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Is dit Gent? Voor natuurfotografie hoef je 
niet naar het andere eind van de wereld 
te reizen. In zijn boek Unveiling toont 
de Gentse natuurfotograaf Emmanuel 
De Coster pracht uit de Vinderhoutse 
Bossen en de 4 andere Gentse groen-

polen. De beelden zie je tot 29 februari 
op een tentoonstelling in het Natuur- 
en Milieucentrum De Bourgoyen 
(Driepikkelstraat 32 in Mariakerke).
+ www.stad.gent/unveiling
• 09 323 66 00 (Groendienst)
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“UZ Gent verrichtte een  wonder 
met de levertransplantatie van 
mijn 1 maand oude baby.  
Vandaag geniet ik volop van 
mijn stoere 11-jarige zoon. 
Registreren als donor? Doen.”

INGE SEVERI, TRANSPLANTMAMA 

EEN MINUUTJE
voor een mensenleven
Elk jaar sterven nog meer dan 100 Belgen 
terwijl ze op de wachtlijst voor een nieuw 
orgaan staan. Je kunt nu online regelen 
dat je bij plots overlijden je organen 
afstaat. Met de aangifteverklaring 
vermijd je dat je naaste familieleden 
na je dood verzet aantekenen. Met je 
identiteitskaart ben je in een paar klikken 
geregistreerd als orgaandonor. 
+ www.stad.gent/orgaandonatie
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

VERMIJD
CO-vergiftiging

Heb je thuis een oude gasgeiser of 
een verwarmingstoestel op gas? 

Ze kunnen CO of koolstofmonoxide 
uitstoten, een giftig en gevaarlijk 

gas. Je ruikt het niet, je proeft 
het niet, je ziet én voelt het niet. 
Vermoed je een CO-vergiftiging, 
zet dan ramen en deuren open, 

evacueer slachtoffers en bel 
het hulpnummer 112. De meest 

herkenbare symptomen zijn 
misselijkheid, braken, hoofdpijn en 

duizeligheid. Met de test op  
www.stad.gent/co-gevaar leer je 

het gevaar beter inschatten.  
Bel of mail voor een gratis  

preventieve controle.

• 09 266 79 53 (Dienst Toezicht Wonen, 
Bouwen en Milieu)

+ toezicht@stad.gent

Binnenkort hoef je je niet meer te ergeren aan  
wegwerpbekertjes op feestjes, fuiven of nieuwjaars-
recepties. Als die een openbaar karakter hebben, 

moeten ze vanaf 1 januari afvalarm zijn. Het verbod is in heel Vlaanderen 
van kracht en geldt ook voor blikjes, drankkartons en plastic flesjes. 
 
+ www.stad.gent/afvalarmfeesten
• 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)

AFVALARM 
feesten

LICHTPLAN
Wandeling 
Benieuwd naar de nieuwe verlichting van de 
Sint-Baafskathedraal? Vertrek dan na valavond 
voor de lichtplanwandeling, een route van 5 
kilometer langs de mooi uitgelichte gebouwen 
in de binnenstad. Op de website en bij het 
infokantoor van de Dienst Toerisme (Sint-
Veerleplein 5) vind je de folder met de route en 
extra informatie. Je kunt ook een geleide wan-
deling reserveren bij de gidsenverenigingen.
+ www.stad.gent/gentverlicht
• 09 266 77 60 (Projectbureau Ruimte)
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Ideeën voor een jonge en wijze stad? Mail kindersecretaris@stad.gent 5

GROEPSCURSUSSEN
stoppen met roken
Stoppen met roken? Niets blijkt zo effectief als een 
groepscursus, begeleid door een tabakoloog of een 
erkende rookstopbegeleider. In de groep vind je 
steun en er wordt veel gelachen. Vanaf 28 januari 
lopen er in Gent verschillende cursussen. Je vindt 
het aanbod op www.stad.gent/rookstop. Geen  
internet? Bel Gentinfo op het nummer 09 210 10 10.

SCHOOL 
in je buurt 
Is je kind geboren in 2018? Dan 
kan het volgend schooljaar voor 
de 1ste keer naar school. De aan-
meldingen voor het kleuter- en 
lager onderwijs starten op maan-
dag 2 maart om 12 uur ’s middags 
via meldjeaan.gent.be. Wil je eerst 
even kennismaken met de scholen 
in je buurt? In 13 wijken organi-
seert School in je buurt wande-
lingen. De scholenwandelingen 
vinden plaats van 13 januari tot  
en met 13 februari. Schrijf je  
vanaf 3 december in via  
schoolinjebuurt.gent.be.  
Geen internet? Bel Gentinfo  
op 09 210 10 10.

CHATTEN 
met de flikken
Op dinsdag 17, woensdag 18  
en donderdag 19 december 
kunnen de Gentse jongeren, 
telkens van 15 tot 18 uur, 
chatten met hun jeugdinspec-
teur. Je kunt vragen stellen 
of problemen aankaarten. 
Het kan gaan over verkeer 
of vandalisme, maar even 
goed over drugs, geweld en 
andere criminaliteit. Ook 
over onderwerpen als (cyber)
pesten of sexting kun je het 
hebben. Je chat via Facebook 
of Messenger, dus niemand 
anders leest mee.
+ www.politiegent.be
• 09 266 67 63

JEUGDRAAD 
zoekt versterking
Gebeten door Gent? Of een 
mening over wat de Stad beter 
kan doen voor jongeren?  
De Jeugdraad zoekt grote  
muilen om mee advies te 
geven aan het stadsbestuur en 
acties op te zetten. Iedereen 
tussen 16 en 30 jaar is welkom. 
+ www.jeugdraad.gent
• 09 269 81 10 (Jeugddienst)

SPORTCURSUSSEN 
Schrijf je in
Wil je vanaf februari deelnemen aan de halfjaar-
lijkse sportcursussen voor jongeren of volwassenen,  
met onder meer zwemmen, badminton en tennis? 
De inschrijvingen starten op zaterdag 14 december 
voor Gentenaars en op maandag 16 december voor 
niet-Gentenaars, telkens om 9 uur. Kinderen tussen 
3 en 9 jaar kunnen ook kiezen voor Multimove of 
Multi SkillZ. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar met een 
beperking is er de cursus G-zwemmen.
+ www.stad.gent/sportcursussen
• 09 266 80 00 (Sportdienst) 

VUURWERK
Hou het veilig
Steek je soms vuurwerk af?  
Zonder toestemming mag dat  
enkel in de nacht van 31 december,  
van middernacht tot 1 uur. Wens-
ballonnen en voetzoekers blijven 
altijd verboden. Over treders  
riskeren een boete. Bekijk  
ook de tips rond veilig feesten  
op de website.
+ www.stad.gent/veiligfeesten 
• 09 268 21 00 (Dienst Preventie voor 

Veiligheid) 
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DIGITALE KAART 
fietsinfrastructuur
De fiets rukt op en daarom bouwt Gent volop 
fietspaden, -bruggen en -tunnels. Wil je weten 
wat de grote fietsprojecten in jouw buurt 
zijn? Op de digitale fietsrealisatiekaart zie je 
de voornaamste aanpassingen aan de infra-
structuur van 2016 tot 2022. Als je inzoomt en 
een project aanklikt, zie je foto’s, toekomstbeel-
den en schetsen, en de vooropgestelde timing. 
+ www.stad.gent/fietsrealisatiekaart
• 09 266 28 00 (Mobiliteitsbedrijf)

48 STADSMEDEWERKERS 
STAAN PARAAT BIJ  
ZWARE SNEEUWVAL

WINTERPRIK
Strooiroutes
De strooidiensten staan klaar om bij 
nacht en ontij uit te rukken. Ze gebruiken 
daarvoor weersvoorspellingen en een 
prioriteitenkaart. Die geeft aan op welke 
belangrijke assen eerst wordt gestrooid. 
Wil je weten in welke straten de strooi-
diensten passeren?  
Je vindt de routes op de website. 
Ondervind je specifieke problemen? 
Neem dan contact op met Gentinfo. 
+ www.stad.gent/strooiroutes
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

ESCAPEROOM 
dementie 

Dementie, hoe voelt dat? Je  
ontdekt het met het spel 

escaperoom dementie. Daarbij 
moet je ontsnappen uit een 

ruimte door opdrachten op te 
lossen. De ervaring zorgt ervoor 
dat je je beter kunt inleven in de 

wereld van mensen met dementie. 
Professionelen kunnen het spel nu 
al ontlenen. Voor mantelzorgers 

en familieleden is het beschikbaar 
vanaf 6 januari. 

+ www.stad.gent/escaperoom-dementie
• 09 233 14 38  

(Expertisecentrum Paradox)

Vorig jaar schonken de Gentse 
UiTPAS-houders liefst 500 pakketjes 
met potloden, stiften en wasco’s aan 

de kinderen en jongeren van het Multifunctioneel Centrum Sint-Jozef. 
Ook dit jaar ruil je je punten weer in voor het goede doel. Kom van 
maandag 2 tot en met maandag 23 december langs in de Stadswinkel 
(Botermarkt 17A) en wissel ze om voor een kinder- of een jeugdboek 
voor de Gentse vzw Kompanjon. Deze organisatie geeft kansarme 
kinderen studie- en opvoedingsondersteuning aan huis.
• 09 266 70 40 (Stadswinkel) 

DE WARMSTE WEEK
UiTPAS-actie

©
Visit Gent



wie
Paul Connehaye 

waar
De Sloep vzw

ONTMOET

Paul
Hoe bied je kinderen die  
in armoede opgroeien uit
zicht op een goed leven?  
Vzw De Sloep helpt ze  
vanuit een helder principe: 
‘nooit voorbijgaan aan de 
voornaamste opvoeders, 
namelijk de ouders’.

De Sloep vzw
Bevelandstraat 26

“Eén op de 5 Gentse kinderen 
wordt in kansarmoede geboren. 
Als je iets wilt betekenen voor die 
gastjes, moet je het via het hele 
gezin aanpakken. Samen met 
moeders en vaders vertrekken 
vanuit wat goed lukt, dat is de 
filosofie van het project Elk kind 
content in Gent. Als je mensen  
positief benadert, is er veel moge-
lijk. Dat heb ik zelf ervaren tijdens 
mijn lange loopbaan in het onder-
wijs en het onderwijsbeleid. Sinds 
ik met pensioen ben, werk ik mee 
aan de conversatietafels waar-
mee ouders hier hun Nederlands 
oefenen. Andere vrijwilligers en 
vaste krachten springen bij tijdens 
de onthaaluren voor gezinnen die 
in nood verkeren, ondersteunen 
mensen in hun zoektocht naar  
een huis of zoeken met kersverse  
ouders babyspulletjes uit. Je 
moet op alle fronten werken. Met 
centen van het burgerbudget van 
de Stad Gent heeft De Sloep zijn 
vrijwilligerswerking sterk kunnen 
uitbouwen. Nu kunnen we elk jaar 
meer dan 1.000 kansarme ouders 
met jonge kinderen helpen.”

Ook vrijwilliger worden in De Sloep?
+ www.desloep.be
• 09 234 38 58
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met elkaar verbonden zijn, komen beide 
plannen later samen in 1 wijkmobiliteits-
plan. Begin volgend jaar is het de beurt 
aan Zwijnaarde. Daarna volgen nog 
5 andere wijken.”
Waarom precies deze wijken? “Omdat 
de nood daar het hoogst is, wegens druk 
verkeer, fileproblemen of conflicten 
tussen fiets- en autoverkeer. Dat willen 
we aanpakken.”

Ideeën die blijven plakken 
Een wijkmobiliteitsplan vertrekt niet 
helemaal van een wit blad. Straten die 
opnieuw ingericht zijn, zal de Stad niet 
nog eens opengooien. Het stadsbestuur 
ziet ook liever geen doorgaand verkeer in 

met verzakte of losliggende tegels. Die 
zaken ga ik binnenkort aankaarten op 
de mobiliteitsmarkt.”

Plannen voor 7 wijken
Op de mobiliteitsmarkt is iedereen 
uitgenodigd die in de wijk woont, werkt 
of schoolloopt. Zij mogen er vertellen 
hoe ze de leefkwaliteit in hun straat of 
wijk zouden verhogen. Met die ideeën 
houdt de Stad dan rekening bij de 
opmaak van een wijkmobiliteitsplan.
Cédéric De Clercq (Mobiliteitsbedrijf): 
“De volgende 6 jaar lanceren we 
mobi liteits plannen voor 7 wijken. Oud 
Gentbrugge en Dampoort bijten de 
spits af. Omdat deze wijken zo sterk 

W e zijn op bezoek in het Buurthuisje 
in de Wolterslaan, waar vrijwil-
liger Katty Bourguillion de scepter 

zwaait, festiviteiten organiseert en 
elke woensdag het koffiezetapparaat 
doet pruttelen. Katty is een kind van 
de Dampoort. Ze werd 55 jaar geleden 
geboren in de Nijverheidstraat en woont 
al 32 jaar in het Scheldeoord, of zoals zij 
het noemt: de ‘blokken’.
Katty Bourguillion: “Die 416 apparte-
menten zijn een beetje een wijk in de 
wijk, met veel oudere bewoners. Ik ken er 
iedereen en iedereen kent mij. Daardoor 
weet ik wat hier leeft en wat de mensen 
denken. Ook over de mobiliteitskwestie.”
Op dat vlak is ons bezoek perfect 
ge timed. Net vandaag zijn er achter het 
Buurthuisje parkeerplaatsen geschil-
derd. Katty Bourguillion monstert 
tevreden de drogende witte verf.  
“De auto’s stonden hier altijd kriskras 
door elkaar geparkeerd, waardoor 
mensen in een rolstoel niet konden 
passeren. Dat is dus opgelost. Elders is 
er nog werk aan de winkel. De straten 
van het Scheldeoord zijn aangelegd als 
woonerf, maar veel chauffeurs rijden 
er te snel. En er zijn ook nog voetpaden 

In welke straten verloopt 
het verkeer al vlot en veilig? 

Waar kan het nog beter? 
Het antwoord is in elke wijk 
anders. Daarom komen er in 
Gent wijkmobiliteitsplannen. 
Op maat van de wijk én met 

ideeën van de bewoners, 
want ‘niemand kent de wijk 

zo goed als zij’.

DE BOER  
OP MET  
HET VERKEER

MOBILITEIT
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Dampoort en  
Oud Gentbrugge   

krijgen als  
eerste een  

wijkmobiliteitsplan.

woonbuurten en wil meer ruimte geven 
aan voetgangers, fietsers en openbaar 
vervoer. Binnen die krijtlijnen mag 
iedereen ideeën opwerpen. Wijzen op 
onveilige situaties mag ook. De situatie 
zal in elke wijk anders zijn, maar de 
aanpak wordt wel overal dezelfde.
Wijkregisseur Ilse Van Wambeke 
(Dienst Beleidsparticipatie) legt uit 
hoe de aanpak er in de Dampoortwijk 
zal uitzien. “Alles gebeurt onder de 
vlag ‘#alsgetmijvraagt… zeg ik mijn 
gedacht’. We hebben hulp gevraagd aan 
sleutelfiguren uit de wijk. Zij figureren 
op affiches en nodigen alle wijkbewoners 
uit op de mobiliteitsmarkt van maandag 
9 december. Daar vinden ze info en 

DE BOER  
OP MET  
HET VERKEER

“De volgende 6 jaar maakt de Stad Gent plan-
nen voor 7 wijken rond het centrum. We doen 
dat samen met de bewoners, ondernemers en 
scholen van elke wijk. Zij kunnen hun ideeën 
en suggesties meegeven via mail, telefoon 
of website, of op de mobiliteitsmarkt van 
hun wijk. De bewoners van Oud Gentbrugge 
nodigen we uit op maandag 2 december in 
Bedrijvencentrum De Punt (Kerkstraat 108), 
de bewoners van Dampoort op maandag  
9 december in Buurtcentrum Dampoort 
(Doornakkerstraat 52), telkens doorlopend 
van 15.30 tot 20.30 uur. Daarna komen nog  
6 andere wijken aan de beurt. Wie in Zwijnaarde  
woont, mag begin 2020 een uitnodiging in 
de bus verwachten. De volgende wijken zijn 
daarna achtereenvolgens Sint-Amandsberg, 
Sint-Denijs-Westrem, Wondelgem-Kolegem- 
Bloemekenswijk, Ledeberg-Moscou en Muide- 
Meulestede. Onze oproep: laat je horen wan-
neer jouw wijk aan de beurt is. Zo bouw je zelf 

mee aan een betere plek om te leven.”

‘Zeg je gedacht 
over je wijk.’

ISABELLE DE COLVENAER  
(MOBILITEITSBEDRIJF)
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info moment eind volgend jaar.
Cédéric De Clercq: “Zo pakken we 
het straks in elke wijk aan. Dat klinkt 
omslachtig en het neemt best wat tijd in 
beslag, maar die tijd hebben we nodig 
als we echt willen luisteren naar wat 
de wijkbewoners te vertellen hebben. 
We schatten hun inbreng hoog in, want 
niemand kent de wijk zo goed als zij.”

Eenzame fietser
Hakan Karaca hoort het graag. Hij is 
net als Katty Bourguillion geboren 
en getogen in de Dampoortwijk. 
Hakan woont met zijn gezin in de 
Dendermondsesteenweg. Hij werkt in 
ploegen in een fabriek in het centrum 
en baat daarnaast samen met zijn vrouw 
een textielzaak uit. 
Hakan Karaca: “Dit is een fijne en boei-
ende wijk, waar de mensen elkaar helpen 
en met elkaar praten. Het drukke auto-
verkeer op de Dendermondsesteenweg 
is wel een pijnpunt. Ik fiets elke dag 

kunnen ze hun ideeën delen.” 
In december en januari besteedt de  
wijkregisseur extra aandacht aan 
specifieke doelgroepen in de wijk. Zo 
krijgen ook meer kwetsbare buurtbe-
woners de kans om hun stem te laten 
horen. Ilse Van Wambeke: “Tot eind 
januari mogen de mensen ook via de 
website, de telefoon of per e-mail hun 
ideeën aan de Stad bezorgen. Verder 
hebben we een blanco sticker gepost in 
alle bussen. Schrijf daar je ideeën op en 
plak de sticker op 1 van de ideeënborden 
in je wijk.”
In februari gaan alle ideeën, suggesties 
en opmerkingen naar de Stad. Die werkt 
verschillende scenario’s uit en legt die in 
het najaar van volgend jaar voor op een 
2de mobiliteitsmarkt.  
De bewoners van Dampoort en Oud 
Gentbrugge kunnen dan opnieuw hun 
mening geven. Op basis daarvan stelt  
de Stad een definitief scenario voor  
aan de bewoners. Dat gebeurt op een 

langs hier en het Dampoortrondpunt naar 
mijn werk. Dat is niet altijd even veilig. 
Zeker niet als ik om 5 uur ’s morgens moet 
beginnen. Dan voel ik me de eenzame 
nachtelijke fietser (lacht). Ik ben deken 
van de Dendermondsesteenweg en hoor 
dezelfde bezorgdheid bij andere mensen en 
handelaars uit de wijk. Hier wordt te snel 
gereden, soms zelfs geracet. Als de politie 
controleert, gaat het even beter. Tot de 
controles verdwijnen.”
Nu veel bewoners beseffen dat Dampoort 
een wijkmobiliteitsplan krijgt, wordt 
Hakan overstelpt met vragen. “Wat gaat 
er gebeuren, vragen ze me. Komt hier een 
tramlijn? Wordt de straat heringericht? Wat 
gebeurt er met het parkeren? Dan antwoord 
ik dat ik het ook niet weet. En dat ze met al 
hun vragen en voorstellen naar de mobili-
teitsmarkt moeten komen!”

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

Katty Bourguillion (rechts): “Er is nog werk aan de winkel in het Scheldeoord. Ik ga zeker een aantal zaken aankaarten op de mobiliteitsmarkt.”
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Bekijk alle zoekertjes voor vrijwilligers op 
+ www.vrijwilligerspunt.stad.gent 
• 09 267 03 00
+ vrijwilligerspunt@stad.gent
Kom op maandag- of vrijdagvoormiddag langs  
bij het Vrijwilligerspunt: 
AC Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, lokaal 303

‘Iets doen is even  
waardevol als  

iets geven.’

GEZOCHT: 
ZALIGE KERST

Een warme kerst is niet 
voor iedereen weggelegd. 

Heel wat organisaties 
en vrijwilligers steken de 

handen extra uit de mouwen 
voor Gentenaars die het 
minder breed hebben.   

Wat kun je zelf 
betekenen? 

3 X VRAGEN

‘Opwarmen in goed  
gezelschap.’
Stefan Dhondt
OCMW
“Warme Winter is de extra avondopvang 
voor dak- en thuislozen die het CAW 
en het OCMW speciaal tijdens de 
wintermaanden organiseren. In het 
inloop centrum in de Pannestraat staan 
vrijwilligers en professionelen klaar om 
mensen op te vangen met soep, maal-
tijden en een babbel. Wil je meehelpen? 
Schrijf je in via www.enchantevzw.be.”

‘Eén adres voor  
vrijwilligerswerk.’
Mohamed El Bakali
Vrijwilligerspunt Gent
“Met Music For Life is geld inzamelen  
een traditie geworden. Dit jaar promoot 
Studio Brussel ook het vrijwilligerswerk. 
Iets doen is even waardevol als iets 
geven. Ben je op zoek naar een organi-
satie die hulp kan gebruiken? Op de site 
van het Vrijwilligerspunt Gent staan 
10-tallen vacatures voor vrijwilligers. Je 
kunt er makkelijk zoeken, bijvoor beeld 
op afstand of soort vrijwilligerswerk.” 

‘Elke mens telt.’
Evelyne Huyghe
Een Hart voor Vluchtelingen vzw
“De Olijfboom is een doorgeefwinkel 
en ontmoetingsplek. Nieuwkomers en 
kwetsbare Gentenaars gaan er langs 
voor kledij, huisraad en verzorgings-
producten. Een luisterend oor of een 
kop koffie zijn even belangrijk. Tijdens 
de gesprekken met mama en papa geven 
we de kinderen graag wat verstrooiing. 
We zoeken nog vrijwilligers voor die 
kinderwerking. Interesse? Kom langs in 
de Forelstraat 37 op dinsdag, donderdag 
of zaterdagnamiddag.”
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Op stap in de

ONZICHTBARE 
STAD  

EXPO

Om te groeien, bouwt elke 
stad in de hoogte, maar 

ook in de diepte. In de expo 
Ondergronds in de stad legt 
het STAM de wereld onder je 

voeten bloot. 

T ijdens de bouw van nieuwe stu den-
ten woningen in de Sint-Pieters-
nieuwstraat, ontdekte een kraanman 

in 1998 plots een enorm gat onder een 
vloerplaat. Hij keek erdoor en tot zijn 
stomme verbazing zag hij een holte 
waar zijn kraan met gemak in zou kun-
nen verdwijnen. 
Na een telefoontje van de aannemer 
snelden vader en zoon Eeckhout, de 
uitbaters van het studentencomplex aan 
het Emmaüskasteeltje, naar de werf.  
“Ik herinner me nog hoe we naar de 
leegte onder onze voeten stonden te 
kijken”, zegt Jo Eeckhout. “Mijn vader 
en de architect hebben er de stads-
diensten bijgehaald. We bleken twee 
19de-eeuwse ijskelders gevonden te 
hebben. Je kunt ze bezoeken, maar voor-
lopig alleen met een paar gidsenvereni-
gingen.” De familie zoekt een uitbater 
voor de ijskelders. Ze hopen er werk -en 
repetitieruimtes te creëren waar je ook 
iets kunt eten en drinken. 

Limonadefabriek
De geschiedenis van de ijsreservoirs is 
intussen gedocumenteerd. De Gentse 

scheikundige François Donny liet ze 
bouwen rond 1880. Nadat de professor 
erin geslaagd was om diep onder de 
Blandijnberg zuiver water op te pom-
pen, begonnen Donny & zoon op de 
Hoveniersberg een brouwerij en een 
limonadefabriek. Het Blandin-water 
groeide uit tot een klein imperium van 
bier, limonade en water. De Gentse han-
delaars en de burgerij kochten er hun 
dranken, en een tijdlang ook ijsblokken 
of gemalen ijs om ze mee te koelen. Na 
de uitvinding van de koelkast en kunst-
ijs, ging de drankverkoop nog door tot 
eind jaren 50, maar met de ijskelders 
was het al vroeger afgelopen. 

Schuilkelders
De ijskelders maken deel uit van de 
ondergrondse wereld die je ontdekt 
in de expo Ondergronds in de stad in 
het STAM. Anja Hellebaut (STAM): 
“Van de Duitse commandobunker en 
de tunnel onder het Sint-Baafsplein 
hebben veel Gentenaars wel gehoord. 
Maar wie weet nog dat er schuilkelders 
uit de Tweede Wereldoorlog onder de 
kiosk in Oostakker of het marktplein in 
Ledeberg liggen? Het is verbazend wat 
we allemaal onder de grond bouwen 
en hoe snel we dat weer vergeten. Zand 
erover: dat spreekwoord klopt helemaal 
als het over de ondergrondse structuren 
onder de stad gaat (lacht). We weten 
erg weinig over wat er zich onder onze 
straten en pleinen bevindt.” 
In tegenstelling tot sommige andere 
steden kent Gent geen catacomben, 



13

steengroeves of uitgebreide onder-
grondse labyrinten. “De Gentse bodem 
leent zich daar niet toe”, zegt Annelies 
Nevejans (STAM). “Die bestaat voor het 
grootste deel uit zanden. We hebben 
geen lagen met harde gesteenten zoals 
bijvoorbeeld de kalkafzettingen onder 
Parijs, waar kalkgroeves gebruikt wor-
den als catacomben of om champignons 
te kweken.”

Gentse metro
De verkenning van de stedelijke onder-
wereld levert een schat aan verhalen 
op. Hoe concreet waren de plannen 
voor een ondergrondse metrolijn van 
het Sint-Pietersstation naar het Zuid? 
Waar komen het Gentse kraantjes-
water of de kolonie plaagmieren onder 
het Citadelpark vandaan? Hoe hard en 
verzadigd is de in oorsprong zompige 
Gentse bodem, en wat zouden mollen 
en regenwormen daarvan zeggen als 
ze konden spreken? De fantasierijke 

zaalopstelling werd mee bedacht door 
het Brusselse collectief Rotor en theater-
gezelschap Studio Orka en is geschikt 
voor het hele gezin. 
En wat als professor en schepen 
Napoleon de Pauw zijn zin had gekre-
gen? Anja Hellebaut: “De man tekende 
in 1850 de Gentse rioolplannen uit. Hij 
wilde vaste uitwerpselen niet in het 
riool laten verdwijnen, maar laten her-
gebruiken als mest. Het stadsbestuur 
wilde er niks van weten. Terwijl we nu 
weer moeten graven om gescheiden rio-
leringen aan te leggen. Mettertijd lijken 
wilde ideeën soms niet meer zo gek.”

Expo Ondergronds in de stad, nog tot 22 november 2020
in het STAM (Godshuizenlaan 2).
+ www.stamgent.be
• 09 267 14 00

©
 Tim Dirven

‘Wat bevindt zich 
onder onze straten 

en pleinen?’
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dierbare die vaak voor hen zorgt) willen 
gaan wonen. 
Marnix: “Vooraf dachten we dat we het 
klein zouden vinden, maar het was ver-
rassend ruim: veel glas en licht inval. Je 
bent nooit alleen en tegelijk heb je alle 
privacy en vrijheid.” Ook voor andere 
mantelzorgers kan een mobiele zorg-
woning een oplossing zijn, denkt Agnes. 
“Bijvoorbeeld als je kind volwassen is, 
maar door een ongeval of ziekte hulp-
behoevend wordt.”

Tijdelijk
Wil je zo’n woning in je tuin, dan vraag 
je een omgevingsvergunning aan bij de 
Stad. De brandweer moet de zorgwoning 
altijd kunnen bereiken. In de tuin van 
een rijhuis is dat bijvoorbeeld zelden 
het geval. “Een belangrijke voorwaarde 
is ook dat de mantelzorger effectief 
voor de hulpbehoevende zorgt”, zegt Els 
Devriendt (Ouderenzorg). “Daarom is de 
vergunning tijdelijk. Je kunt ze verlen-
gen, maar eens de woning niet langer 
voor mantelzorg dient, moet ze weg.”
De mobiele zorgwoning past in een 
breed ondersteuningspakket voor 
mantelzorgers. Zorg je geregeld voor 
een dierbare en kun je praktische, emo-
tionele of financiële steun gebruiken? 
Kijk op www.mantelzorgers.be en neem 
contact op met de lokale dienstencentra, 
je ziekenfonds of de mantelzorgvereni-
gingen. Wil je de woning zelf uittesten? 
Contacteer de Dienst Ouderenzorg.

+ www.ocmwgent.be/mobielezorgwoning 
• 09 266 95 19 (Ouderenzorg)

ZORGWONING
IN DE TUIN

MANTELZORG

©
 ark shelter

Wat als het niet meer lukt 
om thuis te blijven wonen? 
Die vraag staat centraal in 
een experiment met een 

‘mobiele zorgwoning’.

M arnix en Agnes wonen in een mooi 
en ruim dakappartement, maar 
omdat er geen lift is, kan dat niet 

blijven duren. Marnix: “De trappen wor-
den lastiger, en dan begin je al eens na 

te denken over de toekomst. Waarheen 
nog verhuizen? Een mobiele zorgwo-
ning in de tuin van onze dochter zou een 
optie kunnen zijn.”

Kijkwoning
Hoe dat zou aanvoelen, probeerden 
ze een nachtje uit op het terrein van 
woonzorgcentrum De Liberteyt in 
Wondelgem. Daar staat een kijkversie 
van een mobiele zorgwoning. Die is 
speciaal ontworpen voor mensen  
die in de tuin van een mantelzorger (een 

‘Er bestaan tal van 
oplossingen voor 

mensen die zorgen 
voor een dierbare.’
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wie
Taner Ercaliskan
waar
Rabotpark

“Met 15 mannen en vrouwen van 
de Stad vegen we de straten 
en pleinen van het Rabot en de 
Bloemekenswijk. Andere collega’s 
onderhouden de resterende  
wijken rond de stadskern. We 
werken nauw samen met Ivago. Zij 
staan in voor het centrum en de 
wijken in de rand, en helpen ons 
met materiaal en machines. Waar 
ik veeg, kwamen alsmaar meer 
mensen wonen. Daardoor is het 
zwerfvuil toegenomen. Maar als 
de bewoners ons werk kennen, 
doen ze echt hun best. Daarom 
gingen we van deur tot deur met 
onze affiches. Geef een duim 
aan de veegploeg en hang onze 
gezichten voor je raam (lacht). Zo 
toon je dat je van een nette buurt 
houdt. Samen met de bewoners 
houden we het proper.”

Affiches kun je ook ophalen in de Stadswinkel (Botermarkt 17A) of in je buurtcentrum. 
De adressen vind je op de website.
• 09 240 93 55 (Veegploeg Dienstenbedrijf Sociale Economie)
+ www.stad.gent/veegploeg

Taner 
DANKZIJ

Precies 20 jaar al strijdt 
de veegploeg van de Stad 
tegen het zwerfvuil in de 
wijken rond het stads
centrum. ‘Elke dag vegen 
we 240 kilometer straten 
en pleinen schoon.’
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JINGLE ALL 
THE WAY

Hohoho, daar gaan we 
weer. Het stadscentrum 

steekt deze maand in een 
heerlijk feestelijk kleedje: 

warme wintersfeer in 
de straten, animo op de 

pleinen en spektakel in het 
Gravensteen. 

DE ROUTE

START
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Gravensteen
Vanaf vrijdagavond 13 december 
verandert het Gravensteen in een 
winterwonderkasteel uit de tijd  
van de Bourgondische hertogen. 
Filips de Goede, bekend om zijn 
spektakelzucht, gaf de opdracht  
om de burcht op gepaste wijze aan 
te kleden voor zijn kerstfeest. Ver-
wacht je aan historische taferelen, 
rijke feesttafels en een sfeervolle 
pop-upbar om de Bourgondiër in 
jezelf te vieren. Tijdens de kerst-
vakantie open tot 22 uur.

Portus Ganda
Geen nieuwjaar zonder vuur-
werk. Op 31 december kun je 
bij Portus Ganda opnieuw met 
duizenden Gentenaars aftellen 
naar de jaarwissel. Vanaf 23 uur 
warm je op met sfeermuziek, om 
middernacht barst het spektakel 
los. Het eindejaarsvuurwerk duurt 
20 minuten en de oohs en aahs 
maken het feest compleet. Neem 
gerust je eigen bubbels mee, maar 
start het jaar met een schone lei en 
laat niks slingeren.

Emile Braunplein
Goed induffelen en slieren maar. 
Op de ijspiste op het Emile Braun-
plein is het vanaf 6 december weer 
heerlijk schaatsen in een betoverend 
decor. Groot en klein glijden netjes 
achter mekaar want de kinderpiste 
loopt over in de grote. Opwarmen 
kan in de gezellige après-skichalet 
tussen de stadshal en het stadhuis. 
Of bij Ray: 'de serre van Klein Turkije' 
wordt omgebouwd tot huskybar, een 
winterse staminee voor jong en oud.

Open op zondag
Een cadeau vergeten te kopen? 
Gelukkig zijn weer heel wat 
winkels 's zondags open. In  
het centrum kun je shoppen op 
zondag 1, 22 en 29 december.  
Je nieuwjaarsgeld weer uit geven 
kan ook tijdens de laatste dag 
van de kerstvakantie: 5 januari is 
het Shop-op Zondag.  

Praktisch
Alle info vind je op www.winteringent.be
• 09 210 10 10 (Gentinfo) 
+ gentinfo@stad.gent

Centrale pleinen
O denneboom, wat zwier je 
wonder schoon. Gun je kroost 
een kerstbalritje in de magische 
kerstboom bij Sint-Baafs. Of een 
toer op de antieke draaimolen op 
het Sint-Veerleplein. Jonge Gente-
naars zullen zich niet vervelen: 
buiten de schooluren, tijdens de 
weekends en uiteraard in de kerst-
vakantie is er kinderanimatie op 
de pleinen. Ook reuzenrad Grand 
Soleil torent weer boven  
de gebouwen uit. 

1 3
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Kerstmarkt
De kerstmarkt op de winterfees-
ten loopt van 6 december tot en 
met 5 januari. Ruim 150 stalletjes 
tussen het Sint-Baafs- en het 
Sint-Veerleplein bieden glühwein, 
versnaperingen, kerstdecoratie 
en véél Gentse koopwaar: 1 op de 
3 standjes is in lokale handen. 
Meest opvallende chalet? Het Lam 
Gods-stalletje. Als opwarmer voor 
het Van Eyck-jaar worden er kaar-
sen, magneten en hebbe dingen 
met Vlaams Primitief motief 
verkocht. 



wie
Bruno Deneckere 
waar
Huis van Alijn  
(Kraanlei 65) 

Singersongwriter Bruno 
Deneckere is niet dol op de 
korte decemberdagen.  

‘Als het zo vroeg donker 
wordt, zoek ik het liefst van 
al muzikale vrienden op om 
diep in de rootsmuziek te 
duiken.’ 

Bruno

DE AGENDATIPS VAN ...
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“Rond deze tijd zit ik meestal in 
Mexico. Ik speel er samen met  
Luiz Márquez in clubs en bars.  
Lekker weertje daar met kerst!  
Dit jaar vind je me opnieuw in  
het Huis van Alijn, voor een gratis 
concert op 2de kerstdag. Alijn  
is een tweede thuis voor mij.  
Sommige mensen hier ken ik  
nog van toen ik mijn eerste liedjes 
speelde rond het kampvuur bij 
de scouts van Sint-Amandsberg 
(lacht). Intussen is er veel gebeurd: 
de Pink Flowers en de Zes van 
Gent zijn lang verleden tijd. Ik 
speel en zing nu in tal van bands, 
onder meer The Rielemans Family,  
The Rolls met Derek en de nieuwe 
Stash …  Maar goeie ouwe Nils  
De Caster blijft toch mijn vaste 
soulmate. Zeker voor een kerst-
concertje (grinnikt).”

Platen- en  
cd-beurs
ZO 1 DEC (ICC)

Little Jimmy 
ZO 22 DEC  
(Café De Loge)

Kerstconcert 
Huis van Alijn
DO 26 DEC

Zie agenda



De Krookkrant pakt elke maand uit met een andere jonge illustrator op de cover.  
Als estafettelopers geven de illustratoren de pen aan elkaar door. Van 9 december  
tot 8 februari krijg je ze allemaal te zien tijdens een expo in Bibliotheek De Krook  
(Miriam Makebaplein 1). Met tekeningen van onder meer Peter Goes, Louize Perdieus 
en Stijn Felix.
+ www.stad.gent/krookkrant
• 09 323 68 83    

Platen- en cd-beurs 
ZO 1 DEC
Liefhebbers van vinyl en cd’s kunnen 
op zondag 1 december van 10 tot 
17 uur hun hart ophalen op de platen- 
en cd-beurs in het ICC (Familie Van 
Rysselberghedreef 2). Voor een prikje 
kun je er platen en cd's op de kop 
tikken en verzamelstukken of net die 
onvindbare lp ontdekken. Er is een 
vooropening op zaterdagavond van 
17 tot 20 uur.
+ www.kdxfairs.be

Wereldlichtjesdag
ZO 8 DEC
Op Wereldlichtjesdag, elke 2de  
zondag van december, worden 
wereldwijd kaarsen en lichtjes 
aangestoken ter nagedachtenis van 
overleden kindjes. De Stad nodigt 
nabestaanden en hun familie en 
vrienden uit op een herdenkings-
moment om een lichtje te plaatsen 
en na te praten. Tussen 17 en 
19 uur op de Westerbegraafplaats 
(Palinghuizen 143). Iedereen is  
welkom. Vooraf inschrijven is  
niet nodig.
• 09 323 66 00 (Groendienst)

Shop-op Zondag
ZO 1 DEC
Heb je tijdens de week weinig tijd 
over om te shoppen? Elke 1ste zon-
dag van de maand is koopzondag. 
Heel wat winkels in het centrum van 
Gent openen vanaf de middag hun 
deuren. Op deze Shop-op Zondag 
zijn bus en tram naar en in Gent 
helemaal gratis. 
+ www.puurgent.be
+ puurgent@stad.gent
• 09 210 10 60

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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DECEMBER

Robin Verheyen
DI 3 DEC 
Vorig jaar bracht Robin Verheyen een 
echte allstar-band bij elkaar in New 
York. Met pianist Marc Copland, bassist 
Drew Gress en de legendarische drum-
mer Billy Hart nam hij When the Birds 
Leave op. Wil je op de schoot van deze 
New Yorkse jazzlegendes kruipen? 
Kom dan op dinsdag 3 december om 
20 uur naar het Kraakhuis van  
De Bijloke (Godshuizenlaan 2).
+ www.bijloke.be
• 09 323 61 00

Tricycle 20
VR 6 DEC 
Accordeonist Tuur Florizoone werd in 
2008 bekend met zijn soundtrack voor 
Aanrijding in Moscou en groeide uit tot 
één van de meest geliefde muzikanten in 
België. Zijn groep Tricycle bestaat 20 jaar 
en is klaar met een 4de cd. De groep met 
bassist Vincent Noiret en de virtuoze 
saxofonist-fluitist Philippe Laloy maakt 
op 6 december om 20 uur een tourstop 
in De Centrale (Kraankindersstraat 2).
+ www.decentrale.be
• 09 265 98 28

Krookverse 
illustratoren

VANAF 9 DEC 

TIP
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Wereldwijd zijn er van Jan van Eyck slechts een 20-tal werken bewaard. Zeker de 
helft is te zien op de grootste Jan van Eyck-tentoonstelling aller tijden in het MSK, 
samen met meer dan 100 andere topwerken uit de late middeleeuwen. Er zijn nog 
voldoende kaartjes, maar voor tickets op de meer populaire momenten wacht je best 
niet te lang.
+ www.vaneyck2020.be  
• 09 210 10 75    

agenda BIBBERDUIK
Blaarmeersen

SAVE THE DATE >
ZO 26 JAN

Kerst in de musea
23 DEC TOT 6 JAN 
Tijdens de kerstvakantie valt er in de 
Gentse musea weer heel wat te bele-
ven voor families en kinderen: zoek-
tochten, rondleidingen, ateliers … Een 
overzicht van alle activiteiten in het 
S.M.A.K., MSK, Design Museum Gent, 
STAM, Industriemuseum,   
Het Huis van Alijn, De wereld van 
Kina, de Sint-Pietersabdij en  Museum 
Dr. Guislain vind je op  
www.stad.gent/kerstindemusea.
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Wintertuin
VANAF 21 DEC 
Artieste Danika Kersten schilderde 
40 aquarellen in De wereld van  
Kina: de Tuin (Berouw 55). Ze koos 
10 plekken en schilderde hetzelfde  
tafereel in 4 seizoenen. Vanaf 
21 december zijn de winter-werken 
te zien. Ook geïnspireerd door de 
prachtige museumtuin? Aan de balie 
van het museum kun je een tas met 
tekenmateriaal lenen. 
+ www.dewereldvankina.be/seizoenen
• 09 225 05 42

Voices of South Africa
ZA 21 DEC 
De Voices of South Africa (4 zangers 
en 3 zangeressen) zongen aan de zijde 
van internationale sterren als Miriam 
Makeba, Paul Simon en Simply Red. 
Ook met Gent hebben ze een speciale 
band. Ze werkten samen met Wouter 
Vandenabeele en Sioen en werden in 
2018 enthousiast onthaald op Odegand. 
In De Centrale (Kraankindersstraat 2) zijn 
ze op 21 december om 20 uur te zien 
met Our Heritage, een ode aan de  
Zuid-Afrikaanse muziek. 
+ www.decentrale.be
• 09 265 98 28

Little Jimmy
Z0 22 DEC
Little Jimmy, bluesrebel en 
pasteibakkerszoon uit Ledeberg, 
debuteerde in 1959 op de sinksen-
foor in Gentbrugge. Dik 5 jaar later 
was Roland zwaar onder de indruk 
toen hij hem aan het werk zag in 
de Don Carlos aan de Kuiperskaai. 
In 1966 speelden ze samen het 
voorprogramma van de Stones in 
het Sportpaleis van Schaarbeek. Op 
22 december staat deze legende 
op het podium van Café De Loge 
(Annonciadenstraat 5).
+ www.deloge.be
• 09 225 34 38

Zitdagen LEZ
MA 16 TOT VR 20 DEC
Vanaf 1 januari 2020 is de lage-
emissie zone (LEZ) van kracht. 
Ben je nog niet zeker of je auto 
binnen mag? Check dan op tijd je 
nummerplaat op www.lez2020.gent, 
zodat je een toelating of dagpas kunt 
kopen of je wagen kunt registreren. 
Heb je vragen of heb je moeite met 
internet? Kom langs op de LEZ-
zitdagen, van 16 tot 20 december 
telkens tussen 12 en 16 uur in  AC 
Zuid (Woodrow Wilsonplein 1), of 
maak een afspraak met het LEZ-team 
op www.lez2020.gent. Heb je geen 
internet? Bel 09 210 10 30 (LEZ-lijn).

Pianist  
Frederik Martens
ZA 14 DEC 
Tijdens de Library Sessions in 
Bibliotheek De Krook (Miriam 
Makeba plein 1) geniet je elke maand 
van aanstormend muzikaal talent.  
Op 14 december, van 15 tot 16 uur, 
is het de beurt aan Frederik Martens. 
Deze virtuoze concertpianist maakt 
onder meer deel uit van Hardscore, 
van de Gentse componist Frank 
Nuyts. In De Krook speelt hij solo.  
De toegang is gratis en je hoeft niet 
te reserveren.
+ www.stad.gent/librarysessions 
• 09 323 68 00 (De Krook)

DECEMBER

Van Eyck  
Een optische revolutie

VANAF 1 FEB

TIP



Ontdek meer activiteiten 
op www.uitingent.be

 www.facebook.com/uitingent
 @UiTinGent
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 voordeel van de maand 
In ruil voor 20 UiTPAS-punten krijg je een gratis ticket voor de ijspiste  
op de Gentse Winterfeesten (maximum 1 per UiTPAS).

Kerstconcert 
Huis van Alijn
DO 26 DEC 
Iedere laatste donderdag van de 
maand organiseren de Vrienden 
van Alijn een gratis concert op de 
museumzolder in het Huis van 
Alijn (Kraanlei 65). Rasmuzikant 
Bruno Deneckere sluit de reeks 
Livemuziek@Alijn van dit jaar af met 
een kerstconcert. Hij doet dat samen 
met violist Nils De Caster en gitarist 
Bart Vervaeck, vanaf 21 uur.
+ www.huisvanalijn.be
• 09 235 38 00

Design van  
Bo Bardi & Palanti
NOG TOT 16 FEB 
De wereldberoemde Lina Bo Bardi 
was naast architecte ook meubel-
ontwerpster. Dat aspect van haar 
werk wordt vaak over het hoofd 
gezien. Design Museum Gent 
exposeert de grootste collectie 
Bo Bardi-meubels tot nog toe. De 
meeste stukken komen uit de Studio 
d’Arte Palma, die ze oprichtte met de 
Italiaanse architect Giancarlo Palanti. 
+ www.designmuseumgent.be/

bobardi
• 09 267 99 99

Ode aan ons falen
NOG TOT 23 DEC 
Mogen we nog mislukken? Wat 
betekent falen voor jou? En kun 
je het delen met anderen? Na het 
festival #daaromleesik in De Krook 
verzamelt Sara Claes meer verhalen 
van menselijk falen in een interactieve 
installatie, nu in de wijkbibliotheek 
Brugse Poort (Blazoenstraat 7). 
Deel er jouw faalverhaal tussen 
25 november en 23 december.
+ www.stad.gent/bibliotheek  

(klik door op activiteiten)
• 09 323 68 83

Circle of Life
NOG TOT 12 JAN 
Lieve Blancquaert brengt met Circle 
of Life het sluitstuk van een wereld-
wijde zoektocht naar de mens en 
zijn rituelen. De tentoonstelling loopt 
in 6 zalen van de Sint-Pietersabdij 
(Sint-Pietersplein 9). In een multi-
mediale setting zie je rituelen uit de 
hele wereld die te maken hebben 
met geboorte, huwelijk en sterven. 
Een audiogids, ingesproken door 
Lieve zelf, neemt je op sleeptouw 
door de expo. Tickets koop je aan 
de deur of op de website van 
Historische Huizen.
+ www.historischehuizen.stad.gent/

circleoflife
• 09 266 85 00  

(Historische Huizen Gent)

NIEUWJAARS
CONCERT 

ZO 19 JAN

Naar goede gewoonte trakteert de Stad, in samenwer-
king met Muziekcentrum De Bijloke, op een gratis 
klassiek nieuwjaarsconcert, in de Groenzaal van de 
Sint-Bavohumaniora (Lange Boomgaardstraat 116). 
Op zondag 19 januari, om 15 uur, pakt Symfonieorkest 
Vlaanderen uit met Ludwig van Beethovens iconische 
Vijfde Symfonie, en met werken van Franz Liszt en 
Gioachino Rossini. Wil je erbij zijn? Vul het formulier op 
www.stad.gent/nieuwjaarsconcert of de antwoordkaart 
hieronder in en maak kans op gratis tickets.

  www.debijloke.be   09 210 10 10 (Gentinfo)

WIN
EEN

TICKET

Nieuwjaarsconcert in Groenzaal Sint-Bavohumaniora
Happy New Year Ludwig!
ZO 19 JAN 2020 (OM 15 UUR)

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

de heer / mevrouw

voornaam: 

naam: 

straat: 

nr.:  postcode: 

stad: 

telefoon: 

Vul vóór 10 december het formulier in op www.stad.gent/nieuwjaarsconcert, 
of stuur deze bon vóór diezelfde datum naar de Dienst Publiekszaken, 
Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent of geef hem af in de Stadswinkel 
(Botermarkt 17A), het Gentinfo-Punt (AC Zuid) of het Mobiel Dienstencentrum.
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Stuur de oplossing, samen met je adres, vóór  
woensdag 11 december naar waaringent@stad.gent  
of via de post naar:  
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent,  
Botermarkt 1, 9000 Gent.

“Als je een reispas of identiteitskaart nodig hebt tijdens de 
eindejaarsperiode, vraag die dan op tijd aan. De loketten 
van de Dienst Burgerzaken in het Administratief Centrum 

Zuid zijn beperkt open op dinsdag 24, vrijdag 27, zaterdag 
28 en dinsdag 31 december. Ook de dienstencentra van 

Gentbrugge, Nieuw Gent, Sint-Amandsberg en Wondelgem 
hebben beperkte openingsuren. De andere dienstencentra 
zijn dicht van dinsdag 24 december tot en met donderdag 
2 januari. Kijk op www.stad.gent/dienstregelingvakantie 
voor de exacte uren of bel 09 210 10 10 (Gentinfo) als je 

wil weten of een bepaalde dienst open is.”

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

‘Ik heb een nieuwe 
identiteits kaart nodig.  
Zijn de loketten open  

tussen Kerst en Nieuwjaar?’
FIDEEL DE BUCK, GENT

WEDSTRIJD

GENTINFO

Vraag het aan

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Postcode + gemeente:  

Vijf winnaars 
krijgen 4 gratis  
tickets voor de ijspiste op de  
Gentse Winterfeesten. 

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden de serre in de plantentuin 
van de Universiteit Gent.
• Christian De Kezel, Sint-Amandsberg
• Roland Van den Bossche, Gentbrugge
• Veerle Vandenbussche, Gentbrugge
• Ibi Vandenkerkhove, Gent
• Linda Verkimpe, 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 Maarten Messiaen (bladcoördinatie 
en redactie), Bart Desomer, Frank Goetmaeckers, Nathalie Van Laecke (redactie),  
Liesbet Van Cauteren, Thomas Lagrange (vormgeving) Anne Deknock, Thomas 
Sweertvaegher (fotografie).  

Waar in Gent
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1  GRIET OVERMEIRE
Parkbos
2  NADINE VAN VOOREN

Stropwijk
3 @QUEENAIKA.THESHIBA

Gravensteen
4 @ARIANEDAEZE

Gentbrugse Meersen

5  INGRID ELECTEUR
Ter Durmenpark

6  @LECHAMEAUBLEU
Visserij

 7  @BONNESILVIE
Albert Baertsoenkaai
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1

  Instagram is een gratis app die je op je smartphone of tablet kunt downloaden. 
Via Instagram kun je foto’s delen. 

Verschijn je ook graag op  
deze pagina? Post dan je foto’s 
op Instagram met #instagent  

of mail ze naar 
stadsmagazine@stad.gent. 

Misschien komt je foto wel in het 
Stadsmagazine van volgende 

maand terecht.

#INSTAGENT
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10 musea - gratis inkom

         Meer info via
degentsemusea.be
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09  210  10  10 (Gentinfo)


