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Zwijnaarde heeft een nieuw kinderdagverblijf. In 
De Boekenmolen kunnen kleine boekenworm
pjes van 2 maanden tot wanneer ze naar school 
gaan terecht voor opvang. Ze zijn er in goede 
handen, want in de tuin plaatste ontwerpstudio 
Toykyo enkele opvallende speelkameraden. De 

Squiggly Friends moedigen kinderen aan om met 
hen en met elkaar te spelen. Hun vriendje Little 
Buddy is aaibaar, verplaatsbaar en leuk om aan te 
raken tijdens het speelmoment.
+ kinderopvang.stad.gent
• 09 268 20 80 (Dienst Kinderopvang)
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‘De energiecoach hielp 
ons om de ventilatie 
en de verwarming 
correct in te stellen. 
Zo besparen we 20% op 
onze verwarmingskosten.’

CATHÉRINE TÜCK, INSITES CONSULTING

Wil je tijdens de paasvakantie je 
straat omtoveren tot een speel
straat? Dien dan voor 21 januari 

je aanvraag in. Een speelstraat wordt tussen 14 en 20 uur afgesloten 
voor doorgaand verkeer. Alleen straten waar geen openbaar vervoer 
passeert, komen in aanmerking. De omliggende straten moeten 
 bereikbaar blijven en de buren moeten akkoord gaan. De Stad Gent 
zorgt voor spelmateriaal om van jouw speelstraat een succes te maken.
+ www.stad.gent/speelstraat
• 09 269 81 10 (Jeugddienst)

GRATIS ENERGIESCAN 
voor ondernemers
Ben je een ondernemer of zelfstandige? 
En wil je energie besparen in je zaak, maar 
weet je niet goed waar te beginnen? Maak 
een afspraak met de energiecoach van de 
Stad Gent voor een gratis quick scan of 
energiescan van je handelspand en krijg 
concrete, bruikbare tips om je energie
verbruik te verminderen.
+ www.stad.gent/energiecoaching
+ energiecoaching@stad.gent
• 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)

PAASVAKANTIE
Je eigen speelstraat

OUDE DOKKEN
Nieuwe skatespot
Op het terrein bij de voormalige loods van  
schroothandel De Keukeleire aan de 
Koopvaardijlaan 49, vlak bij de Dampoort, kun 
je voortaan elke dag je skatekunsten oefenen. 
Skatespot Kleindok is een tijdelijke invulling. 
Later komt er op die plek een wijkpark. Vandaag 
vind je er verschillende gerecupereerde skate
toestellen, zoals een quarter pipe en een ollie
box. Volgend jaar vervangt een gloed nieuwe 
halfpipe met spine 2 oudere toestellen.
• 09 266 80 00 (Sportdienst)

Voor het  
goede doel

Ook dit jaar ruil je je UiTPAS- 
punten weer in voor het goede 
doel. Voor 10 punten schenk je 

 oefenboekjes (rekenen en basis-
spelling) en leesboekjes (begrij-
pend lezen) aan de kinderen die 

door de vrijwilligers van vzw Hand 
in Hand worden begeleid. Ruil je 
punten vanaf 1 december om in 
de UiTWinkel (Veldstraat 82B) 

of online via www.uitpas.be (klik 
bovenaan op ‘Punten ruilen’).

+ 09 233 77 88 (UiTWinkel)



SPORTCURSUSSEN
Start inschrijvingen 
Wil je vanaf februari deelnemen aan de halfjaarlijk
se sportcursussen voor jongeren of volwassenen, 
met onder meer zwemmen, badminton en tennis? 
De inschrijvingen starten op zaterdag 17 december 
voor Gentenaars en op maandag 19 december voor 
nietGentenaars, telkens om 9 uur. Kinderen tussen  
3 en 9 jaar kunnen ook kiezen voor multimove of 
Multi SkillZ. Aan de ‘blijf fit’lessen voor volwasse
nen kun je met een sportkaart het hele schooljaar 
deelnemen.
+ www.stad.gent/sportcursussen
• 09 266 80 00 (Sportdienst)  

ZWIJNAARDE
Monument  
oudstrijders
Op de begraafplaats van 
Zwijnaarde prijkt sinds kort een 
monument ter nagedachtenis 
van alle oudstrijders. Eind 
volgend jaar komen er op de 
gedenksteen bordjes met de 
namen van de oorlogsveteranen 
uit Zwijnaarde en van oud 
strijders die er hun laatste rust
plaats hebben. In afwachting 
daarvan hangt er een voorlo
pige lijst met namen aan het 
monument. Merk je een fout op 
of ontbreekt er een naam? Geef 
het door aan de Stad Gent.
• 09 323 66 88 (Groendienst)
+ groendienst@stad.gent

DE RUIGTE
Natuurgidsen  
gezocht
Ben je gefascineerd door de 
natuur, deel je graag je kennis 
met kinderen en jongeren en 
kun je je af en toe vrijmaken 
tijdens de schooluren? Dan 
ben jij de geknipte persoon om 
als vrijwilliger klassen uit het 
lager en secundair onderwijs 
op sleeptouw te nemen in de 
Gentse natuur. Heb je interesse 
of wil je meer informatie? Neem 
dan contact op met Natuur en 
Milieueducatie De Ruigte.
+ www.stad.gent/deruigte
• 09 323 57 08

IN DE BUURT
Nieuwe Woonwijzers
Is er een probleem met je 
woning? Heb je vragen over 
je huurcontract? Wil je advies 
over steun bij de renovatie 
van je woonst? Kom dan naar 
de Woonwijzer in je buurt. 
De medewerkers informeren, 
adviseren of verwijzen je door 
naar andere stadsdiensten 
en organisaties. Naast de 
bestaande 6 zijn er nu ook 
3 nieuwe Woonwijzers, in 
MuideMeulestedeAfrikalaan, 
Bloemekenswijk en Zwijnaarde. 
Maak een afspraak via  
www.afspraken.gent.be of mail 
naar wonen@stad.gent.
+ www.stad.gent/woonwijzers
• 09 266 76 40 (Dienst Wonen)

CORONA
Herdenking
De coronacrisis had grote  
gevolgen voor het leven van  
vele Gentenaars. Op initiatief  
van de gemeenteraad ligt 
er sinds eind november een 
permanente gedenksteen in 
het parkje bij de stadshal, recht 
tegenover de beeldengroep 
van George Minne. Het is een 
teken van hoop en solidariteit 
en herinnert voorbijgangers 
aan deze uitzonderlijke periode. 
Op dezelfde plek ontdek je nog 
tot eind januari 12 portretten 
en korte getuigenissen van 
Gentenaars op wie de corona
crisis een bijzondere impact 
had. 
• 09 266 82 40 (Dienst Beleidsparticipatie) 

NAAR DE KLEUTERKLAS
Ontdek de scholen in je buurt
Heb je een kind dat in 2021 is geboren en in het 
schooljaar 20232024 voor het eerst naar de kleuter
klas gaat? Dan moet je het in maart 2023 aanmel
den voor een school. Maak je graag eerst kennis 
met de scholen in je wijk? Schrijf je dan in voor de 
wijkwandelingen van School in je Buurt. Zo leer je de 
dagelijkse werking van de scholen kennen en kom 
je in contact met andere ouders en leerkrachten. De 
wandelingen vinden plaats in de voormiddag. Schrijf 
je in via de website.
+ schoolinjebuurt.gent.be
• 09 323 50 50 (Onderwijscentrum Gent)
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Steden herken je, net 
als mensen, aan hun 
silhouet. Gent heeft 
zijn middeleeuwse 

torens, Rotterdam zijn 
wolkenkrabbers. De expo 
Skyline. Hoogbouw in de 
Lage Landen plaatst ze 

tegenover elkaar.

profiel. Van New York kan iedereen zich 
een beeld vormen, ook al ben je er nooit 
geweest. Dat heeft ons in het STAM aan 
het denken gezet. Met de nieuwe expo 
gaan we op zoek naar de betekenis van 
een skyline voor de stad en de mensen 
die er wonen. Daarbij zoomen we in op 
Gent en Rotterdam, het middeleeuwse 
Manhattan naast het Manhattan aan de 
Maas, en bij uitbreiding ook de rest van 
de Lage Landen.”

Geen fabrieksschouwen
De expo in het STAM toont onder  
meer een 18deeeuwse gravure van de 
toen malige Gentse skyline. Alleen is  
het beeld historisch niet correct. De  
3 iconische torens worden overklast 
door een pronte spits bovenop de 
SintMichielskerk. Die is er in het echt 
nooit gekomen. Ook elders op de prent 
was drukker Johann Christoph Haffner 

E r zijn tal van redenen om in de 
hoogte te bouwen. Onze voor ouders 
deden het om dichter bij God te 
komen of de macht van de stad 

te etaleren. De 3 Gentse torens van de 
SintNiklaaskerk, het belfort en de Sint
Baafskathedraal zijn daar trotse getuigen 
van. Met de introductie van materialen 
als beton, glas en staal werd hoogbouw 
een toonbeeld van moderniteit. Die trend 
kwam overgewaaid uit de Verenigde 
Staten en kreeg in Europa voor het 
eerst voet aan de grond in Rotterdam. 
Na een bombardement in de Tweede 
Wereldoorlog werd de stad heropgebouwd 
in de hoogte, met wolkenkrabbers die  
vandaag vlotjes boven de 200 meter gaan. 
Lars De Jaegher (STAM): “Zowel Gent 
als Rotterdam hebben in het verleden 
keuzes gemaakt die vandaag heel 
bepalend zijn voor de skyline van beide 
steden. En zo heeft elke stad een uniek 
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EXPO
Het 18deeeuwse Gent had minder prominente kerktorens dan drukker Haffner liet uitschijnen.



kwistig met kerk torens: een uiting van 
het katholieke geloof dat al een tijd aan  
een remonte bezig was.
Lars De Jaegher: “Het beeld dat we  
vandaag van de Gentse skyline hebben,  
is evenmin neutraal. Het is een erfenis 
 van de Wereldtentoonstelling uit  
1913, toen Gent zich nadrukkelijk als 
historische stad wou profileren. Een  
afficheontwerp van Léon Spilliaert met 
fabrieksschouwen in de achtergrond, 
ook te zien in de expo, werd om die reden 
wellicht geweerd. Zelfs de Boekentoren, 
voltooid in 1942, moest meer dan een 
halve eeuw wachten voor hij uiteindelijk 
een plaats kreeg in het logo van het licht
festival, naast de Krook en de stadshal. 
De woontorens aan de Groene Briel of de 
Watersportbaan associëren we zelfs hele
maal niet met de Gentse skyline. Terwijl 
ze destijds voor een stad als Gent wel een 
hele stap vooruit betekenden.”

Debat op gang
Hoewel Gent best wel hoge gebouwen 
telt, is de Gentenaar niet tuk op hoog
bouw. Dat de Belgacomtoren ooit werd 
verkozen tot lelijkste gebouw van Gent, 
heeft veel te maken met de bijdehante  
manier waarop hij boven de stad 
uitpriemt. Maar ook bouwprojecten 
van amper 5 verdiepingen hoog roepen 
weerstand op. Stadsbouwmeester Peter 
Vanden Abeele hoopt dat de expo in het 
STAM het debat op gang trekt.
Peter Vanden Abeele: “Dan heb ik het 
niet over torens van 60 meter of meer, 
want zo gaan we er niet veel bouwen. 
Maar alles tussen 4 en 9 verdiepingen 
moet volgens mij wel bespreekbaar zijn. 
Dat is iets hoger dan wat we gewoon 
zijn, en het is ook de schaal waarmee 
we het moeilijk hebben. Helaas raakt de 
beschikbare ruimte op. Door iets hoger te 
bouwen, kunnen we ook iets teruggeven 

‘Het beeld dat we 
vandaag van de 
Gentse skyline  

hebben, is helemaal 
niet neutraal.’

LARS DE JAEGHER, STAM
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Het 18deeeuwse Gent had minder prominente kerktorens dan drukker Haffner liet uitschijnen. De fabrieksschouwen deden dit ontwerp van Spilliaert wellicht de das om.

©
 STAMcollectie, Gent

©
 STAMcollectie, Gent
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‘Doe de 
Skyline.’

EEF ROMBAUT, STAM

“Wil je graag ervaren wat hoogbouw voor 
een stad betekent? De maquettes van Gent 
en Rotterdam met elkaar vergelijken? Kijken 
hoe kunstenaars door de eeuwen heen het 
beeld van hun stad mee hebben bepaald? De 
expo Skyline. Hoogbouw in de Lage Landen 
in het STAM (Godshuizenlaan 2) daagt je uit 
om met een andere bril naar de stad te kijken. 
Ook naast de expo valt er heel wat te beleven. 
Er zijn films en docuvertoningen over hoog
bouw, lezingen en gesprekken, fietstochten en 
stadswandelingen, maar ook creatieve ateliers 
samen met makers. Met een combiticket be
zoek je zowel de expo als de belvedère van 
de prachtig gerestaureerde Boekentoren. Het 
zicht op de Gentse skyline krijg je er gratis 
bovenop. Bekijk het volledige programma op 

de website van het STAM.”

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

 

aan de stad. Meer groen bijvoorbeeld, 
maar ook plaatsen om elkaar te ontmoe
ten. Waar we toch de hoogte ingaan, 
moeten we kiezen voor maatwerk. Een 
toren waar we momenteel op zoeken, is 
die aan DokZuid, vlak bij de Dampoort. 
De Arteveldehogeschool zal daar een 
campus bouwen met voorzieningen 
voor de wijk. We weten nog niet hoe 
die er zal uitzien, maar wel dat het 
een gebouw wordt dat mee de Gentse 
skyline zal bepalen. Zo veranderen de 
Oude Dokken in een nieuw stuk stad 
met hoge gebouwen, maar ook veel 
water en groen. Op termijn zullen we die 
afwisseling in de armen sluiten.”

Een soort jazz
Voor Emiel Arends, stedenbouwkun
dige bij Stadsontwikkeling Rotterdam, 
klinkt het allemaal wat bevreemdend. 
Woon en kantoortorens reiken er 
steeds meer in de hoogte en bepalen bij 
uitstek de skyline. 

Emiel Arends: “Na de Tweede Wereld
oorlog hadden we de historische stad 
kunnen heropbouwen, zoals dat bijvoor
beeld in Ieper is gebeurd. We hebben er 
toen voor gekozen om dat niet te doen. 
In plaats daarvan kwam er een basis
plan voor een modernistische stad, dat 
groten deels is uitgevoerd. Daardoor  
gingen we steeds hoger bouwen. Het 
resultaat is een soort jazz: je weet niet 
precies wat het gaat worden, maar er 
ontstaat wel een skyline die vanuit alle 
hoeken beleefbaar is. Dat wil niet zeggen 
dat we zomaar glas en beton toevoegen. 
Er zijn wel degelijk regels: over schaduw,  
over wind en mobiliteit, maar ook 
over alles wat zich op de begane grond 
afspeelt. We gaan voor ruimtes die leuk 
zijn om langs te lopen en functies die 
iets toevoegen aan de stad. Daardoor 
leveren nieuwe projecten zelden  
weerstand op. De Rotterdammers  
zijn best wel trots op hun stad in  
de hoogte.”

In Camouflage laat fotograaf Hans Wilschut de Rotterdamse skyline in een wolkenkrabber weerspiegelen.

©
 Collectie museum Rotterdam



wie
Dünya Koyuncu

waar
Dünya Couture (Sleepstraat 85)

“Mijn verhaal is verweven met dat 
van de wijk. Ik ben hier geboren en 
opgegroeid. Mijn ouders kwamen 
in 1971 met de trein van Turkije naar 
Gent. Aanvankelijk woonden ze in een 
beluikje aan de Kartuizerlaan. Net 
als vele andere Turkse gastarbeiders 
gingen ze in de Gentse textielfabrie
ken aan de slag. Later openden ze 
een café in de Tolhuislaan en een 
stoffenwinkel in de Sleepstraat. De 
liefde voor ondernemen heb ik van 
hen meegekregen. Vandaag heb ik 
mijn eigen winkel voor bruidskledij 
en galajurken. Ik verkoop traditionele 
jurken, die gedragen worden tijdens 
het hennaritueel. Maar ook echte 
prinsessenjurken voor het trouwfeest 
zelf. Die zijn niet alleen bij klanten van 
Turkse origine in trek. Ik krijg ook veel 
Belgische vrouwen over de vloer die 
een echt prinsessenfeest willen. De 
heren kunnen verderop in de Sleep
straat terecht in de kostuumwinkels 
van mijn man en mijn zoon. Mijn oud
ste dochter werkt intussen als mode
ontwerpster. En mijn broer vormde 
de stoffenwinkel van mijn ouders om 
tot een gordijnenwinkel. Het textiel 
zit ons echt wel in de genen.”

ONTMOET

Dünya 

Na tussenstops in Wondelgem en 
Watersportbaan-Ekkergem houdt 
de CoGent-box een laatste keer halt 
in Sluizeken- Tolhuis-Ham, een wijk 
met een rijke textiel geschiedenis. 
En daar weet Dünya alles van.

9

De CoGent-box is een rondreizende digitale 
belevingsruimte vol boeiende verhalen over de 
Gentse geschiedenis. Heb je net als Dünya een 
verhaal of een object dat iets vertelt over het 
leven in je wijk? Voeg het toe op de website of 
kom nog tot 12 februari naar de CoGent-box in het 
Tolhuispark. Daar ontdek je meteen ook veel meer 
Gents cultureel erfgoed. De CoGent-box is open op 
donderdag en zondag, telkens van 13 tot 16.30 uur.

 www.collectie.gent



ONDERWIJS

spelers geëngageerd en creatief bezig. 
Voor het onderwijs is dat een zegen. 
Maar ook onderzoeksinstellingen, 
sportverenigingen en welzijnsorganisa
ties dragen elk op hun manier bij tot de 
ontwikkelingskansen van onze jongeren. 
Het Onderwijscentrum brengt de Gentse 
scholen met die partners in contact. 
Zo smeden we samenwerkingen die de 
leerkrachten versterken en bieden we 
kansen aan kinderen en jongeren.”

Leerkrachten ondersteunen
Uiteraard houdt lesgeven in Gent ook uit
dagingen in. Zo ontsnappen de scholen 

interesseveld én gevoel voor humor. 
Bovendien komen ze bij mij terecht op 
een sleutelmoment in hun leven: de stap 
naar het secundair. Daarom probeer ik 
hen zoveel mogelijk te prikkelen, zodat 
ze een weloverwogen keuze kunnen 
maken. Dat doe ik door regelmatig met 
hen op stap te gaan. Naar de universiteit, 
maar ook naar de Boekentoren, het park 
of de schouwburg. Of we vragen mensen 
om te komen spreken. Het feit dat onze 
school in het hart van de stad ligt, is een 
grote troef. Het lesmateriaal ligt hier 
letterlijk voor het grijpen.”

Samenwerkingen smeden
Saskia Busschaert is een van de vele 
 onderwijsmensen die in Gent elke dag 
opnieuw het verschil maken voor duizen
den kinderen, jongeren en hun ouders. 
De nabijheid van de stad betekent voor 
hen een grote rijkdom, maar het aanbod 
is versnipperd. Het Onderwijscentrum 
van de Stad Gent probeert leerkrachten 
en hun directies daarin te begeleiden.
Brecht Demeulenaere (Onderwijs
centrum): “Kinderen moeten zich 
kunnen ontwikkelen: persoonlijk, maar 
ook sociaal. Het onderwijs kan dat niet 
alleen. Het heeft nood aan een bredere 
context, en die vind je bij uitstek in de 
stad. Gent is een fijne stad om in te leven 
en te werken, omdat er zoveel mogelijk
heden zijn. In Gent zijn tal van culturele 

I n Freinetschool De Harp staart een 
groep kinderen geconcentreerd naar 
een computerscherm. Volgende week 
mogen ze op bezoek bij de  faculteit 

Diergeneeskunde van de Gentse 
 universiteit. Daar kruipen ze voor één 
dag in de huid van een dierenarts, onder 
begeleiding van een echte professor.  
De uitstap mogen ze mee helpen voor
bereiden, en dus kregen ze de opdracht 
om de dienstregeling van de bus uit 
te pluizen. Een hele opgave voor een 
tienerbrein dat vaak alle kanten op 
stuitert, maar leerkracht Saskia heeft er 
vertrouwen in.
Saskia Busschaert: “Ik sta intussen meer 
dan 20 jaar voor de klas, bij de leerlingen 
van het 5de en 6de leerjaar. Die leef
tijdsgroep ligt me enorm. Ze kunnen 
zelfstandig werken, hebben een breed 

Zou je zelf een job in het 
onderwijs overwegen? 

Saskia Busschaert waagde 
de sprong en maakte van de 
stad haar speelplaats, met 

leerkansen achter elke hoek 
en een degelijk vangnet voor 
de uitdagingen van vandaag. 

LEREN VAN  
DE STAD
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‘Het onderwijs heeft 
nood aan een bredere 
context, en die vind je 
bij uitstek in de stad.’

BRECHT DEMEULENAERE, ONDERWIJSCENTRUM

In een Gentse school sta je er nooit alleen 
voor. Onze brugfiguren overbruggen 
letterlijk de afstand tussen de scholen en 
de gezinnen: ze bouwen aan een sterkere 
relatie met de ouders, waardoor die meer 
bij de schoolcarrière van hun kinderen 
betrokken zijn. Ook de samenwerking 
met lokale verenigingen speelt een 
sleutelrol. Verschillende Gentse organi
saties bieden bijvoorbeeld studieonder
steuning aan. Dat is een grote hulp voor 
de kinderen en de jongeren, maar ook 
voor het gezin en de leerkrachten. De 
vrijwilligers van de organisaties helpen 
de leerlingen met hun schoolwerk en 

niet aan het fenomeen van de lege boter
hamdozen: mensen in armoede vind je 
overal. Ook meertaligheid en een grote 
diversiteit aan leerlingen zijn hier een 
dagelijkse realiteit. Hoe je daar het best 
in de klas mee omgaat, is zeker niet voor 
alle leerkrachten evident. Een ruim aan
bod aan vormingen, ontmoetingen met 
ervaringsdeskundigen of wijkwandelin
gen waarbij leerkrachten de organisaties 
in de buurt leren kennen, helpen hen een 
heel stuk vooruit. 
Brecht Demeulenaere: “Op die groot
stedelijke thema’s zit onze expertise en 
kunnen we leerkrachten ondersteunen. 
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In Freinetschool De Harp helpen de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar hun uitstapjes zelf voor te bereiden.
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Van sport over wetenschap tot cultuur: in een stad als Gent ligt het lesmateriaal voor het grijpen.

maken tegelijk dat ze meer zelfvertrou
wen krijgen en de goesting in school 
terugvinden. Die ondersteuning maakt 
vaak het verschil tussen de school afma
ken mét of zonder diploma. Op eenzelfde 
manier werken we in Gent met honder
den organisaties samen.”

Hein Vanhaezebrouck
Alle inspanningen ten spijt, zijn er ook 
in Gent onderwijsmensen te kort. De 
coronacrisis sloeg gaten in het leraren
korps. Die raken maar moeilijk gedicht. 
Met Helpende Handen motiveerde het 
Onderwijscentrum toen honderden 
vrijwilligers om bij te springen in de 
scholen. Een tijdelijke oplossing, waaruit 
blijkt dat je mensen wel degelijk warm 
kunt maken voor een job als leerkracht. 
Zoals Saskia Busschaert, meer dan 20 
jaar geleden.
“Het was nochtans niet mijn plan om 

in het onderwijs te stappen”, vertelt ze. 
“Ik studeerde kinesitherapie, omdat ik 
geïnteresseerd was in wetenschap en 
sport. De theorie was echt mijn ding, de 
praktijk een stuk minder. Uiteindelijk 
besefte ik dat ik niet voor een studie 
moest kiezen, maar voor een job. Ik was 
altijd al goed met kinderen, dus besloot 
ik om de lerarenopleiding te volgen. 
Daarna kwam ik terecht in De Harp, en 
ik ben er gebleven. Ik heb zelf de beste 
herinneringen aan leerkrachten die 
hun job graag deden, en ik hoop dat 
mijn leerlingen mij ook zo herinneren. 
Zoals het jongetje dat een werkstuk rond 
voetbal maakte, en samen met mij een 
uitstap naar KAA Gent had geregeld. Hij 
heeft zijn spreekbeurt mogen geven in 
de kleedkamers van de Ghelamco Arena, 
met Hein Vanhaezebrouck als toehoor
der. Ik ben er zeker van dat hij dat nooit 
meer vergeet.”

‘Lesgeven?  
Test even.’

HILKE DECLERCQ, TEAM LERAAR IN GENT

“Overweeg je net als Saskia de stap naar het 
onderwijs, maar weet je niet goed of een 
job als leerkracht iets voor jou is? Kies een 
Gentse school en kom een lesuur van dichtbij 
meevolgen. Zo ervaar je uit eerste hand wat 
het betekent om voor de klas te staan, hoe de 
leerkracht het aanpakt en welke uitdagingen 
een job in het onderwijs te bieden heeft. We 
hebben goede leerkrachten nodig om het 
verschil te maken voor alle leerlingen in Gent. 
Dus kom lesgeven: Gent heeft je nodig. Het 
Onderwijscentrum is er om je te helpen, op 

vele vlakken.”

 www.stad.gent/testeven
• 09 323 50 50 (Onderwijscentrum Gent)
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+300 
organisaties 

zijn op zoek naar vrijwilligers

400 
vacatures 

met divers vrijwilligerswerk

1 op de 6 
Gentenaars 

zet zich in voor een ander

wie
Els Vandenbussche,  
Vrijwilligerspunt 
waar
Stadskantoor  
(Woodrow Wilsonplein)

Binnenkort vind je het loket van het Vrijwilligerspunt in het nieuwe 
Stadskantoor (Woodrow Wilsonplein). Maak een afspraak via de 
website of neem contact op via mail of telefoon.
+  www.vrijwilligerspunt.stad.gent
+  vrijwilligerspunt@stad.gent
• 09 267 03 00 (Vrijwilligerspunt)

Els
DANKZIJ

13

Wil je je graag inzetten voor je 
 omgeving? Het Vrijwilligerspunt 
helpt je aan vrijwilligerswerk op 
maat van jouw interesses. Via de 
website, maar evengoed bij Els 
van het loket. 

“De meeste mensen kennen het Vrijwilligers
punt als een online vacaturebank die 
vrijwilligers en organisaties aan elkaar 
koppelt. Maar het Vrijwilligerspunt heeft 
ook een fysiek loket. Gentenaars kunnen 
er terecht met allerlei vragen over vrijwilli
gerswerk, maar ook voor een verkennend 
gesprek. Ben je digitaal niet zo vaardig? 
Heb je moeite om de eerste stap te zetten? 
Of weet je niet goed welke vrijwilligersjob 
bij je past? Dan zetten wij je graag op het 
juiste spoor. Elke reden is goed om je als 
vrijwilliger in te zetten. Sommige mensen 
willen graag wat structuur in hun week. 
Anderen doen het om mensen te helpen, 
om hun buren te leren kennen of gewoon 
om zinvol bezig te zijn. Iedereen kan zich 
aanmelden, we vinden altijd een geschikte 
plek. En zit je eerste match niet meteen 
goed, dan kun je gewoon opnieuw aan
kloppen. We willen dat het klikt, zowel voor 
jou als vrijwilliger als voor de organisaties 
waarmee we samenwerken.”
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Museum Dr. Guislain
De expo Mirror Mirror vertelt je 
meer over de connectie tussen 
mode, psychologie, zelfbeeld en 
identiteit. Museum Dr. Guislain 
(Jozef Guislainstraat 43 B) brengt 
uitzonderlijke kunstenaars bij 
elkaar die kleding of textiel ge
bruiken om zichzelf een plaats in 
de wereld te geven. Hun creaties 
worden verborgen of slechts aan 
enkelingen getoond, maar ook 
met trots gedragen op de catwalk 
van de straat.

SintPietersabdij
Met de expo Grote mensen die 
ik  kende toen ik klein was neemt 
comedian Wouter Deprez je in de 
Sint Pietersabdij (SintPieters
plein 9) mee naar zijn geboorte
dorp en de volwassenen die bij 
hem een onuitwisbare indruk 
achterlieten. Met veel humor en 
verwondering vertelt Wouter 
het verhaal van zijn jeugd. Maak 
kennis met snoepmarchand 
 Vandamme, bootvluchteling 
JeanMarie en scheef Boudewijn
tje die altijd dreigde te vallen.

Kunsthal Gent
In Kunsthal Gent (Lange 
Steenstraat 14) nodigt kunsten
platform Nein je uit om deel te 
nemen aan een performance
marathon met de Endless Exhi-
bition van Prem Krishnamurthy 
als inspiratie. Naast de tijdelijke 
expo’s van PeiHsuan Wang en 
Ben Benaouisse toont de Kunst
hal werk van een brede selectie 
kunstenaars. Ook Sheela’s, de 
bar van Theo De Meyer en Olivier 
Goethals, is de hele avond open.

GUM & Plantentuin
Het Gents Universiteitsmuseum 
(Ledeganckstraat 35) werpt een 
blik in het intiemste duister. 
Verken je edele delen in de expo 
Phallus. Norm & Vorm, leer hoe je 
vulvadoodles tekent in de Vulva
box of haal je eigen zekerheden 
onderuit met de ‘twijfelachtige’ 
interventies van het Museum 
Student Team. In de serres van de 
Plantentuin wacht je nadien een 
zwoele nacht vol paddenstoelen 
en fluitkikkers.

1

10

2

9

IN DE  
MANESCHIJN

START

Op donderdag 1 december 
kun je de hele avond gratis 
naar de Gentse musea voor 

een Museumnacht boordevol 
ontdekkingen. Vanaf 1 uur 
's nachts gaat het feestje 
verder in Café Charlatan.

 www.degentsemusea.be/museumnacht
• 09 210 10 75 (Boekjebezoek)
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Industriemuseum
Even ventileren na een drukke 
dag? In lijn met de expo Burn.  
Van brandgevaar tot burn-out 
verwelkomt het Industrie museum 
 (Minnemeers 10) je op de meest 
stressvrije werkvloer. Laat je 
verwennen in het bureaustoel
massagesalon, fiets de stress uit 
je lijf met Spinning Jenny, maak 
je eigen stressbal of schrijf je 
frustraties van je af bij de klaag
muur. In de museumtuin zorgen 
de Vuurmeesters voor sfeer.

MSK
Het MSK (Fernand Scribedreef 1) 
bestaat 225 jaar en pakt tijdens 
Museumnacht extra feestelijk 
uit met een stille disco. Onder 
de  grote koepel jaagt jongeren
collectief Schoonvolk feestmuziek 
van vroeger en nu door je kop
telefoon. Genoeg geswingd? Volg 
dan het historisch parcours over 
225 jaar MSK. Of stap samen de 
familie route en ga in de museum
zalen op zoek naar gedichtjes en 
teksten op kindermaat.

S.M.A.K.
De muziek van Abel  Ghekiere 
schakelt moeiteloos tussen 
moderne jazz en traditionele folk. 
Samen met zijn band brengt hij in 
het S.M.A.K. (Jan Hoetplein 1) het 
muziekstuk Frames: a composition 
for Philippe Van Snick, als onder
deel van de tentoonstelling over 
de Belgische kunstenaar. Maak 
ook tijd voor een ommetje langs 
het werk van Rose Wylie, een van 
de meest gevierde figuratieve 
schilders van het moment.

De wereld van Kina
De wereld van Kina bewaart een 
grote natuurhistorische collectie. 
Die collectiestukken kenden ooit 
een actief seksueel leven, of ze 
worden gebruikt om dat van  
ons een boost te geven. Ken je 
bijvoorbeeld de stimulerende 
eigenschappen van het jadeei?  
En wist je dat er zeepokken met  
2 geslachten bestaan? Of dat wilde 
eenden groot geschapen zijn? Volg 
de rondleiding bij De wereld van 
Kina: het Huis (SintPietersplein 
14) en riskeer rode oortjes!

Huis van Alijn
Het Huis van Alijn (Kraanlei 65) 
wordt één groot spelparadijs met 
arcadegames, volksspelen en 
 gezelschapsspelen. Warm je han
den op aan de flipperkasten, breek 
het record bij PacMan, speel mee 
met de levensgrote Tetris of doe 
een meesterzet bij je favoriete 
bordspel. Er is ook een Kinder-
museumnacht van 16 tot 20 uur 
met Pierke van Alijn als speelvogel 
van dienst. 

STAM
Vlak na zonsondergang komt de 
mooi verlichte skyline van een 
stad pas echt tot z’n recht. In het 
STAM (Godshuizenlaan 2) kijkt 
de expo Skyline. Hoogbouw in de 
Lage Landen verder dan de grillige 
lijnen van steen, staal en glas. 
Trakteer jezelf op een partijtje 
Hoger Lager, haal de hoogste of de 
laagste noot in de karaoke, waag 
jezelf aan een limbodans … en 
scoor een eetbare wolkenkrabber.  
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J e voelde je altijd een beetje Sjakie 
in de grote glazen lift, wanneer je in 
het Administratief Centrum Zuid 
naar boven zoefde: de snelheid 

zorgde voor kriebels in de buik en het 
zicht op de inkomhal deed duizelen. 
Misschien kwam het daardoor dat veel 
bezoekers een beetje beduusd door de 
gangen doolden, op zoek naar het juiste 
loket? In het splinternieuwe Stads
kantoor Gent is hoogtevrees geen pro
bleem meer: terwijl de loketten vroeger 
verspreid zaten over verschillende ver
diepingen, bevinden ze zich nu allemaal 
op hetzelfde niveau, vlak bij elkaar.
Thomas Ghyselinck (Publiekszaken): 
“Het wordt een hele verbetering. 
Vroeger zaten de stedelijke diensten en 
 loketten op verschillende plekken in de 
binnenstad. Nu komt alles samen op 
1 adres. Het Stadskantoor Gent wordt 
een gebouw op maat van alle Gente
naars: kindvriendelijk, overzichtelijk en 
logisch ingedeeld. Gedaan met verloren 
lopen dus!”(lacht)

Administratief hart
Meer dan ooit wordt de Zuid het 
administratieve en informatieve hart 
van Gent. Het Stadskantoor krijgt 
er onderdak in 2 bestaande, grondig 
 gerenoveerde gebouwen: het  huidige 

AC Zuid en het EGWgebouw (de 
vroegere bibliotheek). Tegen midden 
volgend jaar worden de 2 gebouwen 
met elkaar verbonden via een glazen 
passerelle.
Thomas Ghyselinck: “Je komt de 
publieks hal van het Stadskantoor  
binnen via een brede trappenpartij en 
een verhoogd plein. Je meldt je aan 
bij een ticketzuil en je krijgt een ticket 
met je volgnummer. Heb je vragen? 
Dan kun je die stellen aan de balie van 
Gentinfo.”

Binnenenweerbuiten
In de publiekshal voert de Stad een 
paar handige nieuwigheden in. De 

snelbalies zijn een snelbinnenen
weerbuitenmanier om bijvoorbeeld 
een identiteitskaart, een reispas of een 
verblijfskaart af te halen. Aan de doe
hetzelfbalies kun je zelf digitale dien
sten regelen, zoals een adreswijziging 
doorvoeren of een uittreksel printen. De 
andere balies zijn opgedeeld in 3 thema
tische zones: Burgerzaken, Stedelijke 
Ontwikkeling en het Groeiteam.
Thomas Ghyselinck: “Het Groeiteam is 
een nieuwkomer op de Zuid. Je kunt er 
terecht met al je vragen over opgroeien,  
opvoeden en leren. Burgerzaken, met 
onder meer de migratieloketten, zat 
hier vroeger al. De zone Stedelijke 
Ontwikkeling overkoepelt thema’s als 

Veel loketten zitten verspreid 
over de binnenstad, en dat 
is niet altijd handig. Maar 
goed nieuws: binnenkort 
vind je zo goed als alle 

diensten samen in één groot 
Stadskantoor, aan de Zuid. 

De dienstencentra in de 
wijken blijven bestaan.

STADSKANTOOR

ALLES OP  
1 ADRES

16
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‘Vlot bereikbaar 
voor iedereen.’

MEDINA NEZIRAJ,  
GENTINFO

“De komst van het Stadskantoor Gent wil 
niet zeggen dat de dienstencentra in de 
wijken verdwijnen. Die blijven bestaan. 
Qua bereikbaarheid is de Zuid in elk geval 
een logische plek voor een centraal stads
kantoor. Het Woodrow Wilsonplein is een 
knooppunt van openbaar vervoer, de auto 
kun je kwijt in de parkeer garage. Kom je met 
de fiets, dan rijd je naast de grote trap naar 
beneden om hem droog onder de loketten 
te stallen. Zowel voor bezoekers als voor 
stadsmedewerkers zijn er telkens een kleine 
500 fietsparkeerplaatsen. We heten je elke 
werk dag welkom van 9 tot 12.30 uur en van 
13.30 tot 16.30 uur. Op dinsdag is dat tot  
19 uur en op zaterdag alleen in de voor middag, 
van 9 uur tot 12.30 uur. Vragen? We helpen  
je graag verder aan de balie van Gentinfo.  

Tot gauw!”

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

stedenbouw, ondernemen en milieu, 
maar ook lageemissiezone en mobili
teit. Het Mobiliteitsbedrijf verhuist van 
de SintMichielshelling naar hier.”
Alles wijst zichzelf uit, drukt interieur
architect Dieter Veys (Dienst Vastgoed) 
ons op het hart. “Je wordt intuïtief naar 
de juiste balie gestuurd. Elke zone her
ken je aan zijn eigen kleur. De signalisatie 
gebeurt met universele pictogrammen 
en weinig tekst. Superbegrijpelijk voor 
iedereen. Lukt het toch niet, dan zetten 
onze medewerkers je graag weer op het 
juiste spoor.”

Wiebelwachten 
Door je afspraken vooraf in te plannen, 

verlies je meestal niet veel tijd. Moet  
je toch even wachten? Dan maak je in 
het Stadskantoor kennis met een nieuw 
fenomeen: dynamisch wachten.
Dieter Veys: “In een klassieke wachtzaal 
zit je wat te niksen op een stoeltje. Hier 
wordt wachten iets dynamisch. Het 
wachtmeubilair bestaat uit verschil
lende soorten zitjes en hogere en  
lagere tafels. Een lage tafel is ideaal voor 
mensen in een rolstoel, aan de hoge 
tafels wacht je staand of op een kruk. 
Op sommige plekken experimenteren 
we zelfs met wiebelende poefen en 
balance boards. Terwijl je wacht, zet je 
automatisch je buik en rugspieren aan 
het werk.”

De publiekshal van het Stadskantoor kom je binnen via een brede trappenpartij en een verhoogd plein.



wie
Lara Rosseel
waar
Wintercircus 
(Sint-Pietersnieuwstraat 11) 
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Gabriel Rios
DO 1 DEC
Viernulvier

Een bonte avond met  
Lara en Wouter
MA 12 DEC
Ha!

The Antler King
VR 16 DEC
Ha!

Zie agenda

“De rol van stadscomponist werd me 
aangereikt. Ik heb daar zelf niet voor 
gesolliciteerd. Het is wel een eer dat 
de Stad me de kans geeft om mijn 
creativiteit de vrije loop te laten. De 
voorbije 20 jaar woonde ik een beetje 
overal, waarvan 6 jaar in Gent: de plek 
waar ik het meest kan aarden. De din
gen vallen hier op hun plaats. Je komt 
hier makkelijk mensen tegen en er 
hangt een liefdevolle verbondenheid. 
Die heb ik nodig om creatief te blijven 
groeien. Ik hou ervan om mensen 
samen te brengen, over grenzen en 
culturen heen. Dat is ook wat ik als 
stadscomponist ga doen. Ik wil niet 
per se zelf in de kijker lopen, maar 
op zoek gaan naar wat leeft in Gent, 
zowel in het stadscentrum als in 
de wijken rondom. Cultuur bren
gen naar plaatsen waar je dat op 
het eerste gezicht niet verwacht. 
Alleen, of samen met kunstenaars 
die me inspireren. De officiële 
overdracht vindt plaats in de 
Handelsbeurs op 12 december. Dan 
houden Wouter Deprez en ik een 
bonte avond, waarbij we het podium 
ook aan andere artiesten geven: een 
mooi startschot voor hopelijk 2 even 
bonte jaren.”

Jazzmuzikante Lara Rosseel is  
de nieuwe stadscomponist.  
De komende 2 jaar zet ze Gent 
op muziek. Met een bonte  
avond in de Handelsbeurs  
geeft stadsraconteur Wouter   
Deprez de fakkel door.



TIP

De Porto Ricaanse Gentenaar Gabriel Rios verovert al jaren de harten met eigen-
zinnige latin-pop. Zijn nieuwe album Flore is een lofzang op de Latijns-Amerikaanse 
en Caraïbische muziek. Het zijn liedjes uit de jeugd van zijn vader en grootvader die 
Rios van een eigen twist voorziet, onstuimig en nostalgisch tegelijk. Op 1 december 
neemt hij je mee op reis naar zijn muzikale wortels in de concertzaal van Kunsten-
centrum Viernulvier (Sint-Pietersnieuwstraat 23).
+ www.viernulvier.gent
• 09 267 28 20 (Viernulvier)

Paarse Zetel: 
Auke Hulst
DO 1 DEC  
Op 1 december interviewt Griet 
Pauwels de Nederlandse schrijver 
en muzikant Auke Hulst van 12.30 
tot 13.15 uur in de Paarse Zetel 
van Bibliotheek De Krook (Miriam 
Makebaplein 1). Auke Hulst maakte 
naam met het autobiografische 
Kinderen van het Ruige Land. Met 
zijn recentste roman De Mitsukoshi 
Troostbaby Company, een mengvorm 
van memoires en sciencefiction, 
brak hij definitief door bij het grote 
publiek. Reserveer je gratis plekje via 
de website of telefonisch bij Avansa.
+ www.avansa-regiogent.be/ 

activiteiten 
• 09 224 22 65 (Avansa)

Sinterklaas in 
het Huis van Alijn
ZO 4 DEC  
Op zondag 4 december komen de 
Sint en de Pieten langs in het Huis 
van Alijn (Kraanlei 65). Alle kinderen 
en hun familie zijn tussen 14 en 
16.30 uur welkom in de binnentuin 
van het museum. Er is muziek, maar 
ook warme chocolademelk en vooral 
heel veel spelletjes. Inschrijven hoeft 
niet, de toegang is gratis. Voor 
mensen met een auditieve beperking 
is er een tolk Vlaamse Gebarentaal 
aanwezig.
+ www.huisvanalijn.be
• 09 235 38 00 (Huis van Alijn)

Gruppo di Pawlowski
ZA 3 DEC  
Op 3 december komt Mauro met zijn 
allstar Gruppo di Pawlowski naar De 
Centrale (Kraankindersstraat 2). Hij 
laat zich omringen door kleppers als 
Elko Blijweert (Dead Man Ray), Pascal 
Deweze (Metal Molly), Sjoerd Bruil 
(Dez Mona), Jeroen Stevens (DAAU) 
en Ben Younes Zahnoun (The Rott 
Childs). Mauro treedt op als dirigent 
van de band en maakt van elke show 
een unieke ervaring. De massieve 
sound van Gruppo di Pawlowski doet 
sterk denken aan die van de Evil 
Superstars.
+ www.decentrale.be
• 09 323 65 65 (De Centrale)

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

wie
Lara Rosseel
waar
Wintercircus 
(Sint-Pietersnieuwstraat 11) 

DECEMBER

Expo Shakespeare en ik
VR 2, ZA 3 EN ZO 4 DEC
Het eerste weekend van december stelt kunste
naarscollectief Creato Ex Anima tentoon in Kasteel 
Borluut (Kleine Gentstraat 69). De rode draad is 
Shakespeare. Drie generaties kunstenaars komen 
aan bod, waaronder de bewoners van woonzorg
centrum De Liberteyt. Naar aanleiding van het Fair 
Fashion Fest gaven ze oude trouwkledij een nieuw 
leven. De meest in het oog springende stukken kun 
je tijdens de expo bekijken, op vrijdag vanaf 19 
uur, op zaterdag van 10 tot 19 uur en op zondag 
van 10 tot 18 uur.
• 09 261 10 00 (wzc De Liberteyt)

Gabriel Rios

DO 1 DEC 

TIP
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Ear to the Ground
ZA 3 DEC 
Van laat in de middag tot diep in de 
nacht is Muziekcentrum De Bijloke 
(Godshuizenlaan 2) in de ban van he
dendaagse muziek. In alle zalen, gan
gen en hoekjes weerklinken impro en 
jazz, experimenteel en multimediaal, 
pop en rock. Korte voorstellingen, 
installaties, performances: tijdens dit 
ontdekkingsfestival voor muzikale 
avonturiers bepaal je zelf waar je zin 
in hebt, waar je stil blijft staan en wat 
je nog een keer wil beleven. 
+ www.bijloke.be
• 09 323 61 00 

(Muziekcentrum De Bijloke)
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TIP

Drie avonden lang vormen onder meer Kunstencentrum Viernulvier (Sint-Pieters-
nieuwstraat 23) en Bibliotheek De Krook (Miriam Makebaplein 1) het decor voor 
interessante gesprekken, workshops en optredens met gelijkheid als rode draad. 
Op donderdag 15 december (van 12.30 tot 13.15 uur) heeft Griet Pauwels de  
Russische schrijver Aleksandr Skorobogatov (foto) te gast in de Paarse Zetel.  
Tijdens de slotavond (van 20 tot 21.30 uur) praat Anneleen Van Offel met  
verschillende schrijvers over de zin van het leven. 
 + www.festivalgelijkheid.be

agenda

Quotes: Seks voor Geld
DO 15 DEC 
In de reeks Quotes gaat Tina De 
Gendt in gesprek met auteurs van 
spraakmakende nonfictieboeken.  
Op donderdag 15 december is Magaly 
Rodriguez García van 19.30 tot 21 
uur te gast in Bibliotheek De Krook. 
Magaly Rodriguez García doceert 
geschiedenis aan de KU Leuven. 
Ze schreef mee aan het boek Seks 
voor Geld. Een geschiedenis van 
prostitutie in België over sekswerk in 
ons land van de middeleeuwen tot 
vandaag. Reserveer je plekje via de 
website of telefonisch bij Avansa.
+ www.avansa-regiogent.be/ 

activiteiten
• 09 224 22 65 (Avansa)

The Antler King
VR 16 DEC 
Al meer dan 10 jaar lang vormen 
Maarten Flamand en Esther Lybeert 
samen The Antler King: een mooi 
huwelijk, en niet alleen in de muziek. 
Tijdens de pandemie bleven ze 
koppig hun ding doen. Het resultaat 
is Dances, hun 4de album en een 
regelrechte parel. Op 16 december 
stellen ze de nieuwe songs aan je 
voor in de Ha! (Kouter 29), met grote 
belofte Wolf Vanwymeersch in hun 
voorprogramma.
+ www.haconcerts.be
• 09 265 91 65 (Tickets Gent)

Een Bonte Avond met Lara en Wouter
MA 12 DEC  
Van stadsraconteur naar stadscomponist: jazzmuzikante Lara 
Rosseel drukt de voetsporen van Wouter Deprez. Op maandag 
12 december om 20 uur gaat het vuur aan de lont in de Ha! 
(Kouter 29), met een bonte avond vol muzikale en andere ver
rassingen. Uiteraard staat ook Lara zelf op het podium, want 
met Hert liet ze het voorbije jaar een prachtplaat op de wereld 
los. Reserveer je gratis ticket via de website en misschien steek 
je wel een exemplaar van Hert op zak.
+ cultuur.gent/bonteavond

Wereldlichtjesdag
ZO 11 DEC
Op Wereldlichtjesdag, elke 2de 
zondag van december, worden overal 
ter wereld lichtjes aangestoken ter 
nagedachtenis van overleden kinde
ren. In Gent is iedereen welkom om 
tussen 17 en 19 uur een lichtje aan te 
steken op de Westerbegraafplaats 
(Palinghuizen 143). Je kunt er ook 
een sfeervol parcours volgen en er is 
stemmige muziek. Vooraf inschrijven 
is niet nodig.
+ www.stad.gent/wereldlichtjesdag
• 09 323 66 00 (Groendienst)

Het Betere Boek
ZA 10 DEC  
Boekenfestival Het Betere Boek keert 
terug naar de basis en zet opkomend 
literair talent in de kijker. De 6  
genomineerden voor de Bronzen 
Uil 2022 (de prijs voor het beste 
Nederlandstalige debuut) stellen  
zelf het programma samen. Het 
festival vindt plaats van 14 tot  
17.30 uur in Bibliotheek De Krook 
(Miriam Makebaplein 1). Om 18 uur 
kun je terecht in de theaterzaal 
van De Vooruit (SintPietersnieuw
straat 23) voor de uitreiking van de 
Bronzen Uil.
+ www.hetbetereboek.be
• 09 224 10 75 (Willemsfonds)
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Festival van 
de Gelijkheid

DO 15 TOT ZA 17 DEC  

TIP



Eindejaarsvuurwerk
ZA 31 DEC
Liever in groep aftellen naar het  
nieuwe jaar? Samen met een hele
boel anderen geniet je aan Portus 
Ganda van het eindejaarsvuurwerk. 
Dat is dit jaar een pak stiller, en dus 
veel diervriendelijker. Om jezelf van 
een goede plek te verzekeren, kom je 
best op tijd. Klink gerust met je eigen 
glazen en flessen, maar hou het veilig 
en laat de omgeving proper achter. 
Neem je leeggoed mee naar huis en 
bezorg ook de mensen die de stad 
proper houden een fijn begin van het 
nieuwe jaar.
+ www.winteringent.be
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Koopzondagen
ZO 4, 11 EN 18 DEC
Nog op zoek naar een geschikt 
eindejaarscadeau? In december zijn 
er 3 koopzondagen: op 4, 11 en 18 
december. Heel wat winkels in het 
sfeervol verlichte Gent openen vanaf 
de middag de deuren. Neem tijdens 
deze 3 koopzondagen de bus of de 
tram en rijd gratis naar en in Gent. 
Bestel je gratis tickets via de app of 
de website van De Lijn (Mticket), of 
sms de code ‘SHOPGENT’ naar 4884. 
Voor dat laatste rekent je telecom
operator 0,15 euro aan.
+ www.gentenmeer.be/shopopzondag
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Gentse Winterfeesten
DO 8 TOT ZA 31 DEC  

Tijdens de Gentse Winterfeesten 
maakt de klassieke ijspiste onder de 
stadshal plaats voor een rolschaats
baan. Daarnaast is het reuzenrad 
opnieuw van de partij en kun je 
gezellig kuieren en rondsnuisteren 
op de kerstmarkt op en rond het 
SintBaafsplein en de Korenmarkt. 
Ook voor de kinderen zijn er heel wat 
activiteiten. Check de website voor 
het volledige programma.
+  www.gentsewinterfeesten.be
•  09 210 10 10 (Gentinfo) 

Winterwonderkasteel
ZA 10 DEC TOT ZO 8 JAN
 
In het Gravensteen geniet je een 
maand lang van de magische winter
sfeer, met feeërieke verlichting, 
feestelijke versiering en muziek. 
Tussen de wenteltrappen en de 
dikke kasteelmuren vind je warmte 
en gezelligheid in de donkerste tijd 
van het jaar. Vanop de donjon heb je 
een uniek uitzicht over de verlichte 
binnenstad. Hapjes en drank vind 
je in de winterbar. Winterwonder
kasteel is elke dag open van 10 tot 
18 uur, en tijdens de weekends en de 
kerstvakantie tot 22 uur. Gesloten op 
24, 25 en 31 december, en op  
1 januari.
+  www.historischehuizen.stad.gent/

gravensteen 
•  09 266 85 00  

(Historische Huizen Gent)

Naar goede gewoonte trakteert de Stad op een gratis klassiek nieuwjaarscon
cert in Muziekcentrum De Bijloke (Godshuizenlaan 2). Op zondag 15 januari om 
15 uur brengt Symfonieorkest Vlaanderen Frozen in Time van Avner Dorman: 
een overdonderend concerto voor slagwerk en orkest. Percussionist Christoph 
Sietzen zorgt voor vuurwerk, dirigent Risto Joost is de gids. 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)

NIEUWJAARSCONCERT
ZONDAG 15 JANUARI 2023

Nieuwjaarsconcert in Muziekcentrum De Bijloke
Symfonieorkest Vlaanderen
ZO 15 JAN 2023 (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  ............................................................
gemeente  ...................................................................................................................
telefoon  ......................................................................................................................

WIN
tickets ©
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Vul voor dinsdag 13 december het formulier in op www.stad.gent/nieuwjaarsconcert,  
of stuur deze bon vóór dezelfde datum naar Stad Gent, Dienst Publiekszaken, Stadhuis,  
Botermarkt 1, 9000 Gent of geef hem af in de Stadswinkel (Botermarkt 17A).
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“Ook al lijkt het een mooi gebaar, je doet er de dieren geen 
goed mee. Ze vinden genoeg voedsel in een gezonde vijver 

of in het groen eromheen. Oud brood in het water zorgt 
voor de groei van een gevaarlijke bacterie die botulisme 
kan veroorzaken. Eenden, zwanen en ganzen worden er 
ziek van, kunnen sterven door verstikking of verdrinking 
of kunnen misvormingen oplopen. Bovendien verstoren 

broodresten het natuurlijk evenwicht in de vijver, ten koste 
van fauna en flora. Ze trekken ook ratten en andere plaag-

dieren aan, die voor overlast zorgen. Daarom is dieren 
voederen op het openbaar domein verboden. Dat geldt 
ook voor duiven. Geef je ze toch eten? Dan riskeer je een 
GAS-boete tot 250 euro. Ervaar je overlast van dieren die 
vrij rondlopen of vliegen? Meld het aan de Groendienst.”

 www.stad.gent/dierenoverlast
• 09 323 66 00 (Groendienst)

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

Vraag het aan  
Gentinfo

‘De winter komt eraan.  
Mag ik de eenden 

 voederen in het park?’

BART, MEDEWERKER GENTINFO

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 12 december 
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 een Winter in Gent-cadeaubon met een waarde van 25 euro.

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden de kleurrijke trappen in  
de Overpoortstraat.
• Hilda De Meyer, Drongen
• Tine Decosemaker, Gent
• Nathalie Fiems, Gent
• Leopold Rysenaer, Sint-Amandsberg
• Lien Van Steenberge, Drongen

Waar in Gent?

RECHTZETTING In het vorige nummer verscheen een verkeerd copyright bij de 
foto van Theater Taptoe op pagina 8. De maker van de foto is Rudy Gadeyne.
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1  @DIMDAMME
Rabot

2  @BAUWENSEV
Mariakerke

3  @DOREEN.COPPENS
Bourgoyen-Ossemeersen

4  @DE_KLEINE_ICARUS
Pierkesloop

5  @VZWACTIEF
Vrijwilligerswerk studiebegeleiding

6  @PHOTOBYTHAIS_
Citadelpark
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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.
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