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Elke Gentenaar weet dat Gent een product 
is van Leie en Schelde. Maar welke andere 
waterlopen zijn er gegraven en waarom? 
Geoloog Frank Gelaude legt het verband 
uit tussen het water en de macht van het 
middeleeuwse Gent. Op zondag 23 februari, 

van 10.30 tot 12 uur in de Minardschouwburg 
(Romain De Coninckplein 1). De lezing is 
gratis. Reserveer je plekje vanaf donderdag  
6 tot donderdag 20 februari via www.go.stad.
gent/voorjaarslezingen. Geen internet? 
Bel 09 210 10 10 (Gentinfo). 

FEBRUARI

Water en welvaart
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Heb je bouw- of verbouwplannen? 
Vanaf nu betaal je 135 euro voor een 
omgevingsvergunningsaanvraag 

waar een openbaar onderzoek aan verbonden is. Die zogenoemde 
‘gewone procedure’ geldt voor alle nieuwe aanvragen die afwijken 
van stedenbouwkundige voorschriften uit RUP’s, BPA’s of 
verkavelingsvoorschriften, en voor bepaalde milieuaanvragen. Hoe zit 
het met jouw dossier? Vraag het na bij de Balie Bouwen.
+ bouwen@stad.gent 
• 09 266 79 50 (Balie Bouwen)

STEM VOOR DE
sportawards
Welke Gentenaar verdient een Trofee 
voor Sportverdienste? Van zaterdag 
1 tot donderdag 20 februari kun je in 
verschillende categorieën je favoriet 
selecteren uit een shortlist van 3 
kandidaten. De laureaten worden midden 
maart bekendgemaakt en gehuldigd 
tijdens de Gentse Sportawards. Als je 
stemt, maak je kans op een duoticket voor 
dat evenement. 
+ www.stad.gent/sportawards
• 09 266 80 00 (Sportdienst)

OPENBAAR ONDERZOEK 
voortaan betalend

ARTIEST ZKT ...
selectieronde
Ken je Artiest zkt …? Via die website kunnen 
Gentenaars die een wijkfeest of huiskamercon-
cert op poten zetten een liveband of animatie 
boeken. Cultuur Gent zoekt nog artiesten 
die zich willen aanbieden in de periode van 
augustus 2020 tot juni 2021. Inschrijven voor de 
selectie 2020-2021 kan van 1 februari tot en met 
27 maart. Alle artiesten en genres zijn welkom.
+ cultuur.stad.gent/artiestzkt 
• 09 323 61 80 (Cultuur Gent)

EINDE GEDOOGPERIODE
LEZ

Sinds 1 januari zijn vervuilende 
voertuigen verboden binnen de 

stadsring. Wie toch de lage- 
emissiezone inreed, kreeg tijdens 
de maand januari een waarschu-

wingsbrief in de bus. Vanaf 1 
februari krijgen overtreders daad-

werkelijk een boete (150 euro). 
Check je wagen op de website 

om een boete te vermijden. Geen 
internet?  

Bel 09 210 10 30 (LEZ-lijn). 

+ www.lez2020.gent

6 TROFEEËN 
VOOR GENTSE SPORTERS 
EN SPORTORGANISATIES

Bashir Abdi, winnaar in 2018.
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NIEUW PARK
zoekt naam
Het kanaaldorp Terdonk heeft een nieuw park naast 
de woonwijk aan het Zuidledeplein. Meer dan de helft 
bestaat uit een speelbos. Er is met containers een uit-
kijkpunt gemaakt. Aan de rand van het park ligt 700 
meter fietspad, het sluitstuk van een groene fietsas 
van Langerbrugge tot Rieme. Wil je mee kiezen uit 
de naamvoorstellen die tijdens een fotozoektocht 
werden verzameld? Stem tot eind februari mee op de 
website.
+ www.ookmijn.stad.gent/terdonk-park
• 09 266 82 42 (wijkregisseur kanaaldorpen)

VAKANTIEOPVANG 
paasvakantie
Moet je werken tijdens de 
paasvakantie? Zoek je een war-
me, uitdagende plek waar je 
kinderen de dag kunnen door-
brengen? Kleuters en kinderen 
uit het lager onderwijs kunnen 
terecht bij de Dienst Kinderop-
vang van de Stad Gent. Schrijf 
je kroost via de website in van 
zaterdag 22 februari tot en met 
zondag 8 maart. Heb je geen in-
ternet? Op weekdagen kan het 
ook in de eigen opvanglocatie 
of via 09 268 20 91. 
+ www.kinderopvang.gent

CODE CITY 
leren coderen
Van februari tot mei stuurt de 
Stad Gent vrijwillige IT-coa-
ches naar scholen om leer-
lingen tussen 10 en 13 jaar te 
leren coderen. Ze doen dat op 
2 lesuren met Micro:bits, mini-
computertjes met LED-lichtjes. 
Er worden ook studiedagen 
georganiseerd voor de leer-
krachten. Wil je meedoen met 
je school of met je bedrijf of zelf 
coach worden? Neem contact 
op met Code City.
+ www.codecity.gent
+ codecity@stad.gent
• 09 266 09 00 (Digipolis)

VOOR HET EERST
naar het CLB
Is je kleuter geboren in 2016, en 
heb je vragen over opvoeding, 
school, ontwikkeling of gezond-
heid? Vanaf deze leeftijd gaat je 
kind niet langer langs bij Kind & 
Gezin, maar bij het Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding (CLB). Het 
is de bedoeling dat je er bij het eer-
ste bezoek zeker ook zelf bij bent. 
Vraag naar de contactgegevens van 
het CLB van je kind op school of 
bekijk ze op de website.
+ www.stad.gent/clb

KROKUS
in de musea
Tijdens de krokusvakantie (vanaf 
maandag 24 februari) is er in de 
Gentse musea heel wat te beleven 
voor families en kinderen: zoek-
tochten, rondleidingen, ateliers ... 
Op de website vind je een over-
zicht van alle activiteiten in het 
S.M.A.K., MSK, Design Museum 
Gent, STAM, Industriemuseum, 
Het Huis van Alijn, De wereld van 
Kina, Museum Dr. Guislain en de 
Sint-Pietersabdij. 
+ www.stad.gent/krokusindemusea
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

NIEUW FIETSPAD
langs de R4
Vlot van de Corneel Heymanslaan en het UZ naar de 
R4 fietsen? Er is nu een nieuw fiets- en wandelpad dat 
voor een goede verbinding zorgt. Het loopt parallel 
met de E17 en sluit aan op het fietspad langs de R4 ter 
hoogte van Coca-Cola European Partners.
+ fietsrouteplanner.gentfietst.be
• 09 266 79 00 (Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen)

Ideeën voor een jonge en wijze stad?  
Mail kindersecretaris@stad.gent
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Veel parkings staan leeg, 
vooral ’s avonds. Ideaal dus 
voor bewoners die anders 

rondrijden op zoek naar een 
parkeerplaats. 

Hoe vind je een 
huurparking in je buurt? 

PARKEREN 
MET EEN MUISKLIK

 Heb jij een parkeerplaats over voor een auto, een motor 
of een (elektrische) fiets? Registreer je gratis op het 

Gentse parkeerplatform. Mats, de parkeermakelaar van het 
Mobiliteitsbedrijf, geeft je advies, een modelcontract en 

een gratis te huur-bordje. 
 www.stad.gent/parkeerplatform
 09 266 28 00 (Mobiliteitsbedrijf)

‘In één oogopslag 
zie je alle 
plaatsen.’

3 X VRAGEN

‘Kijk op het  
parkeerplatform.’ 
Mats Van Eccelpoel
Parkeermakelaar Mobiliteitsbedrijf
“Zoek je een parkeerplaats voor je auto 
of fiets? Er is nu een website waar je 
plaatsen van bedrijven en particulieren 
terugvindt: het Gentse parkeerplatform. 
Gewoon door je adres in te tikken zie je 
alle parkeerplaatsen in je buurt. De prijs 
staat erbij. Je kunt de verhuurder meteen 
contacteren. Er staan nu bijna 2.500 
parkeerplaatsen op onze kaart.” 

‘Parkeren  
bij de supermarkt.’
Tim De Dobbelaere
Colruyt 
“Colruyt wil een buur with benefits zijn. 
Daarom stellen we onze parking aan 
de Drongensesteenweg 197 ‘s avonds 
open als buurtparking. Voor 29 euro per 
maand open je tussen 20 en 9 uur de 
slagboom met je smartphone. We voeren 
het systeem ook in bij andere Gentse 
Colruyts: renoveren we de parking, dan 
plaatsen we ook daar slimme slagbomen. 
Ledeberg volgt in 2022.”

‘Gezocht en gevonden 
in de buurt.’
Jeroen De Wilde
Huurt een parkeerplaats
“Ik woon in de Kuiperskaai en als came-
raman heb ik mijn wagen voortdurend 
nodig voor het werk. Vroeger parkeerde 
ik ’s nachts in de Reep en overdag op 
straat. Veel rondrijden dus, gezien de 
parkeerdruk, en ook veel betalen. Nu heb 
ik voor 80 euro per maand een parkeer-
plaats gevonden bij een immokantoor 
vlakbij. Daar kan ik de klok rond parke-
ren. Een groot gemak.” 
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wie
Claire Bracke

waar
De Krook

‘Het platform Gent Leest gaat op 
vrijdag  14 februari online. Ik geef er 
samen met zo’n 500 andere Gente-
naars tips over boeken en leesplekjes. 
Mijn  collega-stadslezers heb ik recent 
ontmoet. Best grappig was dat: vraag 
aan een vreemde wat zijn of haar 
favoriete boek is, en je komt al snel veel 
over iemand te weten. Mijn aanrader 
is Bruggenbouwers van de Frans- 
Zweedse schrijver Jan Guillou. Da’s een 
familiekroniek die 3 eeuwen omspant. 
Waarom ik van historische romans hou? 
Ik werk in een reisbureau, maar met 
dat soort boeken reis je zonder je te 
verplaatsen. Even in het hoofd krui-
pen van iemand die in een andere tijd 
of een ander land leeft: dat doet een 
mens deugd.’
+ www.gentleest.be
• 09 323 68 78 (Bibliotheek De Krook)

Op 14 februari verstopt Bibliotheek De Krook 
200 Gent Leest-scheurkalenders met leestips van 
de Gentse stadslezers in het stadscentrum. 
Zoek je ook mee?

ONTMOET

Claire Bracke

Le Bal Infernal is haar 
favoriete leesplek en 
Bruggenbouwers heet het 
boek waar ze momenteel 
helemaal wild van is. 
Ontmoet Claire, een van de 
Gentenaars die zich vanaf 
deze maand ‘stadslezer’ 
mag noemen.

500 
stadslezers

365 
leestips

7
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Milaan-San Remo is de 
‘primavera’, maar in Gent 
begint de wielerlente al 
vroeger. Op 29 februari 
vertrekt hier de 75ste 

editie van de Omloop Het 
Nieuwsblad. Dat wordt 

gevierd met een expo in de 
Sint-Pietersabdij én in de 

Gentse handelszaken.

“W indvlagen, smeltende 
sneeuw … het weer was 
verschrikkelijk. Op de 

Kwaremont, de Kruisberg en de Muur 
kwam ik telkens als tweede boven. Op 
het einde reden we nog met 3 vooraan. 
De aankomst lag langs een spoorlijn en 
helde licht. Briek Schotte demarreerde. 
De Italiaan Loretto Petrucci, die dat jaar 
al Milaan-San Remo gewonnen had, 
probeerde naar zijn wiel te springen. Hij 
moest alles geven om op 2 fietslengten 
van Schotte te blijven. Ik kwam uit zijn 
wiel, reed hen allebei links voorbij en 
won de Ronde van Vlaanderen van 1952. 
Mijn schoonste overwinning.”

Gloeien als een stoof
De huiskamer van Roger Decock (92) 
is een schrijn vol foto’s, bekers en me-
morabilia, maar die heeft de Tieltenaar 
niet nodig om herinneringen op te 
halen. Elke kasseistrook, helling en 
bocht ligt nog fris in zijn geheugen. Net 
als zijn ‘geheime wapen’ in 1952.
Roger Decock: “De Ronde vertrok toen 
in Gent, in de Albertlaan. In Hotel 
Metropole, tegenover het Sint-Pieters-
station, kwam ik apotheker Marcel 
Cardoen uit Menen tegen. Hij zocht me, 
want hij had een product gemaakt dat 
me tegen de kou zou beschermen. Ik 
pruttelde eerst wat tegen, maar gaf dan 
toch maar toe. Hij nam me mee naar 

een kamer, vroeg me al mijn kleren uit te 
doen en smeerde me van kop tot teen in 
met een witte, vettige zalf. Ik heb de hele 
dag gegloeid als een Leuvense stoof.”
Een verzorger had Roger in die tijd al. 
Van ploegdokters was er toen nog geen 
sprake. “Ik ging af en toe op controle bij 
mijn huisarts. De dag voor mijn overwin-
ning was mijn hartslag 36. Dat kon ofwel 
heel slecht nieuws zijn, ofwel heel goed. 
Bij mij was het dat tweede (lacht).”

De buik van het peloton
Het zou nog lang duren voor coureurs 
op professionele medische begeleiding 
konden rekenen. Dokter Yvan Vanmol, 
vandaag ploegarts bij Deceuninck - 

NIEUWE LENTE,
NIEUWE KOERS

EXPO
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‘Koers, dat zijn de 
menselijke emoties 

op hun hevigst.’

Quick-Step, was 40 jaar geleden een van 
de pioniers in het Belgische wielrennen.
Yvan Vanmol: “In het begin mocht ik 
alleen mee naar de Ronde van Frankrijk. 
Mijn dagprijs was 1.000 Belgische frank 
(25 euro, red.). Ik wilde 33.000 Belgische 
frank aanrekenen omdat ik er 33 dagen 
mee bezig was, voor en tijdens de tour. 
Ploegdirecteur Berten De Kimpe ging 
niet akkoord. De dagen voor de start en 
de rustdagen telden niet mee, vond hij. Ik 
kreeg 21.000 frank, voor 21 ritten (lacht). 
Ploegarts zijn was toen meer een passie 
dan een echt beroep.”
Vandaag is de begeleiding wel piekfijn 
geregeld. Misschien is de slinger wel te 
ver doorgeslagen. Yvan Vanmol: “Ploe-

“De Omloop Het Nieuwsblad is de openings-
klassieker in België en de eerste World Tour- 
wedstrijd op Europese bodem. Dat wil je als 
echte wielerfan natuurlijk niet missen. Op 
zaterdag 29 februari is iedereen vanaf 8 uur 
gratis welkom in het Kuipke. De presentatie 
van de teams begint om 8.30 uur. Daarbij 
zorgt Studio Brussel net als vorig jaar voor 
muziek en ambiance. Het startschot van de 
mannen wordt gegeven om 11.35 uur, de 
vrouwen vertrekken om 11.43 uur. Op zondag 
1 maart kun je de flandrien in jezelf loslaten 
en zelf de Vlaamse hellingen en kasseien met 
de fiets verkennen, tijdens de Omloop Het 
Nieuwsblad Cyclo 2020. Je kunt kiezen tussen 
3 afstanden: 150, 105 of 70 kilometer, telkens 
met start en aankomst in de Floraliënhal in het 

Citadelpark.”

+ www.omloophetnieuwsblad.be 

‘Beleef de start 
of rijd zelf 

mee.’
NICOLAS DENYS

FLANDERS CLASSICS

©
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gen als Ineos trekken de wetenschappe-
lijke benadering tot in het uiterste door. 
Hun renners weten precies: tijdens deze 
beklimming moet ik gedurende zoveel 
minuten een vermogen van zoveel watt 
trappen. Die aanpak werkt, maar niet 
iedereen aardt in zo’n strikt systeem. Zelf 
heb ik het meer voor renners als Mathieu 
van der Poel, Wout van Aert en Julian 
Alaphilippe. Die vliegen erin en zien 
wel waar ze uitkomen. Zij zijn de nieuwe 
uithangborden van het wielrennen, 
terwijl veel mensen tourwinnaars Chris 
Froome en Geraint Thomas niet eens 
zouden herkennen. Ook het moderne 
wiel rennen heeft nood aan mensen die 
vanuit de buik koersen.”

Heeren, vertrekt!
Emotie en beleving: dat is ook de rode 
draad van de tentoonstelling Heeren, 
vertrekt! Die loopt in de Sint-Pietersabdij 
van 29 februari (de dag van de Omloop 
Het Nieuwsblad) tot 26 juli 2020. 
Martine Van Asch (Historische Huizen 

Gent): “Roger Decock en Yvan Vanmol 
spelen allebei een hoofdrol, net als 
Corinne Poulidor, dochter van Ray-
mond en vrouw en moeder van Adrie en 
Mathieu van der Poel. Erg ontroerend 
is het verhaal van Louis Vervaeke en 
Astrid Collinge. Louis is profwielrenner, 
Astrid is de weduwe van de verongelukte 
Antoine Demoitié. De 2 vonden bij elkaar 
opnieuw de liefde.” 
Journalist en fotograaf Jelle Vermeersch 
stak de expo samen met Historische Hui-
zen Gent in elkaar. “We willen vooral de 
mentale kant van de wielersport tonen. 
Met unieke foto’s, filmpjes en opstellin-
gen roepen we de sfeer van de koers op. 
Onderweg vertellen de getuigen via de 
audiogids zelf hun verhaal. Zo kruip je 
bijna letterlijk in hun kop. Koers, dat zijn 
de menselijke emoties op hun hevigst: 
het gevoel van macht en de roes van de 
overwinning, maar ook de angst, de een-
zaamheid en het afzien. Persoonlijk vind 
ik de verliezers meestal interessanter 
dan de winnaars.”

Koers 
in de etalages

De expo Heeren, vertrekt! gaat op hetzelf-
de moment van start als de 75ste Omloop 
Het Nieuwsblad. Naar aanleiding van die 
verjaardag waaiert de Omloop ook uit naar 
de rest van de stad. Lode Van Der Schueren 
(Puur Gent): “Samen met de Sportdienst 
en Flanders Classics hebben we 75 spre-
kende foto’s gekozen en op verschillende 
formaten afgedrukt. We vragen alle Gentse 
handelaars om zo’n foto in hun etalage of 
in hun zaak te hangen. Het resultaat is een 
verrassende fototentoonstelling doorheen 

de hele stad.”

Heeren, vertrekt! In de kop van de Koers 
29 februari tot 26 juli 

Sint-Pietersabdij (Sint-Pietersplein 9)
+ www.historischehuizen.stad.gent  

• 09 266 85 00 

Jelle Vermeersch (samensteller van de expo) met zijn koersgekke kroost bij de Sint-Pietersabdij.
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wie
Jos Lootens 
en Attila Bakiroglu
waar
Turbinezaal 
De Centrale

“We zijn gestart zoals veel concert-
zalen: we deden echt alles zelf. 
Programmatie, administratie, achter 
de toog staan, de zaal poetsen … 
We werden snel groot. Aanvankelijk 
waren we een intercultureel ontmoe-
tingscentrum. Vandaag is De Centrale 
een concertzaal die de nieuwste 
muziektrends naar Gent haalt. Maar 
onze programmatie verwijst nog altijd 
naar de diversiteit van de stedelijke 
bevolking. Op ons feestweekend zie 
en hoor je een enorme culturele en 
muzikale rijkdom, zowel op het podi-
um als ernaast. Hoe slaag je erin om 
mensen met verschillende leeftijden, 
achtergronden en interesses aan te 
trekken? Die vraag houdt ook andere 
cultuurhuizen bezig vandaag. We 
hebben er 25 jaar ervaring mee, en 
we delen die graag met anderen.”

DO 13 TOT ZO 16 FEB
Feestweekend De Centrale
Kraankindersstraat 2
zie agenda pagina 20 

+ www.decentrale.be 
• 09 265 98 28
01/14

DeckmyYv

Jos en Attila
DANKZIJ

Het is feest in De 
Centrale, en hoe. De 
concertzaal bestaat 
deze maand 25 jaar. 
Founding fathers Jos en 
Attila waren erbij van 
in den beginne. 



10.000 
Gentenaars 
erbij in 2025

637 mln. 
extra investeringen tijdens deze  

bestuursperiode bovenop 
de dagelijkse werking

1 mld. euro
per jaar voor 

dagelijkse werking

1.030 mln.
Uitgaven per jaar

1.063 mln.
Inkomsten per jaar

Stad voor en 
door Gentenaars 
✔ wijkbegroting 
✔ inspraak en participatie
✔ dienstverlening
✔ digitalisering
✔ patrimonium
✔ ondersteunende diensten

183,5 mln.
per jaar

249 mln.
per jaar

215,5 mln.
per jaar

Samenleven  
en beleven 
✔ wijkfeesten
✔ buurtfestivals
✔ cultuur
✔ sport
✔ politie en brandweer

De komende 6 jaar schroeft 
Gent zijn investeringen in 
de stad en de Gentenaars 
op tot 637 miljoen euro. 

Nog nooit was de financiële 
impuls zo hoog. Waarom dat 

recordbedrag?

 BUDGET

O ver 5 jaar telt Gent 272.000 inwo-
ners, ruim 10.000 meer dan nu. 
Dat vraagt om investeringen. Extra 

geld dus, bovenop het stadsbudget voor 
de dagelijkse werking (zie hiernaast). 
Burgemeester Mathias De Clercq: “Er zijn 
langetermijninvesteringen nodig voor 
onze gebouwen en wegen, maar ook voor 
nieuwe scholen, meer kinderopvang, 
extra parken, cultuur, sociale woningen 
en fijne evenementen. We investeren 
niet alleen in stenen, maar ook en vooral 
in mensen.” Schepen van Financiën 
Rudy Coddens vult aan: “Gent trekt een 
recordbudget uit om een krachtig sociaal 
beleid te voeren. Zo zorgen we ervoor dat 
meer Gentenaars aan het werk gaan en 
investeren we deze legislatuur 434 mil-
joen euro in de bestrijding van armoede, 
in het bijzonder bij gezinnen en jongeren 
in armoede.”

Meerjarenplan
De ploeg van burgemeester De Clercq is 
nu goed een jaar bezig. Het 45 pagina’s 
dikke bestuursakkoord werd intussen 
een meerjarenplan met cijfers en con-
crete projecten. Burgemeester Mathias 
De Clercq geeft een paar voorbeelden: 
“Er komen deze legislatuur 50 agenten 
bij. Veiligheid is een absolute prioriteit. 
Samen met de Gentenaars maken we 
plannen voor verkeersveiliger wijken. 
We investeren 92 miljoen euro in betaal-
baar en energiezuinig wonen, er komen 
20 nieuwe of vernieuwde parken bij, de 
Vlaamse Opera wordt gerenoveerd en 
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637 mln. 
extra investeringen tijdens deze  

bestuursperiode bovenop 
de dagelijkse werking

1 mld. euro
per jaar voor 

dagelijkse werking

1.030 mln.
Uitgaven per jaar

1.063 mln.
Inkomsten per jaar

Stad van 
kansen
✔ onderwijs
✔ kinderopvang
✔ werk
✔ gezondheid
✔ ouderenzorg
✔ sociale dienstverlening

183,5 mln.
per jaar

382 mln.
per jaar

Toekomstgericht 
ontwikkelen 
✔ wonen
✔ stadsvernieuwing
✔ groen
✔ klimaat
✔ economie
✔ technologie
✔ straten en pleinen

we vernieuwen de Blaarmeersen tot dé 
gezinsplek.”

Voorloper
De groei van Gent is niet de enige reden 
voor de extra investeringen. De stad wil 
een voorloper blijven op het vlak van  
klimaatbeleid en technologische ver-
nieuwing. En Gent zou Gent niet zijn als 
ook de wijken en de inwoners niet hun 
zeg zouden krijgen. Er komen wijkbegro-
tingen waarbij de Gentenaars zelf kun-
nen beslissen waar de middelen in hun 
wijk naartoe gaan. Het nieuwe Burger-
budget – het budget dat de Gentenaars 
zelf kunnen besteden – vervijfvoudigt tot 
bijna 7 miljoen euro.
Waar haalt de Stad dat extra investe-
ringsbudget? “In het exploitatiebudget, 
dat zijn de dagdagelijkse inkomsten en 
uitgaven van de Stad, zitten nogal wat 
leningsaflossingen vervat. Vandaag staat 
de rente laag. Dat maakt lenen goedko-
per. Zo blijven meer centen over om te 
investeren”, zegt schepen van Financiën 
Rudy Coddens. “We hebben meer dan  
55 miljoen euro vrijgemaakt voor nieuwe 
noden, maar die komen niet uit forse 
besparingen of hogere belastingen. De 
personenbelasting en de onroerende 
voorheffing blijven voor de Gentenaars 
ongewijzigd. We mikken wel op een 
betere inning en de hervorming van een 
reeks lokale belastingreglementen, zoals 
op leegstand en logies. Ook de digitalise-
ring van de eigen stadsorganisatie zorgt 
voor meer efficiëntie. Ten slotte kunnen 
we ook nog rekenen op bijkomende 
middelen vanuit Vlaanderen. We waken 
erover dat we de toekomstige generaties 
niet met de factuur opzadelen.”

+ www.stad.gent/meerjarenplan

OP WEG NAAR 2025
‘We investeren  
niet alleen in 

stenen, maar vooral 
in mensen.’
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CREATIEF 
GERIEF

START

OMG! van Eyck is overal. 
Het wemelt van de 

creatievelingen die zich 
lieten inspireren door de 

Meester. Op 1 februari opent 
in de raadskelder onder het 

belfort de van Eyck-shop, 
met exclusieve spullen van 

meer dan 70 Gentse makers.

DE ROUTE
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Negenduust
Wie van Eyck zegt, zegt Lam Gods. 
En wie Lam Gods zegt, zegt Gent. 
Natuurlijk mag dit icoon niet 
ontbreken in het kledinglabel 
Negenduust. Hun shirts en petten 
met grappige, typisch Gentse 
uitdrukkingen herken je van ver. 
In 2020 dragen fiere Gentenaars 
het opschrift ‘van het Lam Gods 
gesleege’ op de borst om vriend en 
vijand te verbluffen.

Helen B
Als het van Helen Blanchaert 
afhangt, is God geen DJ maar een 
Buffalo. Met haar koddige kopjes 
laat ze mensen glimlachen. Haar 
tekeningen maken de koffiepauze 
een tikje vrolijker. Verslik je niet 
bij het zien van haar van Eyck-
mokken. Daarop zijn bekende 
Lam Gods-personages moderne 
Gentenaars geworden. Zo blijken 
Adam en Eva hipsters met ge-
streepte sokken en neemt de Heer 
een selfie met zijn Gantoise-sjaal. 

Jan Van Der Veken
Hoeveel tijd het schilderwerk in 
beslag nam, waarom dat zo lang 
duurde en wat je ziet op het altaar-
stuk, ontdek je in de striproman 
van Jan Van Der Veken. Zijn te-
kenwerk kom je vaker op affiches 
tegen. Hij maakte al het leutige 
boekje Tellen in het Gents en won 
de Cultuurprijs van de Stad. Dit 
keer giet hij het verhaal van Jan 
van Eyck en het Lam Gods samen 
met Harry De Paepe in een boek 
met hedendaagse illustraties. 

Komt dat zien
Meer gerief met Vlaams Primi-
tief-motief? Hoeden, jurken, 
sokken, ondergoed, meubilair, 
keramiek, glaswerk, chocola-
de, wijn, iPhonehoesjes, sleu-
telhangers ... Je kunt het zo 
gek niet bedenken of je vindt 
het in de van Eyck-shop. Elke 
dag open van 10 tot 18 uur. 

Meer weten? 
• 09 210 10 32 (van Eyck-lijn)
+ www.vaneyckwashere.be/shop
van Eyck-shop
Sint-Baafsplein 2A, 9000 Gent

Blommm
Een schilderachtig tafereel in 
de tuin? Met de zaadbom van 
Blommm krijg je de bloemen van 
het Lam Gods in de hof. Paulien 
Verhaest verkoopt prachtige loka-
le, biologisch geteelde boeketten. 
Voor het van Eyck-jaar selecteerde 
ze zaadjes van planten die op het 
schilderij zijn afgebeeld. Geen 
tuin? Geen probleem. Ze maakte 
ook thee-infusies, luxebloemen-
kaarten en een verjaardagskalen-
der met van Eyck-tekeningen van 
illustrator Sassafras De Bruyn.

Gent Brouwt
Jan van Eyck en zijn broer  Hubert 
deden er jaren over om hun 
veelluik af te werken. Maar zo 
lang hadden de 13 brouwmees-
ters van Gent Brouwt! niet nodig 
om een lekker blond biertje te 
bedenken. De goddelijke smaak 
van een OMG-pint ontdek je in 
heel wat cafés en restaurants in de 
stad. De exclusieve 75 cl-fles met 
triptiek-etiket vind je alleen in de 
shop. 

1 3

2

4

5
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D e Syriër Abdalkarim Alshwikh (19) 
heeft sinds kort iets waar de meeste 
erkende vluchtelingen alleen maar 

kunnen van dromen: huisvesting. “Een 
jong koppel in Sint-Amandsberg was be-
reid mij een kamer te verhuren die leeg 
stond. Ze zijn erg vriendelijk: gebruik 
gerust onze keuken, zeggen ze. Maar ik 
ben niet graag tot last. Ze hebben het al 
druk genoeg met hun baby en hun werk.”

Stilte na de storm
Drie jaar geleden verbleef de jonge Syriër 
in het mobiele opvangcentrum Reno, 
dat toen voor het eerst in Gent aanmeer-
de aan de Rigakaai. “Ik was 16 in 2016, 
gevlucht uit Raqqa voor het kalifaat en 
de bombardementen. Op de Reno heb 
ik wekenlang geen woord gezegd. Ik 

kende nog geen Nederlands of Engels. 
Ik miste mijn familie enorm en had 
het erg moeilijk. Maar als ik de Reno 
nu terugzie, voel ik me blij. Het was de 
eerste plek in jaren waar ik geen angst 
meer voelde.”
Abdalkarim praat intussen weer, en wel 
in 3 talen. Hij tolkt vrijwillig in De Olijf-
boom, een doorgeefwinkel en een ont-
moetingsplek in de Forelstraat. Nieuw-
komers en kwetsbare Gentenaars gaan 
er langs voor noodgoederen, maar 
ook voor een luisterend oor. Drijvende 
kracht is Evelyne Huughe van vzw Een 
hart voor Vluchtelingen. “Abdalkarim 
heeft een hele weg afgelegd”, zegt 
Evelyne. “Hij wil zijn ervaring delen 
met lotgenoten en zal straks goede raad 
geven aan jonge vluchtelingen die op 
de Reno toekomen.”

Oorlogsgebieden 
Het ponton zal 2 jaar lang onderdak 
bieden aan 24 minderjarigen die net 
zoals Abdalkarim zonder hun familie 
naar België kwamen. De rest van de 
bootpopulatie zal bestaan uit gezinnen 
met kinderen en alleenstaanden. Ze ko-
men uit Afghanistan, Syrië, El Salvador 
en andere landen waar oorlog woedt.
De eerste passage van de Reno maakte 
heel wat los bij de Gentse bevolking. 
Opstartdirecteur Sofie Desseyn 
(Fedasil) blikt terug: “Bij tijdelijke 
opvangcentra is een deel van de buurt 

altijd eerst tegen. De ongerustheid gaat 
voorbij als de omwonenden merken dat 
er geen problemen zijn. Zo is het in Gent 
ook gegaan. Je merkt het aan de reacties. 
Niet dat iedereen staat te juichen, maar 
de omwonenden beseffen intussen dat ze 
niets te vrezen hebben. Wie vlucht voor 
oorlog, zoekt vooral rust.”
De 250 tijdelijke plaatsen op de Reno 
maken ongeveer 1 procent uit van de 
totale opvangcapaciteit voor asielzoe-
kers in België. Gent is niet het enige 
lokaal bestuur dat ingaat op de vraag 
van Fedasil voor extra opvang. Ook Spa, 
Zoutleeuw, Bredene, Bilzen, Beveren en 
Mesen richten tijdelijke opvangcentra 
in. De opvang van asielzoekers is ook 

De komende 2 jaar 
verblijven er opnieuw 

250 asielzoekers op de 
Reno aan de Rigakaai. De 

bewoners van het tijdelijke 
opvangcentrum willen meer 
doen dan wachten. Velen 

willen werkervaring opdoen, 
Gentenaars ontmoeten en 

Nederlands leren.

WEERZIEN 
MET DE RENO 

ASIEL
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Asielzoekers in collectieve opvang krij-
gen ongeveer 40 euro per week om van 
te leven. De Reno-bewoners zullen zelf 
hun eten kopen in de buurtwinkels. Het 
is een open opvangcentrum, dus het is de 
bedoeling dat deze mensen gewoon deel 
uitmaken van de wijk en de stad waar ze 
wonen.”

Refu Interim
Fedasil zorgt voor bed, bad, brood en 
begeleiding. De Stad Gent zet extra geld 
opzij voor de integratie van de nieuwko-
mers. Daarmee worden inspanningen 
gefinancierd van onder meer vzw IN-
Gent (dat het Vlaams inburgerings- en 
integratiebeleid uitvoert), het OCMW en 

niet nieuw voor Gent. De Dienst Asiel- en 
Vluchtelingenbeleid zorgt al 15 jaar voor 
opvang in het Stedelijk Opvanginitiatief 
(SOI). In de permanente opvang in de 
Doornzelestraat en de Ursulinenstraat is 
plaats voor 85 asielzoekers: alleenstaan-
de volwassenen, gezinnen en niet-bege-
leide minderjarigen.” 

Winkelen in de buurt
Hoe zal het dagelijkse leven op de Reno 
eruitzien? “Op het ponton zijn alle basis-
voorzieningen aanwezig die nodig zijn 
om mensen te kunnen opvangen”, zegt 
Evi Voet (Dienst Asiel- en Vluchtelingen-
beleid). “De bewoners koken hun eigen 
potje in de gemeenschappelijke keuken. 

‘Integratie vanaf 
dag 1, dat is de 

bedoeling.’

Evelyne Huughe en Abdalkarim Alshwikh aan de Rigakaai.



18

Vragen of bezorgdheden over de Reno?
Wil je buddy worden of  heb je noodgoederen? 

+ cindy.rijsselaere@stad.gent
• 09 249 20 50 (Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid)

Heb je vrijwilligerswerk in de aanbieding? 
+ www.vrijwilligerspunt.stad.gent
• 09 267 03 00

tal van  sociale organisaties die gespecia-
liseerd zijn in het werken met nieuwko-
mers. Refu Interim is zo’n organisatie. 
De vzw komt voort uit een stunt op de 
Gentse Feesten en zoekt vrijwilligers-
werk voor vluchtelingen. “Dankzij de 
steun van Fedasil zullen we ook op de 
Reno 1 of 2 dagen per week een mede-
werker hebben”, zegt coördinator Farah 
Laporte. “We geven de mensen een korte 
opleiding en brengen hen in contact met 
organisaties die vrijwilligers zoeken.”

Snelle start
In 2019 kreeg 36,9 procent van de asiel-
zoekers in ons land bescherming. Evi 
Voet: “De visie van de Stad is om vanaf 
dag 1 te werken aan de integratie van elke 
asielzoeker. Dat wil zeggen: een school 
voor de kinderen, Nederlands leren, vrij-
willigerswerk zoeken, een job … Sommi-
ge vluchtelingen zijn getraumatiseerd en 
hebben eerst psychologische hulp nodig. 
Snel starten is winst voor de samenle-
ving én de asielzoeker.”
Vroeg begonnen is half gewonnen, zeker 
voor nieuwkomers. In september 2016 

startte het project Werkplek Vluchte-
lingen Gent. Een intensieve begeleiding 
van 332 nieuwkomers (het merendeel 
erkende vluchtelingen) mondde na 2 jaar 
uit in een bemoedigend resultaat: 6 op 
de 10 vluchtelingen had voor een langere 
of kortere periode betaald werk gevon-
den. “We hebben een aantal dingen 
geleerd”, zegt Wendy Neyrinck (Dienst 
Werk): “Mensen die een emotionele prijs 
betaald hebben om hier te geraken, zijn 
zeer gemotiveerd om werk te vinden. 
Ten tweede: je moet samen met de 
vluchtelingen zo vlug mogelijk begin-
nen zoeken naar gepast werk, ook als ze 
nog basis-Nederlands spreken. En 3: je 
moet die inspanning lang volhouden: 
een intensieve en lange opvolging biedt 
de meeste kansen op een blijvende job.” 
Het project blijft bestaan onder de naam 
Jobteam.

Solidaire Gentenaars
Bij de vorige passage van de Reno ont-
stonden heel wat spontane solidariteits-
acties: noodhulp en vrijwilligerswerk, 
maar ook Gentenaars die activiteiten 

organiseerden. De Stad wil dat soort 
acties in goede banen leiden. Evi Voet: 
“Organisaties die vrijwilligerswerk 
hebben, kunnen dat laten weten aan het 
Vrijwilligerspunt Gent. IN-Gent zoekt 
bijvoorbeeld nog mensen die aan Samen 
Gentenaar willen meewerken. In dat 
buddyproject leer je nieuwe Gentenaars 
kennen, toon je hen de stad en oefen je 
samen Nederlands. Het SOI is ook op 
zoek naar Gentenaars die op regelmatige 
basis samen leuke, alledaagse dingen 
willen doen met niet-begeleide minder-
jarige vluchtelingen. Het is een leerrijke 
ervaring voor alle partijen.”

+ www.stad.gent/vluchtelingen
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Samen met de vzw Refu Interim gaan de Reno-bewoners op zoek naar vrijwilligerswerk.
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DO 30 JAN TOT VR 7 FEB 
Métisse 
(NTG MINNEMEERS)

DI 18 FEB
Uitgelezen 
(VOORUIT)

MA 24 TOT VR 28 FEB
Krokuskamp 
Mais Quelle Chanson

wie
Kapinga Gysel, zangeres en
 jeugdambassadeur 
waar
De Broederij, Ledeberg

Kapinga Gysel speelt deze 
maand toneel en muziek 
tegelijk. De rest van haar 
drukke agenda houdt ze vrij 
voor de kinderen van Ledeberg 
en Nieuw Gent. ‘Ik heb mijn 
hart aan hen verloren.’ 

Kapinga
DE AGENDATIPS VAN ...

Zie agenda pagina 20

“In Ledeberg waren er vroeger niet zo 
veel activiteiten voor kinderen. Ze hingen 
maar wat rond op straat. De Ledebirds 
organiseerden gelukkig zangkampjes. 
De meisjes tekenden massaal in op 
mijn gratis workshops. Zo is Mais Quelle 
Chanson ontstaan, een sociaal-artistieke 
buurtwerking. Toen ik 5 jaar geleden 
stopte met Zita Swoon kon ik me er ein-
delijk op toeleggen. We werken intussen 
ook in Nieuw Gent. In de krokusvakantie 
organiseren we opnieuw zangkampen. 
De andere helft van mijn agenda zit vol 
met theater en muziek. Ik speel mee met 
het stuk Métisse in NTG Minnemeers. En 
samen met singer-songwriter Matt Watts 
verzorg ik de muziek op het boekenpro-
gramma Uitgelezen in Kunstencentrum 
Vooruit. Begin maart stellen we zijn 
nieuwe plaat voor in Antwerpen, Brussel 
en Gent, samen met Bjorn Eriksson, Stef 
Kamil Carlens en andere artiesten.” 
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In 2020 bestaat De Centrale (Kraankindersstraat 2) 25 jaar en dat mag gevierd 
worden. De Palestijnse broers van Le Trio Jourban openen op donderdag het feest-
weekend. De basis van hun muziek is Arabisch, maar met duidelijke invloeden van 
jazz, flamenco en de westerse klassieke muziektraditie. Vrijdag is de Antwerpse 
hiphopper Dvtch Norris master of ceremonies. Hij krijgt steun van onder meer 
Tweevieracht, Fatih en Ashley Morgan & DJ Latomski. Zaterdag staan de (intussen 
uitverkochte) concerten van Baloji en Altin Gün op het programma en zondag sluiten 
het Turkse duo Arzu en Mustafa Özarslan het feest af. 
 + www.decentrale.be • 09 265 98 28

agenda HALFVASTENFOOR
Sint-Pietersplein

SAVE THE DATE >  
VANAF ZA 14 MAART  

Droom mee in 3D
WO 12 FEB 
Het 3D-team van de Stad maakt een 
driedimensionaal spel dat zich af-
speelt in het Gent van vroeger, nu en 
de toekomst. Teken of programmeer 
je graag? Verzin je graag verhalen? 
Kom dan op woensdag 12 februari 
naar De Krook en werk mee aan de 
teletijdmachine van het Parallel Uni-
versum Gent. Je kunt er 3D-scannen, 
3D-modellen maken, 3D-printen 
of met een virtual reality-bril 
experimenteren. Deelnemen is gratis 
voor alle leeftijden, maar schrijf je op 
voorhand in voor deze of een van de 
volgende sessies via www.stad.gent/
workshop3D. Geen internet? 
Bel 09 210 10 10 (Gentinfo).

Paarse Zetel
Margot Vanderstraeten 
DO 20 FEB  
Op 20 februari ontvangt Griet 
Pauwels van 12.30 tot 13.15 uur 
schrijfster Margot Vanderstraeten 
in de Paarse Zetel in De Krook. 
Vanderstraeten schreef onder meer 
Mazzel tov, een ‘non-fictieve roman’ 
over haar leven als au pair in een 
Joodse familie in Antwerpen. Haar 
recentste publicatie is Het zusje van 
de buurvrouw, een novelle over 
anorexia. Reserveer je gratis plekje 
via de telefoon of de website.
+ www.stad.gent/paarsezetel
• 09 224 22 65 (Vormingplus)

Uitgelezen 
DI 18 FEB 
Pittige discussies over recent versche-
nen boeken aangelengd met leestips, 
een auteursbezoek, een tombola en 
livemuziek: dat is het recept voor 
Uitgelezen, het boekenprogramma van 
Vooruit. De Amerikaanse singer-song-
writer Matt Watts zorgt samen met 
zangeres Kapinga Gysel voor de 
muzikale begeleiding.
+ www.vooruit.be
• 09 267 28 28

Klanken van glas 
VR 21 FEB  
In het werk van de Finse componiste 
Kaija Saariaho doet elke noot aan 
kristal denken. Het Collectief maakt 
een bloemlezing uit haar werk voor 
sopraan, dwarsfluit, cello, piano en 
elektronica. Een uitgelezen kans om 
het werk van deze grande dame van 
de hedendaagse muziek te ontdekken. 
Om 20 uur in het Kraakhuis van Mu-
ziekcentrum De Bijloke (Bijlokekaai 7). 
+ www.bijloke.be
• 09 323 61 00

Shop-op Zondag
ZO 2 FEB 
Heb je tijdens de week weinig tijd 
over om te shoppen? Elke eerste 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

Métisse
DO 30 JAN TOT VR 7 FEB

 
Te Europees voor een zwarte 
maatschappij, te Afrikaans voor een 
blanke identiteit. Dat was het lot van 
vele zogeheten halfbloedkinderen 
die rond de jaren 60 geboren werden 
uit buitenechtelijke relaties tussen 
Vlaamse en Afrikaanse burgers. De 
muzikale theatervoorstelling Métisse 
van Theater Antigone en Action Zoo 
Humain treedt in de sporen die hun 
verleden heeft nagelaten. Met Kapin-
ga Gysel en de broers Ben Chikha, om 
20 uur in NTGent Minnemeers.
+ www.ntgent.be
• 09 225 01 01
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Feestweekend 
De Centrale

DO 13 TOT ZO 16 FEB

TIP

FEBRUARI



Ontdek meer activiteiten 
op www.uitingent.be

 www.facebook.com/uitingent
 @UiTinGent
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Toeval bepaalt alles. Het lichtkunstwerk Palimpsest kiest willekeurige woorden: van 
wasmand tot het Gentse tjiepmuile. Die verschijnen op de bovenste lichtring van 
de koeltoren. Het werk van LAb[au] is het sluitstuk van de herbestemming van De 
Porre in Gentbrugge. Op woensdag 19 februari zijn er vanaf 15 uur rondleidingen 
met uitleg over het werk, het park en het woonproject. Schrijf vanaf 31 januari in via 
www.go.stad.gent/deporre. Geen internet? Bel 09 210 10 10 (Gentinfo).

HALFVASTENFOOR
Sint-Pietersplein

Kindertoneel 
in het Gravensteen
WO 26 - ZA 29 FEB
ZO 1 MAART
De koning zonder schoenen wordt 
al 11 jaar lang in Vlaanderen en 
daarbuiten gespeeld. Het decor en de 
kostuums van de klassieker van kin-
dertheater 4Hoog zijn geïnspireerd 
op het oeuvre van de kunstenaar 
René Magritte. Op 26 en 29 februari 
en op 1 maart is het stuk voor het 
laatst te zien in het Gravensteen.
+ www.4hoog.be
• 09 224 14 00

Vrijwilligersbeurs
ZA 29 FEB
Ziekenvervoer, huiswerkbegelei-
ding, een handje toesteken op een 
sportevenement of festival … De 
mogelijkheden voor vrijwilligerswerk 
zijn ontelbaar. Wil je ze verkennen? 
Op 29 februari vindt van 11 tot 16 
uur de vrijwilligersbeurs plaats in de 
Business Lounge van de Ghelamco 
Arena. Je maakt er kennis met 
meer dan 50 organisaties die met 
vrijwilligers werken. De beurs is 
gratis en je hoeft je niet op voorhand 
in te schrijven.
+ www.vrijwilligerspunt.stad.gent
• 09 267 03 00

Mais Quelle Chanson 
MA 24 TOT VR 28 FEB
Woon je in Ledeberg of Nieuw 
Gent en zoek je nog een leuk 
krokuskampje? Kapinga Gysel 
van Mais Quelle Chanson geeft 
zangkampen voor kinderen van 6 
tot 16 jaar. 

 Mais Quelle Chanson
• 0499 27 56 95

Fiddlers on the move #5
WOE 26 FEB 
TOT ZO 1 MAART 
Violisten van over heel de wereld 
zakken deze maand af naar Gent 
voor het festival Fiddlers on The 
Move. Tussen 26 februari en 1 maart 
brengen grote talenten workshops en 
concerten in verschillende concertza-
len. De Centrale opent het festival op 
26 februari met een bal in het teken 
van de (folk)viool. Op vrijdag 28 en 
zaterdag 29 februari spelen meesters 
als Michalis Kouloumis, Marcel Râmba 
en Wouter Vandenabeele. 
+ www.decentrale.be
• 09 265 98 28

Maakdag voor families
DI 25 FEB 
Drukken, weven, spinnen … De Maakdag 
in het Industriemuseum (Minnemeers 
10) is een knutseldag voor het hele 
gezin. Tussen 10 en 17 uur staan er in 
de voormalige katoenfabriek allerlei 
workshops en ateliers op het programma 
voor kinderen van 3 tot 12 jaar en hun 
(groot)ouders. Je gaat er creatief aan 
de slag met textiel, wol, weefgetouwen, 
drukpersen en ander fraais uit ons indus-
trieel verleden.
+ www.industriemuseum.be
• 09 323 65 00

 voordeel van de maand: 
in ruil voor 10 UiTPAS-punten krijg je per pashouder een set 
van 3 unieke van Eyck-postkaarten (om te ruilen in het MSK).

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

Rondleidingen 
De Porre
WO 19 FEB

TIP
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Stuur de oplossing vóór dinsdag 11 februari naar  
waaringent@stad.gent of via de post naar:  
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent,  
Botermarkt 1, 9000 Gent.

“De Stad heeft elk jaar ongeveer 300 plaatsen voor studen-
tenjobs, voor kortere of langere duur. Voor de meeste 
studentenjobs moet je 18 jaar zijn op het moment van 

tewerkstelling. Bij de Jeugddienst, de woonzorgcentra en 
de lokale dienstencentra moet je 17 zijn, en studenten on-
derhoud, keuken en servicemedewerker kunnen al starten 

vanaf 15 jaar. Alleen voor kinderverzorging en enkele ande-
re jobs zijn er diplomavereisten. Voor de meeste studen-

tenjobs krijg je een bruto uurloon van 11,45 euro. Goed om 
te weten: studenten met een arbeidsbeperking of leefloon 
krijgen in de mate van het mogelijke voorrang. Bekijk alle 

jobs en voorwaarden op jobs.gent.be/studentenjobs.”

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

‘Kan ik een studentenjob 
doen bij de Stad?’ 

EVELINE DE CEUNINCK

WEDSTRIJD

GENTINFO

Vraag het aan

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Vijf winnaars 
krijgen de striproman ‘Het Lam Gods: 
bewonderd en gestolen’, van tekenaar Jan 
Van Der Veken en auteur Harry De Paepe 
(zie pagina 15).

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden het bronzen beeld 
‘Het Meisje’ in Afsnee.
• Familie Audenaert - De Schryver, Gent 
• Kristien Belaen, Afsnee
• Roger Parez, Drongen
• Julie Verstraete, Gent
• Kathleen Vlaeminck, 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, Nathalie Van Laecke (redactie), Liesbet Van Cauteren,  
Bjorn Vandenbussche (vormgeving), Anne Deknock, Thomas Sweertvaegher 
(fotografie),  

Waar in Gent
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1  @CHARLIESLITTLEADVENTURES
Bourgoyen-Ossemeersen
2  @BONNESILVIE

Citadelpark
3  @BOUKHZARAZIZ

Gent
4  @EDIVO.EVO

Gentbrugse Meersen

5  @PETERDHOK
Betoncentrale
6  @ILSEMEKEIREL

Winterfeesten
 7  @AVIDADETI
Graslei
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  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



Restorestje trakteertRestorestje trakteert

 Restorestje wordt 5 jaar

www.stad.gent/restorestje of bel gentinfo 09 210 10 10
Eten over op restaurant? Vraag een Restorestje, hét doosje om je overschot mee naar huis te nemen.

en dat vieren we met 
 gratis taart op de Korenmarkt !

ZA 22 FEB
vanaf 14 uur
tot het laatste restje …


