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Familiaal geweld blijft al te vaak  achter  
 muren verborgen. Met een muur
schildering aan de Koning Willem Ikaai 
wil de Stad Gent daar iets aan doen. Het 
tafereel is gebaseerd op een anonieme 
 getuigenis. Scan je de QRcode, dan breng 

je het werk via een animatiefilmpje tot 
leven. Zo ontdek je het verhaal achter 
de  gevel en krijg je tips om het thema 
 bespreekbaar te maken.
• www.stad.gent/familiaalgeweld
• 09 268 21 00 (Dienst Preventie voor Veiligheid)
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‘Kattenbakvulling in mijn 
toilet? Doe het niet! 
Het ruikt onfris en het 
vervuilt de bodem.’ 

GILBERT, GEBRUIKER VAN HONDENTOILETTEN

Door corona komen de Sint en zijn Pieten 
dit jaar niet naar De wereld van Kina: de 
Tuin (Berouw 55) om samen met de kin

deren fopspenen in de Tuutjesboom te hangen. Gelukkig hoeft je kleuter 
geen jaar te wachten om afscheid te nemen van zijn tuutje. Voortaan kun 
je het ook elke woensdagmiddag, en tijdens schoolvakanties elke dag, van 
13 tot 15.30 uur, in de moerbeiboom komen hangen. Geef je vooraf wel 
een seintje?
+ www.dewereldvankina.be
+ kinatuin@stad.gent
• 09 225 05 42 (De wereld van Kina: de Tuin)

HONDENTOILETTEN
Niet voor katten
Een hondentoilet is bedoeld voor de grote 
én de kleine boodschap van honden, 
en niet voor kattenbakvulling of ander 
afval van dierenhokken. Dat afval tast 
de ondergrond aan en verspreidt een 
onaangename geur, waardoor honden 
het toilet niet meer gebruiken. Zo komt 
veel hondenpoep terecht waar het niet 
mag. Kattenbakvulling hoort thuis in de 
groene restafvalzak of de grijze container. 
Dump je het toch in een hondentoilet, dan 
riskeer je een boete voor sluikstorten. Met 
dank van alle honden en hun baasjes.
+www.stad.gent/honden
• 09 323 66 00 (Groendienst)

ELKE WOENSDAG
Tuutje in de boom

SPORTCURSUSSEN
Start inschrijvingen
Wil je vanaf februari deelnemen aan de 
halfjaarlijkse sportcursussen voor jongeren of 
volwassenen, met onder meer zwemmen, bad
minton en tennis? De inschrijvingen starten op 
zaterdag 12 december voor Gentenaars en op 
maandag 14 december voor nietGentenaars, 
telkens om 9 uur. Kinderen tussen 3 en 9 jaar 
kunnen kiezen voor multimove of Multi SkillZ. 
Ook de ‘blijf fit’lessen voor volwassenen her
vatten in februari.
+ www.stad.gent/sportcursussen
• 09 266 80 00 (Sportdienst)
+ sportdienst@stad.gent   

NIEUWE FIETSPOMPEN
Eerste hulp  

bij lekke band
Op verschillende plaatsen in Gent 
vind je splinternieuwe fietspom

pen. Platte band? Lina, Sylvie, Juul, 
Nour, Willy en Otis, de 6 nieuwe 

publieke fietspompen, staan gratis 
voor je klaar. Ze werken niet met 
perslucht, maar wel mechanisch. 
Je draait aan de hendel, pompt 
je banden op en bent weer klaar 
voor een fijne fietstocht. Op de 
website van De Fietsambassade 

staan de 11 publieke pompen ver
zameld op een handig kaartje.

+ www.fietsambassade.gent.be/
fietspompen

• 09 266 77 00 (De Fietsambassade)
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Het hele jaar door kun je in de museum
tuin van De wereld van Kina (Berouw 55) 
terecht voor een wandeling langs grote 
vertelplaten uit het boek ‘Vos en Haas 

en de seizoenen’. De boekenreeks van auteur Sylvia Vanden Heese en 
illustrator Thé Tjong Khing is al meer dan 20 jaar immens populair. Ieder 
seizoen ontdek je een nieuw avontuur. Vanaf maandag 21 december is dat 
het winterverhaal. Ideaal voor beginnende lezers.
+ www.dewereldvankina.be
• 09 225 05 42 (De wereld van Kina: de Tuin)  

ONDERZOEK
Is jouw grond gezond?
Tegen 2036 wil Vlaanderen historisch vervuil
de gronden saneren. Samen met jou brengt de 
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
(Ovam) in kaart welke gronden gezond zijn en 
welke niet. Op de website van de Grote Grond
vraag ga je zelf na of je grond mogelijk vervuild 
is en wat je in dat geval moet doen. Op risico
gronden moet een bodemonderzoek uitwijzen 
of sanering nodig is. Als je zo’n onderzoek 
moet uitvoeren, krijg je een brief van Ovam. 
Onder bepaalde voorwaarden kunnen particu
liere eigenaars een vrijstelling krijgen.
+ www.degrotegrondvraag.be
• 015 28 44 58 (Ovam)

NIEUWE AVONTUREN
Winter met  
Vos en Haas

NIEUW RAADSLID 
Welkom  

Alana Herman
Tijdens de digitale gemeente

raadszitting van maandag 
7 september legde Alana 

Herman de eed af als gemeen
teraadslid voor Open Vld. Ze is 
daardoor ook aangesteld als 
OCMWraadslid en vervangt 
Guy Verhofstadt, die ontslag 
nam uit de gemeenteraad. 
Alana Herman woont in de 

stationsbuurt Gent Sint Pieters 
en werkt als attaché op het ka
binet van de Brusselse minister 

Sven Gatz.
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4080 UITPAS-PUNTEN GINGEN 
VORIG JAAR NAAR HET 
GOEDE DOEL

UITPAS 
voor het goede doel
Ook dit jaar ruil je je UiTPASpunten weer 
in voor het goede doel. Voor 10 punten 
schenk je een kleurboek of een pakje 
stiften aan de Gentse vzw Uilenspel. 
De vrijwilligers van deze organisatie 
begeleiden kansarme kinderen bij hun 
huiswerk. Om je punten in te ruilen mail 
je vanaf maandag 30 november naar 
uitpas@stad.gent met vermelding van je 
UiTPASnummer, of kom met je pas langs 
in de Stadswinkel (Botermarkt 17A).
• 09 210 10 10 (Gentinfo)
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Heb je zelf interesse in vrijwilligerswerk? 
Het Vrijwilligerspunt van de Stad Gent helpt je aan een 
match op basis van jouw interesses. Vrijwilligers kunnen er 
ook terecht voor ondersteuning en advies.
+ www.vrijwilligerspunt.stad.gent
+ vrijwilligerspunt@stad.gent
• 09 267 03 00

‘Mensen helpen 
zit in mijn genen.’

HELPENDE 
HANDEN

Eindejaar is een periode 
van solidariteit. Ook tijdens 

de Warmste Week staat 
vrijwilligerswerk centraal. 

Hoe help jij de Gentenaar 
die het iets minder 

goed heeft?

3 X VRAGEN

‘Tijd is het mooiste  geschenk.’
Katrien Windey
Huisbezoekvrijwilliger LDC De Boei
“In mijn buurt wonen veel senioren die 
zich eenzaam voelen. Vaak vinden ze niet 
de weg naar de juiste zorgverlening. Ik bel 
bij hen aan om te vragen hoe het met hen 
gaat. Wie extra noden heeft, verwijs ik 
door naar een medewerker van het lokaal 
dienstencentrum (LDC). De bezoekjes zijn 
telkens weer anders. Nu eens doe ik er 10 
op een halve dag. Dan weer blijf ik hangen 
voor een goed gesprek. Voor die mensen 
is tijd het mooiste geschenk.”

‘Gratis warme maaltijden.’
Wiepke Boogaerts
Vrijwilliger Kookploeg Gent
“Tijdens de coronalockdown bood de 
kookploeg Gent Solidair gratis warme 
maaltijden aan, verspreid over de stad. 
Met ons eigen kookteam deden we dat 1 
keer per week, in de Brugse Poort. Daar 
willen we nu graag een vervolg aan brei
en. We zijn op zoek naar een vaste locatie 
waar mensen voor een vrije bijdrage een 
warme maaltijd kunnen afhalen. Eten 
is een basisrecht, en op die manier valt 
niemand uit de boot.”

‘De brug met zorgverleners.’
Khadija Talibi
Gezondheidsgids Stad Gent
“Mensen uit kwetsbare groepen spreken 
vaak niet zo goed Nederlands. Dat is een 
barrière in het contact met gezondheids 
en welzijnswerkers. Als gezondheidsgids 
maak ik hen wegwijs. Ik spreek zelf 
Arabisch en studeer Sociaal Werk. Ik regel 
afspraken in het ziekenhuis, ga mee op 
consultatie en verduidelijk wat de dokter 
zegt. Eigenlijk doe ik gewoon wat ik al ja
ren voor mijn ouders doe: mensen helpen 
zit in mijn genen.” 



wie
Betul Koc, Poskuder Girls

waar
Poskuder vzw, 

Land van Waaslaan 162

“Een vaste plek om andere meisjes te ont-
moeten. Om meisjesdingen te bespreken en 
samen leuke dingen te doen. Dat miste ik 
in Gent. De coronacrisis maakte dat gemis 
nog groter. Poskuder is een Turks-Belgische 
vzw waar iedereen welkom is. In de praktijk 
komen daar vooral jongens en mannen 
over de vloer. Zo groeide het idee voor een 
aparte meisjeswerking. Met Poskuder Girls 
willen we meisjes en vrouwen empoweren, 
hun zelfbewustzijn vergroten zodat ze hun 
talenten nog beter kunnen ontwikkelen. We 
vinden het belangrijk dat ze een plek voor 
zichzelf hebben. Een plaats zonder taboes. 
Begin oktober gingen we van start. We or-
ganiseren kickbokslessen, gaan op uitstap 
naar een museum of de Ardennen en nodi-
gen mensen uit om te komen spreken, zoals 
een gynaecologe. We vragen geen lidgeld. 
Zo houden we de drempel laag. Onze 
werking staat open voor iedereen, los van 
afkomst of overtuiging. En de mannen? Die 
vinden het super wat wij doen. Ze mogen 
gerust eens mee op stap. Zolang wij maar 
bepalen waarheen. (lacht)”

 poskuder_girls
+ www.stad.gent/jeugdhuizen
• 09 269 81 10 (Jeugddienst)

ONTMOET

Betul 

Poskuder Girls is een 
gloednieuw jeugdhuis waar 
meisjes het hoogste woord 
voeren. Betul is een van de 
bezielers en neemt geen 
blad voor de mond. 

Poskuder vzw
Land van Waaslaan 162
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STOF TOT 
STAPPEN

Deels natte natuur, 
deels stadspark, deels 

industrieel erfgoed: het 
Bloemekenspark, op en 

rond de voormalige Uco-
textielfabriek aan de 

Maïsstraat, is een geval 
apart. Volg de Katoenroute 

en ontdek alles over 
verleden, heden en toekomst 
van de buurt. In reistermen: 

een ommetje waard.

KATOENROUTE

Mona vindt blindelings de weg in 
het Bloemekenspark. Ze kwam 
hier al samen met haar baasje 
 Cécile Modde wandelen toen dit 

nog geen park was, maar een onbestem
de stadswoestenij. Cécile Modde: “We 
wonen hier graag, maar de Bloemekens
wijk is wel een dichtbebouwde buurt, 
die rond de toenmalige textielfabrieken 
gegroeid is. Openbaar groen was daarbij 
geen prioriteit. Het Bloemekenspark 
brengt daar gelukkig verandering in. 
Hopelijk komt er ook nog extra ontmoe
tingsruimte.”
Ook Lucas De Cocker is tevreden. Hij is 
de echtgenoot van Cécile en de drijvende 
kracht achter vzw Bloemekensforum, 
dat in de zomermaanden het buurteve
nement Ucoété organiseert. Lucas De 

Cocker: “De Stad is voor de aanleg van 
het park niet van nul begonnen. De ont
werpers zijn vertrokken van bestaand 
groen, zoals de verwilderde parktuinen 
van de vroegere directeurswoningen. 
Daardoor speelt de natuur hier een gro
te rol. In verhouding vind ik de nieuwe 
fietspaden wel heel breed.”
Cécile Modde: “We maken er zelf wel 
vaak gebruik van om naar het centrum 
te fietsen, over de fietsersbrug tussen 
de Nieuwevaart en de Gasmeterlaan en 
langs het ziekenhuis. Die nieuwe route 
is een pak korter dan de oude.”

Een nat geval
Helemaal klaar is het Bloemekenspark 
nog niet, vertelt Maarten Herbots 
(Groendienst): “Het park bestaat uit 3 
delen. Het stuk tussen de Nieuwevaart 
en de brandweerkazerne is klaar sinds 
2015, en ook het deel achter de parking 
van de Gamma is onlangs afgewerkt. 
Het laatste deel van het park, rond de 
Ucosite, is gepland voor 2023.”
Alles samen wordt het Bloemekens
park 8,5 hectare groot. In vergelijking 
met veel andere stadsparken is het een 
speciaal geval. Of liever: een nat geval. 
Maarten Herbots: “Dit is een ‘kwel
gebied’: het grondwater komt hier aan 
de oppervlakte en voedt de waterloop 
van de Lieve. Het gebied is moerassig 
en heeft een specifieke vegetatie. In de 
natte, laaggelegen delen kan die natuur 
zich ongestoord ontwikkelen. De wat 
hogere delen zijn droger en bedoeld 

voor intensiever gebruik, met een 
avontuurlijke speelzone in het centrale 
gedeelte en terrasjes, banken en speel
plekken op de open plekken.”
Het meeste groen in het Bloemekens
park is niet aangeplant, maar spontaan 
gegroeid. Denk aan pioniers zoals berk, 
wilg en populier, maar ook aan braam, 
meidoorn en wilde roos. Allemaal ver
spreid door de wind en vogelpoep. Maar
ten Herbots: “Plantjes uit de kwekerij 
zouden maar moeilijk overleven tussen 
het fabriekspuin. De natuur regelt dat 
zelf veel beter.” 

Geen bloemen, maar eieren 
Niet alleen de natte natuur onderscheidt 
het Bloemekenspark van andere parken. 
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‘In de moerassige 
delen kan de 

natuur zich vrij 
ontwikkelen.’

MAARTEN HERBOTS, GROENDIENST

Uniek is het industrieel erfgoed van de 
voormalige textielfabrieken. Carine 
Van Holsbeke vond haar eerste job in de 
Ucofabriek, oftewel Union Cottonière. 
Ze woont nog altijd in de Maïsstraat, vlak 
naast haar vroegere werkgever. Carine 
Van Holsbeke: “Mijn ouders, mijn 2 
broers én mijn zus werkten er ook. Zelf 
was ik 17 toen ik begon. Dat was in 1980. 
We maakten er vooral jeansstof. Het was 
plezant werk, omwille van de collega’s, 
maar niet altijd even proper. In de spin
nerij sloeg je tegen de avond blauw uit. 
En we werkten met zwavel om de stoffen 
te kleuren. Dan rook de wijk niet naar 
bloemekens, maar naar rotte eieren.”
In de gloriejaren gaf Uco werk aan 
10.000 arbeiders. Carine werkte er tot in 

2008, toen de laatste fabriek de deuren 
sloot. Af en toe wandelt ze er nog eens 
voorbij. Mede dankzij corona. “We 
wonen vlakbij, maar toch hebben we 
het Bloemekenspark pas goed verkend 
tijdens de lockdown. Het is mooi gedaan, 
met die zitbanken.”
Ook mooi gedaan: de oude Ucogebou
wen kregen een tweede leven als nieuwe 
hotspot voor socialeeconomiebedrijven. 
Gentenaars die moeilijk aan werk gera
ken, kunnen hier werkervaring opdoen 
en hun talenten ontwikkelen. Zo gonst de 
oude fabriek weer van de bedrijvigheid.

+ groendienst@stad.gent
• 09 323 66 00 (Groendienst) 
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Cécile Modde en Lucas De Cocker zijn blij met het nieuwe groen in hun buurt.



Katoenroute
verweven met je wijk
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Ken je het Bloemekenspark 
nog niet? Onze fotograaf 
bracht 5 mooie plekjes in 
beeld.

Natte voeten
Als je het Bloemekenspark wil verken
nen, trek je best waterdichte schoenen 
aan. Het park ligt in een kwelgebied van 
de Lieve: de regen die op de Bloemekens
wijk valt, komt hier via het grondwater 
(‘kwelwater’) weer aan de oppervlakte. 
Daardoor is de ondergrond moerassig 
en ontstaat er interessante natuur. Op 
de natste plekjes liggen lemen paden en 
houten vlonders.

Het Balenmagazijn
De voormalige Ucojeansfabriek ligt 
aan de rand van het park, maar is het 
kloppende hart van de Bloemekenswijk. 
De gebouwen zijn ingenomen door 
socialeeconomiebedrijven, het nieuwe 
opleidings en tewerkstellingscentrum 
van het OCMW en de Stad Gent, en 
een recyclagepark. Op de foto zie je het 
Balenmagazijn: vroeger een opslagplaats 
voor katoenbalen, vandaag een drukke 
ontmoetingsplek en sociaal restaurant.

Komt dat zien!
Is je nieuwsgierigheid geprikkeld? Kom 
het Bloemekenspark dan zelf ontdekken. 
Dat kan sinds kort via de Katoenroute. 
Borden aan 9 haltes geven uitleg over het 
park en het industriële verleden. Ook 
voor kinderen is de wandeling een avon
tuur, want langs de route zijn er allerlei 
opdrachten en spelletjes. De borden zijn 
trouwens gemaakt door RecupDesign van 
vzw Labeur, een van de socialeeconomie
bedrijven in de voormalige Ucofabriek. 
De wandeling start naast het voetbalveld
je in de Roggestraat.
+ www.stad.gent/katoenroute

Zicht op FNO
Aan deze lange tafel kun je picknicken 
met zicht op de vroegere katoen spinnerij 
Filature Nouvelle Orléans, of FNO. De 
fabriek ontstond in 1896 onder de naam 
Cotonnière Nouvelle Orléans en gaf op 
zijn hoogtepunt werk aan 700 werk
nemers. De imposante gebouwen zijn 
beschermd en worden op termijn onder
deel van een nieuw stukje stad. 

De blote hemel
Waar blijft het dak? En wie heeft hier zo 
slordig gemetseld? Sommige wandelaars 
moesten wennen, anderen waren meteen 
fan. Kioskiosk is een ontwerp van de 
Gentse architect en kunstenaar Olivier 
Goethals. Je kunt er even rusten en door 
de ‘ramen’ naar het omringende groen 
kijken. Er zijn ook 2 toonetalages voor 
werk van artistieke buurtbewoners. Geen 
fan van bakstenen? Even geduld: klim
planten zullen alles overwoekeren.

Urban jungle
Het Bloemekenspark is veel in één: ruige 
natuur en industrieel erfgoed, maar ook 
wandelpark en speelbos. Hoe dichter 
bij het water van de Lieve, hoe meer 
de natuur primeert en hoe moeilijker 
doordringbaar het groen wordt. Dichter 
naar de bebouwing toe wordt het park 
een ‘urban jungle’ met speelpleintjes, 
klauterplekken en een sport en voetbal
veldje.
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Buurtsporthal 
Tondelier in cijfers

800 
sportievelingen
per maand

10 
vrijwilligers uit de 
wijk organiseren 
de activiteiten

wie
Nouradin El Bakkali, 
vrijwilliger buurtsport 
waar
Buurtsporthal Tondelier

“Het is gegroeid vanuit de vzw Al Markaz 
Attarbawi waar ik actief ben. Daar wor-
den wel vaker activiteiten georganiseerd. 
Wat begon als een sportdag, groeide 
uit tot wekelijkse sporttrainingen voor 3 
leeftijdsgroepen: kinderen, jongeren en 
ouderen. Zo bieden we hen een zinvolle 
vrijetijdsbesteding aan en vermijden we 
dat ze op straat rondhangen. Intussen 
schaaf ik zelf mijn Nederlands bij: van 
een win-win gesproken. (lacht) We wis-
selen af tussen voetbal, basket of volley-
bal. Dat doen we in de buurtsporthal op 
de Tondeliersite in het Rabot. Een mooie 
zaal, waar alle materiaal voorhanden is. 
Zelf ben ik altijd heel sportief geweest. 
En ik ga graag om met mensen. Op  
zaterdagochtend volgen de kinderen 
les in de moskee. Dan klampen ze mij 
aan om te vragen wat we na de mid-
dag gaan doen. Maar dat is altijd een 
verrassing. Ik wil dat ze openstaan voor 
alle sporten. Zo komt iedereen aan zijn 
trekken, en sluiten we niemand uit.”

Elke zaterdagavond geeft 
Nouradin als vrijwilliger 
sporttraining aan kinderen 
en volwassenen bij hem in de 
buurt. En daar krijgt hij veel 
dankbaarheid voor terug.

Vrijwilliger worden bij een sportvereniging?
+   www.vrijwilligerspunt.stad.gent (tik sport in het zoekvenster)
  09 267 03 00 (Vrijwilligerspunt)

Bewegen in je eigen buurt?
+   www.stad.gent/buurtsport
  09 266 80 00 (Sportdienst)

Nouradin 
DANKZIJ
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MUSEUM IN 
HET NIEUW

STAM

Een stad evolueert, en dus 
ook een stadsmuseum. 

Het STAM bestaat 10 jaar: 
tijd voor een frisse blik op 
de vaste tentoonstelling 
‘Het verhaal van Gent’, 

met een paar opvallende 
nieuwkomers.

Bezocht je het STAM in de voorbije 10 
jaar? Dan plan je beter opnieuw een 
bezoek aan de Bijlokesite. Tien jaar 
na de opening onderging het Stads

museum een grondige gedaanteverwis
seling, met veel aandacht voor interactie 
en multimedia.
“Die 10 jaren zijn voorbijgevlogen”, zegt 
museumdirecteur Christine De Weerdt. 
“Toch is er in die tijd heel wat gebeurd. 
Een stad als Gent staat niet stil. Neem 
nu de grote luchtfoto uit 2008, waarvan 
we de tegels afgelopen zomer hebben 
geveild. Die was compleet gedateerd. 
Bekende gebouwen zoals de stadshal, de 
Krook en de Ghelamco Arena stonden er 
toen nog niet. Terwijl de bezoeker net die 
punten wil herkennen. We hebben even 
overwogen om hem te vervangen door 
schermen, maar die foto bleek zo geliefd, 
dat we een nieuwe hebben gemaakt. Er 
is een zoekfunctie met rasters, zoals in 
een oude atlas. Door de komst van de gps 
zijn veel mensen het kaartlezen immers 
verleerd.”

Verbeelding aan het werk
Toch was nostalgie geen bepalende 

factor bij de vernieuwingsoperatie. 
Het STAM neemt je mee op reis 
door de tijd, maar staat met beide 
benen in het heden. Brecht Dewilde 
(onderzoeker): “Door te kijken naar 
het verleden, krijg je voeling met het 
Gent van vandaag. We focussen op 
verhalen over het leven in de stad, 
die we met multimediaprojecties 
laten zien. Daarnaast maken we de 
fysieke verandering van de stad tast
baar. Doorheen de opstelling vind 
je verschillende bouwmaterialen 
terug. Die kun je aanraken, zodat je 
de manier waarop de stad veran
dert bijna lijfelijk ervaart. Voor de 
kinderen loopt er dan weer een apart 
kinderspoor door de museumzalen.”

Meer dan Gent
Aan de verjongingskuur ging een 
groot publieksonderzoek vooraf. 
Gidsen, leerkrachten én bezoekers 
gaven in focusgroepen aan hoe zij 
hun museum graag zagen evolu
eren. De bevindingen waren even 
verrassend als verrijkend. Christine 
De Weerdt: “Zo vonden nogal wat 
mensen het museum te veel van 
en voor de Gentenaar. Er was vraag 
naar meer context en meer aandacht 
voor sociale thema’s. Met die beden
kingen zijn we aan de slag gegaan. 
We plaatsen Gent nu in een breder 
perspectief, zodat bezoekers zelf ver
banden kunnen leggen. Het STAM 
gaat niet alleen over Gent, maar 
ook over verstedelijking. Bezoekers 
uit andere steden zullen hier veel 
elementen herkennen.”
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‘We plaatsen Gent 
in een bredere 

context.’

 
Die bezoekers vonden de voorbij jaren 
vlot de weg naar het museum, zo blijkt 
uit de cijfers. Door het toenemende ver
blijfstoerisme krijgt het STAM meer en 
meer internationale gasten over de vloer. 
Brecht Dewilde: “Het zijn meerwaarde
zoekers, die zich echt in de stad willen 
verdiepen. Vandaar ook de keuze om de 
uitleg overal in 3 talen te geven.”

Bellenbord
Het museum is klaar voor nog eens 10 
boeiende jaren, met een collectie die 
naast de vertrouwde stukken ook heel 
wat nieuwe objecten omvat. Brecht 
Dewilde: “We staken heel veel tijd in het 
doorzoeken van privécollecties. Zo heb
ben we de arm van Flanders Technology 
teruggevonden: een iconisch beeld uit de 
jaren tachtig, dat heel wat mensen zullen 
herkennen. En bij de sloop van de derde 
Rabottoren konden we het bellenbord 
van het puin redden. Ook dat maakt deel 
uit van ons collectieve geheugen.”
Dat collectieve geheugen wordt ook 
getoond in een aparte ruimte, die je 
gratis kunt bezoeken. “Daar laten we 
de bevindingen zien van ons project 
De vierkante kilometer, waarbij  historian  
in  residence Tina De Gendt telkens een 
andere buurt ondersteboven spit”, zegt 
Christine De Weerdt. “Je krijgt er onbe
kende en onverwachte verhalen uit de 
recente stadsgeschiedenis te zien: een 
mooie smaakmaker om gelijk ook de rest 
van het museum te verkennen.”

Het nieuwe ‘Verhaal van Gent’ is helemaal klaar. Je kunt 
het bezoeken in het STAM (Godshuizenlaan 2) als de 
musea opnieuw de deuren mogen openen.
+ www.stamgent.be
• 09 267 14 00   
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GELD 
OP 

STRAAT

START

Stond je ook al stil bij de 
aluminiumbronzen plaatjes 

in het wegdek van de 
binnenstad? Ze maken deel 
uit van de Muntenroute: een 
verrassende trip doorheen 
de Gentse geschiedenis.

Scan de QR-codes met je smartphone en ontdek de verhalen achter de munten.

DE ROUTE
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Handelsweg
De Muntenroute volgt het Gentse 
traject tussen Leie en Schelde van 
de handelsweg BruggeKeulen:  2 
belangrijke handelssteden in het 
middeleeuwse Europa. De handels
route gaf het stratenpatroon van 
de Gentse binnenstad mee vorm. 
Omdat de bodem drassig was en de 
mensen hun afval(water) gewoon 
op straat kieperden, werd in de tien
de eeuw een houten pad aangelegd. 
Restanten daarvan doken op onder 
het Emile Braunplein.

Silexdolk
Op het Goudenleeuwplein haalden 
archeologen vuurstenen werktui
gen en prehistorisch aardewerk uit 
de grond. De meest spectaculaire 
vondst is een aangepunte dolk uit 
silexsteen van meer dan 4000 jaar 
oud. Ze werd gebruikt om planten 
te bewerken, wat wijst op vroege 
bewoning en landbouwactiviteit. 
Van een stad was in de Steentijd 
uiteraard nog geen sprake. Tot diep 
in de negende eeuw bestond de 
huidige stadskern voornamelijk uit 
landelijk gebied.

De Handelsbank
Het imposante gebouw aan de 
Kalandeberg was aanvankelijk 
een adellijk woonhuis. Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog gebruikten 
Duitse officieren het als clubhuis. 
Meteen na de oorlog nam de Han
delsbank er haar intrek. Een jaar 
later volgde De Noordstar, de eerste 
Vlaamse onafhankelijke verzeke
ringsmaatschappij. In 1969 kreeg 
het gebouw een nieuwe bestem
ming als rechtbank. Vandaag doet 
het onder meer dienst als informa
tiecentrum voor het leger.

De Muntenroute
De Muntenroute, uitgestippeld 
door Archief Gent, bestaat uit 806 
munten in het wegdek tussen de 
Grasbrug en het François Laurent
plein. Daar komen later nog 194 
munten bij. Elke munt heeft een 
andere gravure, gebaseerd op een 
historische afbeelding of tekst. 
Ze liggen verzameld in clusters, 
telkens rond een centrale munt met 
een QRcode. Die brengt je naar het 
verhaal van de cluster op de website 
van de Muntenroute. De route volgt 
een vast traject van 1 kilometer, 
maar je kunt over elke cluster ook 
aparte informatie opvragen.

+ muntenroute.stad.gent
+ archief@stad.gent 
• 09 266 57 34 (Archief Gent)

Badstoven
In de waterrijke omgeving van de 
Brabantpoort of Braempoort waren 
in de veertiende en vijftiende eeuw 
verschillende publieke badhuizen 
of ‘stoven’ gevestigd. De meeste 
mensen hadden thuis geen bad
kamer. Het bekendste badhuis in 
Gent was Casteel Wandelaert in de 
SintJansvest. Naast gemengde bad
huizen waren er ook aparte stoven 
voor vrouwen en mannen. De man
nenstoven waren vaak regelrechte 
bordelen en veroorzaakten heel wat 
overlast in de buurt. 

1 3

4

2

5

Muntenschat
De aanleiding voor de Munten
route was de vondst van een twaalf
deeeuwse muntenschat onder de 
Korenmarkt. De Gentse stadsarcheo
logen diepten nog meer belangrijke 
vondsten op. Die vertellen ons meer 
over de geschiedenis van het plein. 
Zo wijzen kiezelwieren op een drassi
ge ondergrond, resten van verfplan
ten op de aanvoer van grondstoffen 
voor de textielindustrie en een be
werkt paardenbot op middeleeuwse 
winterpret op de bevroren plassen.
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CITADELPARK

Xavier Meulenberg (57) groeide op 
in een woning zonder tuin. Maar 
dat vonden hij en zijn kameraden 
niet erg: het Citadelpark was hun 

tuin. “We speelden verstoppertje in de 
struiken of voetbalden tot we de bal 
niet meer zagen. In mijn herinneringen 
zaten we daar elke dag. We noemden 
ons vriendenclubje de ‘Citadel Centrale’. 
(lacht) Ik heb die naam nu gebruikt voor 
mijn website en Facebookpagina over 
het park.” 
Xavier werd leraar lichamelijke opvoe
ding. Hij woont niet meer in Gent, maar 
blijft verknocht aan de buurt en het 
park uit zijn wonderjaren. “Mijn ouders 
wonen hier nog. Ik doorkruis het park 
elke dag op weg naar het werk. Ik ga er 
ook vaak met de schoolkinderen naar
toe. Niet alleen om te sporten, maar ook 
om hen te vertellen over de honderden 
zeldzame bomen en de rijke geschiede
nis van het park.”
Een favoriet is het verhaal van de grote 
citadel die hier ooit stond, op de plaats 
van het vroegere Fort Monterey. Ze werd 
gebouwd onder de Nederlandse heer
schappij, tussen 1819 en 1831, en was in 
gebruik tot 1870. Xavier Meulenberg: 

“De citadel was een stevig bouwwerk, 
waardoor het niet simpel was om 
alles af te breken. Links en rechts zie 
je nog overblijfselen staan, zoals het 
monumentale poortgebouw. En onder 
de grond zit er nog een commando
bunker uit de Tweede Wereldoorlog. 
Die is later als nucleaire bunker 
gebruikt. Dat vinden de kinderen 
natuurlijk schitterend.”

Dierenasiel 2.1
Het Citadelpark is al 145 jaar een vaste 
waarde in de stad. Veel Gentenaars 
herontdekten het door culturele 

zomerevenementjes zoals Monterey 
aan de muziekkiosk, Baracita aan het 
ICC en de filmvoorstellingen in het 
oude openluchttheater uit 1940. Daar 
komt binnenkort een nieuwe trekpleis
ter bij, vertelt wijkregisseur Katelijne 
Van den Brande: “Nu het dierenasiel is 
verhuisd naar een nieuwbouw aan de 
Watersportbaan, staat het oude asiel 
leeg. Het gebouw dateert uit het begin 
van de twintigste eeuw en kan wel een 
opfrisbeurt gebruiken. Op een nieuwe 
bestemming is het nog even wachten. 
In afwachting daarvan stelt de Stad een 
deel van het gebouw ter beschikking 

Het Citadelpark krijgt een 
grondige opknapbeurt. 

Dit beschermde 
landschapspark, dat in 1875 
werd aangelegd op en rond 
enkele natuurlijke hellingen 

en de restanten van de 
vroegere citadel, moet hét 

stadspark van de 21ste 
eeuw worden, met respect 

voor het verleden.

PARK MAAKT 
PLANNEN
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‘Gras en bomen
vervangen de 
 betonvlakte

aan het Kuipke.’
FILIP VAN DE VELDE, PROJECTBUREAU RUIMTE

voor een tijdelijk project waarvan de 
buurt kan meeprofiteren. We kregen al 
veel voorstellen van verenigingen en 
bewonersgroepen. Binnenkort hakken 
we de knoop door.” 
Xavier Meulenberg was een van de vele 
Citadelparkfans die ideeën en plannen 
uitwisselden. “Zelf hoop ik dat dit een 
rustige plek blijft, waar kinderen over de 
natuur kunnen leren. De vijver naast het 
asiel wemelt van de watervogels. Vlakbij 
heb je ook de Plantentuin en het GUM, 
het nieuwe Gents Universiteitsmuseum. 
Dit lijkt me de ideale plek voor een edu
catieve invulling. Het gebouw zou ook 

PARK MAAKT 
PLANNEN

als opslagplaats voor fietsen, sportgerief 
en recreatiemateriaal kunnen dienen. 
Zowel scholen als jeugdbewegingen 
zouden die dan kunnen gebruiken.”

Weg met asfalt en beton
Het Citadelpark is een romantisch 
landschapspark, maar die identiteit is in 
de loop der jaren een beetje verwaterd. 
In 1913 en 1930 kreeg het park al een 
facelift, respectievelijk voor de wereld
tentoonstelling en het eeuwfeest van 
de Belgische onafhankelijkheid. Sinds 
1984 is het Citadelpark een beschermd 
landschap, en nu wordt het in zijn oude 

De verbouwing van het ICC moet in 2024 klaar zijn. Het gebouw wordt compacter, maar krijgt een extra verdieping.
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glorie hersteld. Dat gebeurt met respect 
voor de stokoude en zeldzame bomen 
én de geschiedenis van het park. Door 
het groen hier en daar te snoeien, gaan 
de oude zichtassen opnieuw open en 
komen de mooiste bomen weer beter tot 
hun recht. De kant langs de Leopold II
laan mag wat bosachtiger worden. Dat 
is ideaal voor avontuurlijke spelletjes. 
Ook het parkmeubilair, zoals banken en 
vuilnisbakken, en de verlichting worden 
vernieuwd. In 2021 gaat de schop in de 

grond. Rode draad is ontharding. Met 
andere woorden: weg met het vele asfalt 
en beton.
Filip Van de Velde (Projectbureau Ruim
te): “We beginnen met de paden. Die 
worden smaller en krijgen een duidelij
ke structuur, met een hoofdas die van 
de kleine stadsring dwars door het park 
naar het station loopt en kleinere wan
delpaden die daarop aansluiten. Rond 
de gebouwen komt een lusvormig pad 
dat toegang geeft tot de verschillende 

ingangen. De betonnen vlakte daar, ooit 
de vloerplaat van hal 6, wordt volgend 
jaar al grotendeels uitgebroken. In de 
plaats komen een grasvlakte en bomen.”

Slopen en renoveren
Ook met de gebouwen in het Citadel
park (het ICC, de Floraliënhal, ’t Kuipke 
en het S.M.A.K.) zijn er grote plannen. 
Wouter Notebaert (sogent): “In 2022 
starten we, met de steun van Toerisme 
Vlaanderen, met de verbouwing van het 
ICC. Enkele delen, zoals de Azaleahal, 
worden afgebroken. Het ICC wordt daar
door compacter, maar door een betere 
indeling en een extra volume erbovenop 
blijft er evenveel bruikbare binnenruim
te over. De verbouwing moet in 2024 
klaar zijn.” 
Door de sloopwerken wordt de 
Floraliën hal beter zichtbaar en toegan
kelijker. Die hal uit 1913 kan een extra 
stukje ‘overdekt park’ worden of soms 
ook voor andere activiteiten dienen. 
Filip Van de Velde: “We denken volop 
na over de toekomst en de mogelijke 
functies van de grote Floraliënhal, maar 
ook over het Kuipke en het S.M.A.K. Het 
museum kampt met plaatsgebrek en 
moet dringend duidelijkheid over zijn 
toekomst krijgen.” 
Wouter Notebaert: “Dat maakt allemaal 
deel uit van één groot masterplan voor 
de parkgebouwen. De Zesdaagse in het 
Kuipke is een oude traditie, maar voor 
de rest denken we niet aan functies die 
veel volk zouden trekken. De draag
kracht van het park mag zeker niet 
overschreden worden.” 
En de langverwachte autovrije herin
richting van het Jan Hoetplein tussen 
het S.M.A.K. en het Museum voor 
Schone Kunsten, komt die er nog? Filip 
Van de Velde: “Er is een ontwerp, maar 
voor de timing hangen we af van de 
Vlaamse overheid. De nieuwe tramlijn 7 
tussen station Dampoort en Sint Denijs
Westrem zou over het plein lopen. Pas 
als dat vastligt, kunnen we het plein 
herinrichten.”

+ www.stad.gent/citadelpark
• 09 266 77 60 (Projectbureau Ruimte)

De Floraliënhal uit 1913 kan een stukje overdekt park worden.



wie
Paul Verhaeghe, hoogleraar 

klinische psychologie 
en psychoanalyse

waar
 Universiteit Gent

Paul Verhaeghe

Denk Zorg
Handelsbeurs (online)
DI 15 DEC

“Het zijn stuk voor stuk boeiende ge-
spreksavonden, telkens rond een ander 
thema. Op 15 december is dat weten-
schappelijk denken in coronatijden. De 
voorbije maanden rolden experten 
regelmatig vechtend over de tafel. Dat 
vond ik bijzonder jammer. Twijfel is eigen 
aan wetenschap. Je vertrekt van een 
vraag en werkt naar een zo groot moge-
lijke consensus. Dat gebeurt doorgaans 
binnenskamers. Tijdens de coronacrisis is 
die twijfel naar buiten gebracht. Daardoor 
begonnen mensen hun eigen waarheden 
te creëren, met alle gevolgen van dien. 
Een gemiste kans, waarover ik op Denk 
Zorg zeker ga spreken. In de strijd tegen 
corona heeft de wetenschap echt wel 
grote sprongen gemaakt. We weten van-
daag veel meer over het virus en kunnen 
patiënten beter behandelen. Dat mogen 
we gerust wat meer in de verf zetten. Zo 
nemen we ook de complotdenkers wind 
uit de zeilen.” 

+  www.handelsbeurs.be

Met de lezingenreeks Denk 
Zorg brengt UZ Gent scherpe 
denkers naar het podium 
van de Handelsbeurs. 
Een van hen is professor 
Paul Verhaeghe. 

DE AGENDATIPS VAN ...

Zie agenda pagina 20
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Naar goede gewoonte trakteert de Stad op een gratis klassiek nieuwjaarsconcert in 
Muziekcentrum De Bijloke. Dit jaar brengt Symfonieorkest Vlaanderen onder leiding 
van chef- dirigent Kristiina Poska op zondag 17 januari een volledig Mozartprogram-
ma. Solist van dienst is de Tsjechische violist Josef Špaček. Wil jij 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)

RUP Groen 
DI 8 DEC
ONLINE INFOMOMENT
De Stad Gent maakt een thematisch 
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 
op. Met het RUP Groen wil de Stad 
bestaande groengebieden in Gent 
beschermen en nieuwe ontwikkelin-
gen als bos- en natuuruitbreiding en 
parken mogelijk maken. Op dinsdag  
8 december vindt daarover een digi-
taal infomoment plaats. Inschrijven 
kan via de website en is verplicht.
+ www.stad.gent/rupgroen
• 09 266 79 50 (Balie Bouwen)
+ bouwen@stad.gent

Denk Zorg
DI 15 DEC
Denk Zorg is een reeks van voorstellin-
gen die scherpe denkers samenbrengt 
op het podium van de Handelsbeurs 
(Kouter 29). Tijdens deze derde editie 
reflecteren Steven Callens (UZ Gent), 
Marjan Doom (GUM), Eva Van Braeckel 
(UZ Gent) en Paul Verhaeghe (Ugent) 
over het wetenschappelijk denken en 
het geneeskundig handelen tijdens 
de coronacrisis. Damast Duo verzorgt 
de muzikale intermezzo’s. Volg deze 
voorstelling live via de website.
+ www.handelsbeurs.be
• 09 265 91 60 (Handelsbeurs)

Online boekenverkoop
DI 1 TOT WO 16 DEC
De boekenverkoop van de Biblio-
theek ten voordele van 11.11.11 maakt 
net als afgelopen zomer plaats 
voor een online variant. Van 1 tot 
16 december kun je op de website 
snuisteren in het aanbod. De boeken 
zijn gebundeld in pakketjes van 3. 
Voor 6 euro haal je zo een mooie 
dosis leesvoer in huis. 
+ www.11.be/boek
• 09 323 68 81 (Bibliotheek De Krook)

Expo de Felix 
NOG TOT ZOMER 2023
Het voormalige dienstencentrum van 
Gentbrugge wordt na de renovatie 
‘de Felix’: een nieuwe thuis voor Aca-
demie De Kunstbrug, open werkplek-
ken en Freinetschool ‘t Groen Drieske. 
Ook de loketten van de Dienst 
Burgerzaken, de wijkbibliotheek met 
leescafé en het politiecommissariaat 
vinden er onderdak. Een nieuwe 
ontmoetingsplek voor organisaties 
en bewoners uit de buurt, die de 
ruimtes kunnen gebruiken voor hun 
activiteiten. Rondom het gebouw kun 
je een buitenexpo over de plannen 
vrij bezoeken.
+  www.stad.gent/defelix
•  09 266 82 37  

(Stedelijke Vernieuwing) 

De coronamaatregelen kunnen snel wijzigen. 
Daardoor kan ook de invulling van evenementen 

aangepast worden. Houd de websites bij de artikels 
in het oog voor een laatste stand van zaken.

 
voordeel van de maand 
In ruil voor 10 UiTPAS-punten krijg je per 
pashouder een Veilig eropUiT-kit: handgel 
en mondmasker, samen in een handig tasje 
(zolang de voorraad strekt, om te ruilen in 
de Stadswinkel, Botermarkt 17A).

WIN
TICKETS

Nieuwjaarsconcert in Muziekcentrum De Bijloke
Symfonieorkest Vlaanderen
ZO 17 JAN 2021 (OM 15 UUR)

Ik maak graag kans op   (max. 2) gratis tickets voor het  
nieuwjaarsconcert van de Stad Gent.

de heer / mevrouw

voornaam: 

naam: 

straat: 

nr.:  postcode: 

gemeente: 

telefoon: 

Vul voor dinsdag 15 december het formulier in op www.stad.gent/nieuwjaarsconcert, 
of stuur deze bon vóór diezelfde datum naar de Dienst Publiekzaken, Stadhuis, 
Botermarkt 1, 9000 Gent of geef hem af in de Stadswinkel (Botermarkt 17A) of het 
Gentinfo-Punt (AC Zuid, Woodrow Wilsonplein).

DECEMBER

NIEUWJAARSCONCERT

ZO 17 JANUARI 2021
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E en groot feest zit er niet in, maar dat 
houdt me niet tegen om cadeautjes te 
kopen”, zegt Indira Singh. “Dat doe ik 
bewust bij lokale handelaars, ook on

line. De geschenkenwinkel om de hoek 
heeft een webshop en een afhaalpunt. 
Elke euro die niet naar een buitenlandse 
keten gaat, is voor die mensen een duw 
in de rug.”
Professor Gino Van Ossel, expert in 
kleinhandel en winkelgedrag, geeft 
Indira gelijk. “Twee lockdowns op rij is 
voor lokale ondernemers een zware dob
ber. Consumenten houden de vinger op 
de knip en shoppen vaker online. Dat is 
een begrijpelijke reflex. Maar dat online 
winkelen houdt ook kansen in voor de lo
kale handel. Heel wat winkeliers hebben 

zelf een webshop opgestart en daar een 
eigen creatieve invulling aan gegeven. 
Klanten kunnen bellen voor advies en 
soms zelfs rondkijken in de winkel via 
hun smartphone. Zo vertaal je de service 
en de persoonlijke aanpak van de fysieke 
winkel naar een online omgeving.”

Versterk je stad
Dat we die fysieke winkel genegen zijn, 
bleek ook bij de start van de tweede 
lockdown. Tal van mensen haastten zich 
naar de winkelstraten om snel nog een 
boodschap te doen. Of dat verstandig is, 
laat Gino Van Ossel in het midden. “Het 
toont wel aan hoeveel belang we hechten 
aan de winkelbeleving. We zien ook dat 
mensen de buurtwinkel herontdekken. 
Ze hebben meer tijd om te koken, en dat 
doen ze graag met producten waarvan 
ze de herkomst kennen. Dan ben je bij 
de lokale handelaar aan het juiste adres. 
Bovendien hoef je zo geen onnodige 
verplaatsingen te doen.”   
Ben je van plan om je eindejaarsgeschen
ken online te kopen? Kijk dan of het bij 
een lokale speler kan. “Lokaal bestaat in 
verschillende gradaties”, zegt Gino Van 
Ossel. “Het kan slaan op een Belgische 
webshop, maar evengoed op de eigen 
streek, stad of wijk. Toon je hart aan de 
handelaars uit je buurt en help hen door 
deze moeilijke periode heen. Lokale 
handel zorgt voor dynamiek en werkge
legenheid in je eigen stad. Daar kan geen 
buitenlandse webshop tegenop.” 

Op zoek naar inspiratie?
 www.kooplokaal.gent

De eindejaarsperiode moest 
onze handelaars helpen om 
de coronakater te verteren, 
maar daar stak de tweede 
lockdown een stokje voor. 
Toch blijft lokaal shoppen een 
goed idee, online én in de 
winkel.

EEN HART  
VOOR LOKAAL 

SHOPPEN

‘Lokaal winkelen 
zorgt voor 

dynamiek en 
werkgelegenheid 

in je buurt.’
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Stuur de oplossing samen met je adres vóór dinsdag 8 december 
naar waaringent@stad.gent of via de post naar:  
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent,  
Botermarkt 1, 9000 Gent.

“Sinds 1 januari 2020 is het gebied binnen de kleine 
stadsring R40 een lage-emissiezone. Dieselvoertuigen met 
euronorm 4 mogen de zone alleen nog in met een tijdelijke 
toelating. Veel jaartoelatingen voor 2020 lopen binnenkort 
ten einde. Wil je ook in 2021 de Gentse lage-emissiezone 
inrijden? Check dan via de LEZ-website tot wanneer jouw 

toelating geldig is en vraag op tijd een nieuwe aan. Dat kan 
opnieuw voor 1 jaar, maar ook voor 4 maanden, 1 maand of 
1 week. Bekijk ook de toelatings voorwaarden voor je naar 

het centrum rijdt.”

Alles over de LEZ: • 09 210 10 30 + lez@stad.gent + www.lez.gent

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

 ‘Mijn LEZ-jaartoelating 
loopt af. Wat doe ik?’

KRISTOFF CLAEYS, OOSTAKKER

WEDSTRIJD

GENTINFO

Vraag het aan

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Vijf winnaars 
krijgen een set magneetjes met 
frigopoëzie in het thema ‘Gentse 
Commisses’ van het STAM (i.s.m. 
de Gentsche Sosseteit).

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden het kunstwerk in de doorgang 
onder Herberg Macharius.

• Hilde Clincke, Gent
• Tim Gavel, SintAmandsberg
• Kevin Kesbeke, SintAmandsberg
• Kupra Kirimli, Wondelgem
• Sabine Mengé, 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), Bjorn Vandenbussche (vormgeving), Thomas 
Sweertvaegher (fotografie) 

Waar in Gent?

Vragen over coronamaatregelen?
 www.stad.gent/corona

  09 210 10 10 (Gentinfo)
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1  CHRISTINE VAN BREUSEGEM
Ochtendrust

2  DIRK DE RIDDER
Mijn Gent, schoon Gent

3  @ALNAKEEB1971
Herfst

4  @DOREEN.COPPENS
Blaarmeersen

5  @IRISBLOEMM
Ter Durmenpark

6  @BIESTBEELD
Lockdownportret

JOUW

FOTO
HIER

1

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

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

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

GENTS MOMENT

2 3

6

54



Blijven 
sprankelen

we kunnen dit


