
En wil je samen met andere fans een 
unieke dag beleven? Op 15 april  
legt Bibliotheek De Krook (Miriam 
Makebaplein 1) je in samenwerking 
met Standaard Boekhandel van  
10 tot 18 uur in de watten met 
signeersessies, workshops, panel
gesprekken en nog veel meer. 
Tussen door ontdek je wie de 
YAaward in de wacht sleept, maak 
je kans op 1 van de 500 goodiebags 
of ding je mee naar een plaats op 
de website met je eigen kort verhaal. 
Schrijf je in via de website. De 
toegang is gratis.
+ www.standaardboekhandel.be/

YA-day
• 09 323 68 00 (Bibliotheek De Krook)

Social-Profitsalon
MA 17 APR
Heb je een migratieachtergrond en 
werk je graag met mensen? Kom  
dan op maandag 17 april tussen  
10 en 15.30 uur naar het Social 
Profitsalon in De Centrale (Ham 72) en 
maak kennis met werkgevers uit de 
zorgsector. Heb je nog geen diploma 
of werkervaring? Dan vind je er ook 
informatie over opleidingen, stages en 
vrijwilligerswerk. De toegang is gratis, 
inschrijven hoeft niet.
+ www.iedertalenttelt.be
• 09 266 83 00 (Dienst Werk en 

Activering)

Jazz Club Night
ZA 15 APR 
Muziekcentrum De Bijloke (Godshuizenlaan 2) 
verandert in een broeierige undergroundjazzclub. 
De BritsBahreinse trompettiste Yazz Ahmed gooit 
hoge ogen als de hogepriesteres van de psyche
delische Arabische jazz. Next.Ape, de crossoverband 
van drummer Antoine Pierre, koppelt rock en jazz 
aan triphop en groove. En The Fanck verenigt  
DJ Grazzhoppa, trompettist Bart Maris en pianist 
Peter Vandenberghe: 3 gevestigde waarden die 
niets meer te bewijzen hebben.
+ www.bijloke.be
• 09 323 61 00 (Muziekcentrum De Bijloke)

Shop-op zondag
ZO 2 APR
Zondag 2 april is opnieuw koop
zondag. Heel wat winkels in het 
centrum van Gent openen vanaf de 
middag de deuren. Neem op Shopop 
zondag de bus of tram en rijd gratis 
naar en in Gent. Bestel je gratis ticket 
via de app of de website van De Lijn 
(Mticket) of sms de code ‘SHOPGENT’ 
naar 4884. Voor dat laatste rekent je 
telecomoperator 0,15 euro aan. Moe 
na al dat shoppen? Blaas even uit in 
een van de gezellige horecazaken.
+ www.gentenmeer.be/shopopzondag
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

APRIL

Snak The Ripper

WO 19 APR 

TIP
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Pierke van Alijn:  
alle klokken groot 
en klein 
WO 5 EN ZA 8 APR
Meester Grauw houdt niet van de 
paastijd. Met zijn 2 helpers steelt hij 
zoveel mogelijk klokken en schakelt 
hij paashaas Kornul uit. Want zonder 
klokken of paashaas geen paaseieren 
en geen vreugde bij de kinderen.  
Gelukkig springt Pierke van Alijn 
op de bres! Deze voorstelling van 
het poppentheater in Huis van 
Alijn (Kraanlei 65) start om 14 uur 
en duurt 90 minuten. Bestel je 
tickets online of telefonisch via het 
Uitbureau.
+ www.uitbureau.be
• 09 233 77 88 (Uitbureau)
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Grace Ndiritu buigt zich over de transformatie van onze hedendaagse wereld. Onder 
de titel Healing The Museum neemt de Brits-Keniaanse kunstenares je mee op reis 
door het S.M.A.K. (Jan Hoetplein 1). Onderweg staat ze stil bij thema’s als protest, 
ecologie, inclusie en seksualiteit. Performance, film, sjamanisme, sociale acties,  
publicaties, textielwerk en de S.M.A.K.-collectie komen allemaal aan bod. Tijdens de 
expo zijn er tal van activiteiten, zoals rondleidingen, workshops en meditatie.
+ www.smak.be
• 09 323 60 01 (S.M.A.K.)

Vlaanderenleestdag
ZO 23 APR 
Op de allereerste editie van de  
Vlaanderenleestdag nodigt Gent Leest 
je van 14 tot 17 uur uit voor een silent 
reading op de Bijlokesite (Godshuizen
laan 2). Neem je favoriete boek en een 
dekentje of een kussentje mee en  
installeer je op het gras tussen het 
STAM en de Kunstenbibliotheek om  
samen in stilte te lezen. Tussendoor 
verrast het literaire collectief  
Ampersand je met poëzie en verhalen 
in het thema van de Erfgoeddag: 
Beestig!
+ www.gentleest.be
• 09 323 68 00 (Bibliotheek De Krook)

Lukas Lelie
VR 28 APR
Veel mensen hebben de voorbije 
jaren tijd gehad om na te denken wat 
ze willen doen met hun leven, waar 
ze blij van worden en wat ze kunnen 
missen. Niet zo bij standupcomedian 
Lukas Lelie. Hij weet al lang waar hij 
blij van wordt: eten. Dat is meteen 
ook het thema van zijn zaalshow 
Kwestie van smaak. In de Capitole 
serveert hij oneliners en observaties 
die even smakelijk zijn als een heer
lijk bord grootkeukenvolauvent.
+ www.capitole-gent.be
• 03 400 69 99 (Capitole Gent)

Buitenspeeldag
WO 19 APR
Woensdag 19 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)

Torenlezing:  
Stemmen van  
de Scandinavië-
blokken
DO 20 APR 
De Scandinaviëblokken aan de 
Afrikalaan, goed voor 220 eigenaars, 
worden klimaatbestendig gemaakt. 
Tijdens de Torenlezing in het kader 
van de expo Skyline, op donderdag 
20 april om 20 uur in het STAM 
(Godshuizenlaan 2), houdt het 
architectenteam de renovatie tegen 
het licht. Hoe sluit het geheel aan op 
het nieuwe stadsdeel aan de Oude 
Dokken? En hoe kan een energie
zuinige renovatie op een betaalbare 
manier gebeuren? Schrijf je in via de 
website.
+ www.stamgent.be/torenlezing
• 09 267 14 00 (STAM) 

Healing The Museum

ZA 1 APR TOT ZO 10 SEP 

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

Word leraar: infomoment
WO 26 APR
Zin in een carrièreswitch en overweeg je de stap 
naar het onderwijs? Tijdens een info moment 
op 26 april, doorlopend van 16 tot 20 uur in 
het Industriemuseum (Minnemeers 10), 
kom je alles te weten over de job, over 
opleidingen tot leraar, over loon, en nog 
veel meer. Je spreekt er met leraars en 
je kunt je meteen ook aanmelden voor 
een proefdagje lesgeven. Schrijf je in via 
de website.
+ www.stad.gent/leraaringent
• 09 323 50 50 (Onderwijscentrum Gent)

 voordeel van de maand: 
In ruil voor 7 UiTPASpunten krijg je in het STAM (Godshuizenlaan 2) of 
de UiTWinkel (Veldstraat 82B) een magneet met de skyline van Gent.
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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)

Stuur de oplossing, samen met je adres, vóór maandag 10 april  
naar waaringent@stad.gent of via de post naar:  
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent,  
Botermarkt 1, 9000 Gent.

WEDSTRIJD

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Vijf winnaars 
krijgen het boek  
Rebellie in de Gentse Letteren.
 

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden het standbeeld van  

Lieven Bauwens.

• Yves Degraeuwe, Sint-Amandsberg

• Frank Eggermont, Gentbrugge

• Els Schoonbaert, Gentbrugge

• Griet Van Lancker, Sint-Amandsberg

• Karolien Van Walle, Wondelgem

Waar in Gent?

“Wil je in Gent het autovrij gebied inrijden? Dan moet 
je een vergunning aanvragen via het e-loket Mobiliteits-

vergunningen. Kun je niet goed overweg met de computer, 
beheers je de taal onvoldoende of ben je door omstandig-

heden niet in staat om zelf een aanvraag in te dienen? 
Dan kun je iemand anders een mandaat geven om jouw 
vergunningen aan te vragen of te beheren. Doorloop het 
stappenplan op de website met de persoon aan wie je de 
opdracht geeft. Zodra het mandaat is goedgekeurd, kan 

de mandaatnemer met een eigen eID of via itsme in jouw 
naam inloggen op het e-loket Mobiliteitsvergunningen.”

 www.stad.gent/mandaatAVG
• 09 266 28 00 (Mobiliteitsbedrijf)

Gentinfo
 Voor al je vragen over stadsdiensten

Van maandag tot en met vrijdag, van 9 tot 17 uur.
09 210 10 10  gentinfo@stad.gent

Vraag het aan  
Gentinfo

‘Kan iemand anders voor 
mij een vergunning voor 

het autovrij gebied  
aanvragen?’ 

VICKY, MEDEWERKER GENTINFO
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1  @CREATORS100
Graslei

2  @HASHTAGDEPAUWELSJES
Boekentoren

3  @NATHALIEDEWEERDT
Warmoezeniersweg

4  @STREETSCRIBBLES
Vlaanderenstraat

5  @ELS.DECLIPPELEIR
Kapitein Zeppospark

6  @GET_OUT_WITH_KIDS.BE
Plantentuin

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 of bezorg je foto via  
www.stad.gent/gentsmoment.



Meer info: 
degentsemusea.be/latedonderdag

Elke eerste donderdag 
van de maand
Gentse Musea 

open tot 22 uur

6 april

Late Donderdag is net dat tikkeltje meer. 
Laat je leiden tijdens een instaprondleiding in 
STAM, Industriemuseum, GUM of S.M.A.K. 

Win een bordspel in MSK. Laat je trakteren in 
het Huis van Alijn of wandel voor een laatste 

keer door het geboortedorp van Wouter Deprez 
in de Sint-Pietersabdij.


