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De coronacrisis gooide roet in het eten bij 
heel wat trouwlustigen, maar dat staat de 
ware liefde niet in de weg. Op zondag 14 
februari vieren we Valentijn als vanouds, 
met een extra stevige knuffel voor wie 
ons het meest dierbaar is. Romantiek is 

immers van alle tijden, en voor wie dat niet 
gelooft, is een bezoek aan het Museum voor 
Schone Kunsten (MSK) warm aanbevolen. 
Coronaveilig, met of zonder geliefde.
+ www.mskgent.be
• 09 323 67 00  

FEBRUARI

Eeuwige trouw

UITKIJK

2



3

deze
maand

18

16

07 11 20

14

12

08

©
 Ti

ni 
Cle

em
pu

t

04  Kort nieuws
06  BIS-stages
07  Het wijkbudget
11  De energielening
18  Stadsbudget 2021
20  Eefje de Visser
21  Kruiswoordpuzzel
22  Wedstrijd
23  Foto's van lezers

08
Straffe starters
Gentse ondernemers  
veroveren de wereld.

14
Dwars door 
de stad
Stappen in het spoor 
van de GR 128.

12
Zuurstof 
voor de zorg
Op adem komen in coronatijden.

16
Alle beetjes 
helpen
Crowdfunding geeft 
ideeën vleugels.

Volg de Stad Gent    
       
 www.stad.gent

 Sofie en Joris stapten op 1 december 2018 in het huwelijksbootje. 
De foto werd die dag genomen in het MSK.
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‘Een lekke band komt 
ongelegen. Gelukkig krijg 
je in de Fietspunten altijd 
snel hulp.’

RUNE VOLCKAERT, OOSTAKKER

Sta je op de wachtlijst voor een sociale 
woning? Dan kreeg je onlangs of 
krijg je binnenkort een brief in de bus 

om je aanvraag te vernieuwen en je wijkvoorkeur opnieuw te bevestigen. 
Kijk je gegevens goed na en stuur de ingevulde formulieren terug. Heb je 
meerdere aanvragen lopen? Dan is het belangrijk om op elke brief van elke 
maatschappij te antwoorden. Doe je dat niet, dan word je als kandidaat-
huurder van de lijst gehaald en verlies je je huurpremie. Een medewerker 
van een Woonwijzer in je buurt helpt je op afspraak met invullen. 
+ www.stad.gent/woonwijzers 
• 09 266 76 40 (Dienst Wonen)

DE FIETSAMBASSADE
Nieuw Fietspunt  
onder De Krook 
Je fiets laten herstellen doe je voortaan 
in stijl. Het nieuwe Fietspunt in de 
fietsparking onder De Krook (Miriam 
Makebaplein 1, verdieping -2) is een 
pareltje. De architecten van De Krook 
bedachten een glazen constructie 
met plaats voor 6 fietsherstellers. 
Straatkunstenaar Resto vrolijkte de ruimte 
op met een kleurrijke muurschildering. 
Je kunt er ook fietsen huren, van gewone 
stadsfietsen tot tandems en bakfietsen. 
+ www.defietsambassade.gent  
• 09 266 77 00 (De Fietsambassade)

SOCIAAL WONEN
Aanvraag vernieuwen

OPVANG PAASVAKANTIE
Start inschrijvingen
Ouders van kleuters en kinderen in het lager 
onderwijs kunnen tijdens de paasvakantie voor 
opvang terecht bij de Dienst Kinderopvang. 
Tenzij corona anders beslist, zijn de opvang-
locaties van de Stad Gent open van 5 tot en met 
18 april. Schrijf je kinderen online in vanaf 
zaterdag 20 februari tot en met zondag 7 maart 
op www.kinderopvang.gent of in je eigen 
opvanglocatie tijdens de weekdagen in deze 
periode.
+ www.kinderopvang.gent
• buitenschoolse.kinderopvang@stad.gent
• 09 268 20 80 (Dienst Kinderopvang) 

INFOMOMENT
RUP 

Technologiepark 
(Ardoyen - Tramstraat)

De Stad Gent maakt een 
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 

op voor het Technologiepark 
en de Tramstraat in Zwijnaarde. 

Dat maakt een duurzame 
ontwikkeling van de sites 

mogelijk. Van 8 februari tot en 
met 8 april loopt daarover een 

openbaar onderzoek. In die 
periode kun je opmerkingen 
of bezwaren indienen. Op 
woensdag 10 februari is er 

een infomoment. Ga naar de 
website voor meer info en 

inschrijvingen.

+ www.stad.gent/technologiepark
+ bouwen@stad.gent

• 09 266 79 50 (Balie Bouwen) 
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Op 12 januari kreeg de 87-jarige Denise De Grave 
als eerste Gentse een vaccin tegen het coronavirus. 
De komende maanden is het de beurt aan alle 

andere Gentenaars: eerst de bewoners van de woonzorgcentra en het 
zorgpersoneel, vanaf maart de 65-plussers, risicopatiënten en essentiële 
beroepen, en daarna de brede bevolking. Je krijgt een uitnodiging op het 
moment waarop jij in aanmerking komt. Zelf hoef je voorlopig niets te 
doen. Alle info: www.stad.gent/vaccinatie. Geen internet? Bel 09 210 10 44 
(Vaccinatielijn).

ORPHEUS INSTITUUT
Koetshuis vol boeken
Het Gentse Orpheus Instituut onderzoekt 
artistieke processen in de muziek en geeft 
muziekonderwijs op hoog niveau. Musici 
van over de hele wereld komen er ideeën 
uitwisselen en kennis opdoen. Dat kan sinds 
kort ook in de prestigieuze bibliotheek van de 
Nederlandse barokkenner Ton Koopman. Zijn 
duizenden boeken verhuisden vorige zomer 
naar het Koetshuis in de Korte Meer, aan de 
achterzijde van Hotel d’Hane Steenhuyse, het 
stadspaleis in de Veldstraat 55. De bibliotheek is 
alleen op afspraak te bezoeken.
+ www.orpheusinstituut.be
• 09 330 40 81 (Orpheus Instituut)

CORONA
Vaccinaties

+ 1.000 KG LUIERAFVAL 
PRODUCEERT EEN 
GEMIDDELDE BABY

NIEUW REGLEMENT
Herbruikbare luiers
Herbruikbare luiers zijn een slim en 
op termijn goedkoper alternatief voor 
wegwerpluiers. Sinds begin dit jaar 
betaalt de Stad Gent per kind tot 3 jaar 
4 weken huur van herbruikbare luiers 
terug. De subsidie voor de aankoop ervan 
vervalt. In plaats daarvan start de Stad een 
proefproject om herbruikbare luiers via 
kinderdagverblijven ter beschikking te 
stellen van de ouders.
+ www.stad.gent/herbruikbareluiers
• 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)

NIEUWE SCHEPEN
Welkom 
Isabelle  

Heyndrickx
Tijdens de digitale gemeente-

raadszitting van maandag  
14 december legde Isabelle 

Heyndrickx de eed af als 
 nieuwe schepen van Burger-
zaken en Protocol. Ze neemt 
de fakkel over van Mieke Van 
Hecke, die ontslag nam als 

raadslid en schepen. Isabelle 
Heyndrickx is al jaren politiek 

actief als ondervoorzitter 
en voorzitter van de Gentse 
CD&V-afdeling. Ze wil actief 

meewerken aan een warmer, 
mooier en welvarender Gent.

• 09 266 50 50
• schepen.heyndrickx@stad.gent
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Ben je een schoolverlater, op zoek naar een eerste 
werkervaring? Of ben je een werkgever en kun je een 
stageplaats aanbieden? De jobcoaches van de Stad 
Gent helpen je graag op weg.
+ www.stad.gent/stagesvoorschoolverlaters
+ takeoff@stad.gent
• 09 266 83 00 (Dienst Werk)

‘Ik weet nu beter 
wat ik kan en wil.’

STAGES VOOR 
SCHOOLVERLATERS

Door corona vinden 
schoolverlaters momenteel 

niet makkelijk werk. Via 
een beroepsinlevingsstage 
(BIS) wil de Stad Gent hen 

concrete ervaring laten 
opdoen. Voor wie is zo’n 

stage bedoeld?

3 X VRAGEN

‘Voor wie zich wil oriënteren.’
Jana De Bruycker
BIS-stagiair Marketing & Sales bij Joule 
“Ik volgde een bachelor Architectuur en 
een master Business Administration. Maar 
een brede basis, beperkte ervaring en te 
veel interesses maken het niet makkelijk 
om werk te vinden. Bij het solliciteren 
botste ik op een BIS-stage bij Joule, een 
start-up. Ik draaide er mee op Marketing 
& Sales, maar ook op andere diensten. Dat 
was leerrijk. Ik weet nu beter wat ik kan en 
wil: een jong en dynamisch team, maar ook 
het gevoel dat ik mee het verschil maak.”

‘Voor wie ervaring wil opdoen.’
Henri Jacobs
Managing director Forcit Benelux
“Forcit maakt organisaties klaar voor de 
toekomst. Voor de ondersteuning van onze 
onafhankelijke experten werken wij regel-
matig met BIS-stagiairs. Zij doen bij ons 
ervaring op, maar brengen zelf ook kennis 
mee naar de werkvloer. Een van onze 
stagiairs had zelfs gedoctoreerd, maar had 
nog geen praktijkervaring. Als zo iemand 
bewust voor een stage kiest, dan weten we 
dat hij of zij ook gemotiveerd is. En dat is 
nu net wat we zoeken.”

‘Voor Gentse schoolverlaters.’
Angelique Lippens
Jobcoach Dienst Werk
“Een BIS-stage van maximaal 6 maan-
den is een goede manier om een eerste 
werkervaring op te doen. Ze is vrijwillig én 
betaald. Gentse schoolverlaters tussen 18 
en 30 jaar, met of zonder diploma, kunnen 
zich bij ons aanmelden. Met mijn collega 
Isabelle Quinten help ik hen een geschikte 
stageplek te vinden. De bedrijven krijgen 
financiële en administratieve steun. De 
eerste 3 maanden betaalt de Stad de helft 
van de stagevergoeding terug.”



wie
Zoë Ghyselinck, lid wijkpanel

waar
Voorhavenpark

“In de loop van vorig jaar kregen 500 gelote 
buurtbewoners een brief in de bus. De 
Stad Gent was op zoek naar mensen om 
de  ideeën die eerder waren ingediend tot 
concrete plannen te kneden. Uit de kan-
didaten werden uiteindelijk 20 bewoners 
gekozen die samen het wijkpanel vormen. 
Ik was er één van. Intussen hebben we een 
eerste kennismaking achter de rug. Ik ben 
zeer gecharmeerd door de vele voorstellen 
die voor mijn wijk op tafel liggen. Het valt 
me wel op dat vooral jonge buurtbewoners 
hun stem laten horen, terwijl hier mensen 
van zeer verschillende leeftijden en achter-
gronden wonen die ook al lang om ingre-
pen vragen om ‘hun wijk’ beter te maken. 
Zelf ben ik geboren en getogen in Muide- 
Meulestede. Mijn overgrootouders en 
grootouders werkten in de haven en mijn 
ooms en tantes woonden bij ons om de 
hoek. Ik verhuisde even naar Sint-Amands-
berg, maar keerde toch terug. De roep was 
te sterk. Daardoor belichaam ik zowel het 
oude als het nieuwe in de wijk. Ik hoop dat 
het wijkbudget kan helpen om die 2 te ver-
zoenen. Daar zal ik in ieder geval hard over 
waken. Ik ben het aan mijn wijk verplicht.”

Ontdek de ideeën voor jouw wijk, reageer erop 
en engageer je voor één of meerdere projecten:
+ www.wijkbudget.gent
+ beleidsparticipatie@stad.gent
• 09 266 82 40 (Dienst Beleidsparticipatie)

ONTMOET

Zoë

Met het wijkbudget krijgen 
Gentenaars centen en steun om 
ideeën voor hun wijk uit te voeren. 
In Muide-Meulestede-Afrikalaan 
helpt een wijkpanel mee nadenken 
en selecteren. Zoë Ghyselinck 
maakt er deel van uit.

Muide-Meulestede
Afrikalaan
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De wereld veroveren? 
Dat doen steeds meer 

beginnende en groeiende 
bedrijven vanuit Gent. 

Onze stad is een kweekvijver 
voor start-ups en  

scale-ups die werken aan 
technologische oplossingen 

voor maatschappelijke 
uitdagingen. 

Noman Ahmed: “Ons belangrijkste pro-
duct is BrighterBins. We bevestigen een 
sensor in een publieke vuilnisbak. Die 
stuurt om de 2 uur een update over hoe 
vol de bak is. Zo weet je wanneer de op-
haaldienst moet langsgaan. Niet te laat, 
want dan loopt de vuilbak over. Maar ook 
niet te vroeg, zodat er geen vuilniswa-
gens naar halflege bakken rijden. Als alle 
vuilnisbakken in een stad slim worden, 
krijg je een hoop data om het afvalbeheer 
efficiënter te organiseren.” 
BrighterBins heeft 10 ontwikkelaars in 
Pakistan en 5 commerciële mensen in 
Gent. Daar wil het dit jaar nog eens 10 
medewerkers aanwerven. De grootste 

Geen kaas van chemie 
Van chemie hebben de veganistische 
cowboys weinig kaas gegeten, geeft Jaap 
toe. Van zakendoen en kansen grijpen 
des te meer. Het duo nam vorig jaar een 
Gents laboratorium over. Dat produceer-
de menselijke eiwitten voor de aanmaak 
van geneesmiddelen, zonder dat er 
mensen of dieren aan te pas kwamen. 
Dezelfde truc willen de 20 onderzoekers 
nu overdoen met dierlijke eiwitten.
Jaap Korteweg: “Een koe haalt uit gras 
alle stoffen die ze nodig heeft om melk 
te maken. Wij bootsen dat proces na met 
gisten en schimmels. Over een jaar of 7 
lukt dat hopelijk op grote schaal. Dat is 
diervriendelijk, bespaart CO₂-uitstoot en 
vergt minder landbouwgrond.”
In Gent vond het duo meer dan alleen 
een gerodeerd lab met veel knowhow. 
“Dit is een vooruitstrevende stad met een 
sterke traditie in vegetarisme en vega-
nisme. De ideale plek om de melk van de 
toekomst uit te vinden.”

Slimme vuilnisbakken
Ook Noman Ahmed combineert een 
boon voor Gent met een ecologische 
start-up. Noman deed ingenieursstudies 
in Pakistan en volgde daarna met een 
Europese beurs een masterprogramma 
in Duitsland en België. De liefde bracht 
hem uiteindelijk naar Gent. Het was ook 
zijn vrouw die hem aanmoedigde om zijn 
job in te ruilen voor een eigen bedrijf: 
SmartEnds.

E r gaat gras in en er komt melk uit. 
Rara, wat is het? Nee, geen koe, maar 
een grote ketel in het laboratorium 
van Those Vegan Cowboys. Achter 

die olijke naam gaan 2 ondernemende 
Nederlanders schuil. Jaap Korteweg 
en Niko Koffeman maakten eerder al 
furore met de hippe vleesvervangers 
van De  Vegetarische Slager. Dat be-
drijf  verkochten ze aan multinational 
 Unilever. Tijd voor een nieuwe droom: 
zuivel zonder koe.
Jaap Korteweg: “Kaas is lekker, alleen 
jammer dat je er dieren voor nodig hebt. 
Daarom willen we plantaardige zuivel 
maken die net als melk, kaas, boter of 
yoghurt smaakt. Niet op basis van soja 
of noten, waar plantaardige eiwitten 
worden uitgehaald, maar met echt gras 
en dierlijke eiwitten.”

STRAFFE 
STARTERS

TECHNOLOGIE
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‘In Gent vind je 
veel jong én oud 
talent. Beter dan 
hier kunnen we 

niet zitten.’
WARD SERVAES, MOVEUP

concurrent, in Finland, is al 9 jaar bezig, 
de Gentse start-up nog maar 3 jaar. 
Noman Ahmed: “Maar onze technologie 
en ons businessmodel zijn beter en onze 
prijzen scherper. De markt is trouwens 
enorm. In Europa en de VS staan er  
8 miljoen publieke vuilnisbakken. Snel 
groeien is de boodschap, want er zijn nog 
start-ups mee bezig.” 
Dat kan prima vanuit Gent, vindt 
 Noman. “Gent is dé technologiehub van 
België. De stad zit vol talent en innovatie-
ve bedrijven. Met die ondernemers erva-
ringen uitwisselen, daar leer ik meer van 
dan van een MBA (Master of Business 
Administration).”

Dokter Digitaal
Niks mis met een MBA, vinden ze bij 
moveUP. De oprichters van die start-up 
leerden elkaar dan ook kennen tijdens 
een opleiding aan de Vlerick Business 
School. Daar ontstond het idee om iets te 
doen met digitale therapie.
Ward Servaes: “We wilden met techno-
logische middelen het herstel na een 
operatie verbeteren. Het resultaat is 
moveUP, een app die verbonden is met 
een armband die lichaamsbeweging 
volgt. Het systeem staat inmiddels op 
punt voor patiënten die een nieuwe knie 
of heup krijgen. Dat zijn er in België 
50.000 per jaar. Door de app verloopt de 

In het labo van Those Vegan Cowboys werken onderzoekers aan de melk van de toekomst.
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revalidatie vlotter en stijgen de kansen 
op een succesvol herstel.”
Vóór de operatie zorgt moveUP voor info 
en coaching. Nadien biedt het bedrijf 
begeleiding aan bij de revalidatie. Zo 
vertelt de app elke dag welke oefeningen 
je moet doen en hoeveel stappen je best 
zet. De kinesist en chirurg volgen alles 
continu op en sturen de zorg bij, op basis 
van de digitale data en de feedback van 
de patiënt. Berichtjes uitwisselen kan 
ook.
Ward Servaes: “In België hebben we 
de app op 1500 patiënten uitgetest. 
De reacties zijn zeer positief. Het Riziv 
(Rijksinstituut voor ziekte- en invalidi-
teitsverzekering) betaalt moveUP zelfs 
terug, als een van de eerste toepassingen 
van Digital Health in België. We gaan 
hem nu eerst gebruiken bij 1.000 patiën-
ten in 15 ziekenhuizen, en daarna ook in 
het buitenland en voor andere medische 
toepassingen.” De 18 medewerkers van 
moveUP mogen zich dus aan nieuwe 
collega’s verwachten. “Gelukkig zit er 
in Gent veel jong én oud talent. De stad 

heeft ook een interessant netwerk van 
techondernemers en we werken regel-
matig samen met de universiteit. Beter 
dan hier kunnen we niet zitten, denk ik.”

Met dank aan de ‘maffia’
Start-ups, scale-ups, snelle groeiers, 
opgehaalde miljoenen: in alle statistie-
ken staat Gent aan de Vlaamse top (zie 
kaderstuk). Hoe komt dat? We vroegen 
het aan Omar Mohout van Sirris, het 
kenniscentrum voor de technologische 
industrie. Omar Mohout: “Het succes 
van biotechnologie in Gent heeft veel te 
maken met de aanwezigheid van sterke 
onderwijs- en kennisinstellingen, zoals 
de UGent en het Vlaams Instituut voor 
Biotechnologie (VIB) in Zwijnaarde. Wat 
digitale technologie betreft, heeft Gent 
veel te danken aan de zogenaamde Net-
log-maffia. Netlog was een voorloper van 
Facebook. Veel mensen die daar gewerkt 
hebben, zijn later voor zichzelf begon-
nen. Dat gaat om 40 à 50 technologiebe-
drijven, waaronder internationale groei-
ers zoals het Gentse Showpad. Er is veel 

kruisbestuiving tussen al die bedrijven. 
Ze profiteren ook van de aanwezigheid 
van imec, het knooppunt voor digitaal 
onderzoek en ondernemerschap.”
De Stad doet haar best om al die mooie 
initiatieven met elkaar te verweven. 
Arne Buffel (Dienst Economie): “In 
december was de Stad Gent opnieuw 
partner van The Big Score. Grote bedrij-
ven konden uitdagingen presenteren aan 
start-ups en scale-ups. Zij kregen 3 dagen 
de tijd om een oplossing uit te werken. 
Die wisselwerking zorgt voor interessan-
te nieuwe projecten.”
Omar Mohout eindigt met een kantteke-
ning. “Gent heeft veel te bieden, maar de 
wereld weet het nog niet. De stad moet 
zichzelf nog beter promoten en positio-
neren als bestemming voor buitenlands 
techtalent.”

+ www.stad.gent/technologiehoofdstad
• ondernemen@stad.gent
• 09 210 10 60 (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent)

Noman Ahmed van BrighterBins demonstreert zijn intelligente vuilnisbak.

Op grote schaal
•  Start-ups zijn jonge bedrijven met 

innovatieve ideeën. Ze gebruiken nieuwe 
technologieën en streven internationale 
impact na.

•  Scale-ups zijn start-ups met minstens 10 
medewerkers, een kantoor in het buiten-
land of 1 miljoen euro aan investeringen. 
Gent is goed voor 16% van de scale-ups 
in Vlaanderen, gevolgd door Antwerpen 
(13%), Leuven (11%) en Hasselt (7%).

•  De laatste 5 jaar hebben Gentse start-ups 
bijna 600 miljoen euro opgehaald. Dat is  
2 keer zoveel als in Leuven en 4 keer zoveel 
als in Antwerpen.

•  Ook wat betreft het aantal start-ups  
(311 bedrijven in de afgelopen 10 jaar) staat 
Gent op de eerste plaats in Vlaanderen.
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wie
Niels Nelissen,

expert energieleningen
waar

Bij jou thuis

“Energiezuinig renoveren kost geld. 
Daarom heeft de Stad al een paar jaar 
een eigen energielening. Die breiden 
we nu sterk uit. Vroeger konden 
verbouwers tot 15.000 euro lenen. Voor 
een totaalrenovatie was dat vaak te 
weinig. Sinds dit jaar kun je in Gent tot 
35.000 euro lenen. Het maximumbedrag 
hangt af van je inkomen. Het nieuwe 
systeem van goedkope, langlopende 
energieleningen laat Gentenaars toe om 
meer en beter te renoveren. Bedoeling 
is dat de maandelijkse besparing op 
de energiefactuur groter is dan de 
aflossing van de lening. Dat betekent 
een nettowinst voor de ontlener. De 
uitgebreide Gentse energieleningen 
zijn complementair met de vernieuwde 
leningen van de Vlaamse overheid. 
Wil je renoveren? Dan bekijken we 
samen met jou het volledige plaatje. 
Op die manier komen we tot een zo 
voordelig mogelijk project. Ik zorg 
voor het financieringsplan, onze 
renovatiebegeleiders helpen je met een 
vlotte verbouwing.”

Meer weten over de Gentse energielening?
+ www.energiecentrale.gent
+ energielening@stad.gent
• 09 266 52 00 (De Energiecentrale)

DANKZIJ

Niels
Wil je energiezuinig 
renoveren? Met de 
vernieuwde energielening 
van de Stad Gent kun 
je ingrijpende werken 
bundelen en versneld 
uitvoeren. 

11

1.226
energieleningen 

bij de Energiecentrale 
(2015-2020)
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heel normaal. De Zuurstoflijn verwees 
me door naar een psycholoog. Daar 
kreeg ik de raad die ik zo vaak aan mijn 
patiënten geef: focus op wat belangrijk 
is, en zet de rest even op pauze. Drie ses-
sies later was ik voldoende gesterkt om 
de tweede golf het hoofd te bieden. De 
omstandigheden blijven uitzonderlijk: 
die heb ik zelf niet in de hand. Ik probeer 
nu vooral om goed voor mezelf te zorgen. 
Pas dan kun je ook de zorg voor anderen 
opnemen.”

Ventileren in groep
Voor zorg- en hulpverleners is aandacht 
voor het eigen welzijn een gevoelig punt. 
Zorg voor de ander staat voorop. Elke 
schakel die uitvalt, betekent bovendien 
extra werk voor de collega’s. Weten dat 
ook zij met dezelfde gevoelens kampen, 
maakt vaak een heel verschil. Dat onder-
vond Chantal Lecompte, verpleegkundi-
ge in Zorghotel Seniorcity: “De voorbije 
maanden telde maar één ding: het virus 
buitenhouden. Dat spookt de hele tijd 
door je hoofd. Intussen zie je hoe de be-
woners bij gebrek aan bezoek steeds een-
zamer worden. Maar tijd voor een babbel 
is er niet. Ook niet met je collega’s. Die 
hebben zelf de handen vol.”
In december 2020 lieten Chantals lei-
dinggevenden de Zuurstoftank aanruk-
ken: het equivalent van de Zuurstoflijn, 
maar dan voor teams. Tijdens een verbin-
dende teamsessie kregen alle collega’s 
de kans om even te ventileren. Chantal 

WELZIJN 

ZUURSTOF 
VOOR DE 

ZORG

H
et is juli 2020. De eerste coronagolf 
is gaan liggen, maar voor de zorg- en 
hulpverleners is het nog altijd alle 
hens aan dek. Amelieke Van Brandt 

is huisarts in Wijkgezondheidscentrum 
De Punt. Het plan voor een trektocht door 
Europa moet ze opbergen. In plaats daar-
van draait ze overuren, weken aan een 
stuk. “En plots was het op”, vertelt ze. “Ik 
kon me niet meer concentreren, voelde 
me machteloos en barstte spontaan in 
tranen uit. Intussen kwam er een tweede 
golf op ons af.”
De coördinator van het Wijkgezond-
heidscentrum verwijst Amelieke door 
naar de Zuurstoflijn, een gratis hulplijn 
voor zorg- en hulpverleners. Toch duurt 
het even voor ze de stap waagt. “De ver-
pleegkundigen op de covidafdelingen, 
die hadden het zwaar. Als huisarts moest 
ik toch voor mezelf kunnen zorgen?” Uit-
eindelijk belt Amelieke toch, en dat blijkt 
nuttig. “Ik voelde me meteen begrepen. 
De situatie was bijzonder, en mijn reactie 

Door corona staan   zorg- 
en hulpverleners al 

maandenlang onder druk. 
Bij de Zuurstoflijn kunnen 
ze even op adem komen, 

terwijl de Zuurstoftank hele 
zorgteams aan een tweede 

adem helpt. 

Lecompte: “Ik ben daar met de nodige 
reserves aan begonnen, maar het deed 
deugd om te horen hoe anderen deze 
periode beleven. Ik besef nu beter dan 
vroeger dat mijn collega’s hetzelfde door-
maken. Sommige verhalen hebben me 
bijzonder geraakt. Eén collega gaf aan 
dat ze het al maandenlang moeilijk had. 
Tijdens de sessie begon ze spontaan te 
huilen. En hoewel ik zelf niet echt lijfelijk 
ben, moest ik toegeven dat ik de knuffels 
van mijn kinderen en kleinkinderen heel 
hard mis.”

Laagdrempelig en discreet
De Zuurstoflijn en de Zuurstoftank zijn 
initiatieven van het PAKT, het netwerk 
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“Ook voor heel wat Gentse ondernemers was 
2020 een bijzonder zwaar jaar. Corona zette 
een flinke domper op hun psychosociale wel-
zijn, en de crisis is nog niet achter de rug. Even 
op adem komen terwijl je elke dag opnieuw 
tot het uiterste gaat, is ook voor hen cruciaal. 
Daarom is de Zuurstoflijn nu ook toegankelijk 
voor ondernemers die nood hebben aan een 
bemoedigend woord. Valt ondernemen je in 
deze tijden zwaar? Zie je door de bomen soms 
het bos niet meer? Bel dan de Zuurstoflijn en 
praat in alle anonimiteit over je eenzaamheid, 
angsten, vermoeidheid, verdriet of onzeker-
heid. Professionele zorgverleners bieden een 
luisterend oor en gepaste hulp. Op www.stad.
gent/ondernemen vind je een overzicht van 
alle andere steunmaatregelen voor Gentse 

onder nemers.”van organisaties die werken rond gees-
telijke gezondheidszorg in de Gentse 
regio. De Stad zette mee de schouders 
onder het project. Beide initiatieven zijn 
bedoeld voor al wie op één of andere 
manier actief is in de zorg- en hulpsec-
tor. Niet alleen zorgkundigen zelf, maar 
bijvoorbeeld ook onthaalmedewerkers 
kunnen er een beroep op doen, net als 
jeugd- en welzijnswerkers. De Zuur-
stoflijn is een eerste adempauze voor 
individuen, terwijl de Zuurstoftank be-
doeld is voor organisaties die even willen 
bijtanken. 
Amber Pynket (Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg Eclips): “Ons aanbod is 
laagdrempelig en discreet. Een gesprek 

met de Zuurstoflijn is vrijblijvend en als 
je dat wil anoniem. Met de Zuurstoftank 
spelen we de veerkracht van het team ten 
volle uit. Weten dat je er niet alleen voor 
staat, is in tijden van crisis erg belang-
rijk.”
Regelmatig blijkt dat mensen die de 
Zuurstoflijn hebben gebeld of aan een 
Zuurstoftank hebben deelgenomen nood 
hebben aan verdere ondersteuning. 
Voor hen is er de Zuurstoffles: een kort 
zorgtraject van enkele individuele sessies 
in het Centrum voor Geestelijke Gezond-
heidszorg. Amber Pynket: “Aanhou-
dende stress kan op termijn tot ernstige 
klachten leiden. Het is belangrijk dat 
mensen daar niet mee blijven zitten.” 

De Zuurstoflijn is bereikbaar op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 
uur. Je kunt ook bellen voor een telefonische 
afspraak op een ander moment. Leiding-
gevenden uit de zorgsector kunnen via de 
Zuurstoflijn een Zuurstoftank aanvragen.

 zuurstoflijn
•  09 397 09 87 (Zuurstoflijn)

‘Ook voor 
ondernemers.’ 

DIMKA VANDERHAEGHEN
ONDERSTEUNINGSPUNT ONDERNEMERS GENT (OOG)
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DWARS 
DOOR 

DE STAD

START

Van een blokje om tot een 
meerdaagse trektocht: 

wandelen is populairder dan 
ooit. In het spoor van de 

langeafstandsroute GR 128 
verken je parken en parkjes 
in en rond Gent met stevige 

tred.

DE ROUTE

De Pontbrug verbindt het centrum van Drongen met het natuurgebied Assels aan de overkant van de Leie.



15

De Assels
Volg je de GR 128 van west naar 
oost, dan is de Leie je gids op weg 
naar Gent. Tussen Drongen en 
Afsnee stap je langs de Assels, een 
eilandje tussen 2 Leiearmen en de 
Gentse Ringvaart. De Oude Leie 
slingert zich door het landschap 
en vormt een natuurlijke grens 
tussen de laaggelegen meersen 
en de hogergelegen donk. In 
het voorjaar weven bloemrijke 
graslanden in de Assels een kleur-
rijk tapijt, waar weidevogels graag 
komen broeden.

Lindenleipark
Langs het groen van de Bijlokesite 
beland je in het centrum van de stad. 
De Sint-Agnetebrug over de Coupure 
brengt je naar het Lindenleipark, 
een rustpunt aan de Leie met enkele 
mooie grote bomen en een kleine 
jachthaven. Verscholen onder de 
boomkruinen brengt het Michaël 
Lustig-monument de 67 Gentse 
Joden in herinnering die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werden gede-
porteerd. In november vindt in het 
parkje de herdenking van de Kristall-
nacht plaats.

Visserijpark
Na een shortcut door de historische 
binnenstad beland je bij de Reep en 
Portus Ganda. Daar neemt de Schel-
de het roer van de Leie over om je 
gaandeweg uit de stad te begeleiden. 
Via het jaagpad van de Achtervisserij 
passeer je langs het Visserijpark, 
een groene oase omzoomd door 
bessenstruiken, die zeer in trek is bij 
buurtbewoners. Kunstenares Rober-
ta Gigante ontwierp een interactief 
waterorgel dat je zelf in werking zet 
door op bepaalde stenen te staan.

GR 128
De GR 128 is een langeafstands-
wandelroute van Noord-Frank-
rijk tot Aken. Het totale traject is 
goed voor 473 kilometer wandel-
plezier. In Vlaanderen strekt de 
route zich uit van Heuvelland in 
het westen tot Voeren in het oos-
ten. Het pad is bewegwijzerd met 
rood-witte blokjes en doorkruist 
Gent langs de oevers van de Leie 
en de Schelde. Er is ook een alter-
natieve variant via het Patershol 
en de Dampoortbuurt.

 + www.groteroutepaden.be  
 (tik ‘GR 128’ in het zoekvenster)

Sneppemeersen
Vooraleer je via de spoorweg Brussel- 
Oostende de Blaarmeersen bereikt, 
kom je langs de Sneppemeersen, dat 
samen met de Blaarmeersen, park 
Halfweg en Bourgoyen- Ossemeersen 
wordt samengevoegd tot een Gentse 
groenpool. De gronden in de Sneppe-
meersen krijgen een bestemming 
als natuurgebied. Een voormalig 
kampeerterrein, naast camping  
’t Stropke, maakt plaats voor een bos 
met paden en open zones dat via de 
Blaarmeersen toegankelijk is.

Arbedpark
Het Keizerpark is een populaire 
hotspot in de stad. Op zonnige 
 dagen troepen Gentenaars er 
samen voor een picknick of een 
barbecue met zicht op de Schelde. 
Minder bekend, maar even gezel-
lig, is het verderopgelegen Arbed-
park. De oude industriesite ligt op 
een boogscheut van de Gentbrug-
se Meersen, maar die blijven voor 
de langeafstandswandelaar een 
goed bewaard geheim, want ter 
hoogte van Gentbruggebrug zegt 
de GR 128 Gent vaarwel.

1

2

5

3

4
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Moeilijk is het niet, crowdfunding. Je 
stelt je project en het bedrag dat je nodig 
hebt voor op een crowdfundingplat-
form. Daarna overtuig je zoveel mogelijk 
mensen om een klein bedrag te storten. 
Met al die bijdragen samen financier je 
je plannen. Voor Topo Copy werkte dat 
prima. De Gentse vzw verzamelde via 
Crowdfunding.gent geld voor een nieu-
we risoprinter. Jonas Nachtergaele (Topo 
Copy): “Artiesten kunnen op die machine 
voor een betaalbare prijs prints en boe-
ken maken. De techniek zit tussen zeef-
druk en stencil. Je drukt kleur per kleur, 
maar de inkten zijn semitransparant. Je 
kunt dus ook mengkleuren maken.”
Na 10 jaar trouwe dienst begon de oude 
risoprinter tegen te sputteren. Topo Copy 
schraapte de oorlogskas leeg en kocht 
voor 7.300 euro een recenter model. 
Een deel werd via Crowdfunding.gent 
gerecupereerd. In een paar weken tijd 
brachten meer dan 100 mensen bijna 
4.000 euro samen. Straf!
Jonas Nachtergaele: “We hadden een 
duidelijke campagne met een beloning. 
Wie 10 euro stortte, kreeg 1 risoprint, 
voor 50 euro kreeg je er 2. We hebben 

al onze contacten aangepord en veel 
ruchtbaarheid gegeven aan het project. 
Het was een fantastische opsteker. Dat 
zoveel mensen ons project steunen, 
geeft een warm gevoel en verse moed 
om door te gaan.”

Lekker lokaal
Zus en broer Bo en Arvid Van den Bulc-
ke helpen met hun crowdfundingcam-
pagne #Zorgpla geen artiesten, maar 
zorgverleners. Bo Van den Bulcke: “Ik 
heb als klinisch psycholoog op inten-
sieve zorgen en in het brandwonden-
centrum van het UZ Gent gewerkt. Daar 
is het zo druk dat de medewerkers hun 
lunch vaak naar binnen schrokken. 

Rustig of samen eten, dat komt er niet 
van. Dankzij #Zorgpla verwennen we hen 
met iets lekkers van een lokale bakker of 
traiteur. Voor 5 euro schenk je bijvoor-
beeld een taartje of koffiekoeken aan een 
zorgverlener, met 100 euro bezorgen 
we een ploeg van 10 een #Zorgpla die ze 
samen kunnen opeten.”
Bo en Arvid trommelen hun achterban 
op via sociale media, affiches en Bo’s 
ziekenhuiscontacten. Dat lukt? Bo Van 
den Bulcke: “In de eerste week konden 
we al #Zorgpla-lunches naar enkele 
covid-afdelingen sturen. Daar kunnen 
ze zo’n extraatje hard gebruiken. Wie 
wil bijdragen: onze actie loopt nog tot 31 
maart.” 

Heb je een creatief idee dat 
je wijk of de stad ten goede 

komt? Via Crowdfunding.
gent investeren kennissen 

en sympathisanten in 
jouw initiatief. Niet alleen 
financieel, maar ook met 
materiaal, hulp of kennis.

CROWDFUNDING

ALLE BEETJES  HELPEN
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‘Dat zoveel 
mensen ons 

project steunen, 
geeft verse moed 
om door te gaan.’

JONAS NACHTERGAELE, TOPO COPY

Niet alleen geld
Het crowdfundingplatform van de Stad 
Gent bestaat 5 jaar en zag sinds het 
ontstaan al meer dan 100 initiatieven 
passeren. In november werd met Crowd-
funding.gent een aangepaste versie 
gelanceerd. 
Laurence De Bolle (Dienst Beleidsparti-
cipatie): “Nieuw is dat je niet alleen geld 
kunt zoeken, maar ook werkmateriaal 
of helpende handen voor je initiatief. 
Daarnaast kun je het platform nu ook 
gebruiken om tickets voor een evene-
ment te verkopen. Projecten die niet 
voor klassieke subsidies in aanmerking 
komen, krijgen op die manier toch een 
stevige duw in de rug.”

“Op www.crowdfunding.gent kun je gemak-
kelijk je omgeving motiveren om in jouw idee 
of initiatief te investeren. Sympathisanten 
kunnen financieel bijdragen, maar evengoed 
hun hulp, kennis, tijd of vaardigheden ter be-
schikking stellen. Je kiest zelf tussen 4 opties: 
fondsen verzamelen met of zonder beloning, 
helpende handen of materiaal zoeken of een 
evenement organiseren. De Stad denkt graag 
mee na over de haalbaarheid van je plan en 
helpt je bij de opstart en de aanmaak van je 
actiepagina. Dat gaat snel en vlot, zonder ad-
ministratieve poespas. Je zult zien: de banden 
aanhalen met je netwerk, dat geeft enorm 
veel energie. Wil je gewoon bijdragen, met 
geld of je inzet? Check dan zeker de website 

voor inspiratie.”

+ www.crowdfunding.gent
+ crowdfunding@stad.gent 

• 09 266 82 40 (Dienst Beleidsparticipatie)

‘Je netwerk 
mobiliseren.’

LAURENCE DE BOLLE 
DIENST BELEIDSPARTICIPATIE

ALLE BEETJES  HELPEN



De coronacrisis zorgde 
in 2020 voor een hoop 

onvoorziene uitgaven. Ook in 
2021 zijn extra inspanningen 

nodig om de gevolgen 
van de pandemie op te 

vangen. Tegelijk blijft het 
stadsbestuur fors investeren.

 BUDGET 2021

H et voorbije jaar hebben heel wat 
mensen de coronacrisis in hun 
portefeuille gevoeld. Dat geldt ui-
teraard ook voor het stadsbestuur. 

Een stevige hap uit het budget ging naar 
de aankoop van beschermingsmateriaal 
en de ondersteuning van kwetsbare groe-
pen. Er werden onder meer centen vrijge-
maakt voor geestelijke gezondheidszorg, 
materiële hulpverlening, nachtopvang, 
onderwijs, huurpremies en arbeids-
begeleiding. Ook de cultuursector, de 
lokale economie en de toeristische sector 
kregen extra steun. De crisis leidde tot 
minder inkomsten, maar ook tot minder 
uitgaven omdat heel wat plannen moes-
ten worden opgeborgen. De Stad kreeg 
ook centen van andere overheden, onder 
meer uit het noodfonds Cultuur, Sport 
en Jeugd en uit extra budget dat werd 
toegekend aan het OCMW.

Extra inspanning
Voor 2021 blijven de uitdagingen groot. 
Door de impact van de tweede corona-
golf zijn bijkomende uitgaven nodig. 
De heropleving van de Gentse samenle-
ving en economie vergt extra zuurstof. 
Bovendien houdt de Stad rekening met 
1,48 miljoen euro minder inkomsten 
dan voorzien. “Het stadsbestuur moet 
bijsturen om Gent door deze crisis te 
loodsen”, zegt schepen van Financiën 
Rudy Coddens. “Ook de komende jaren 
zullen de gevolgen van corona voelbaar 
blijven. Dat vraagt een inspanning. Zo zal 
het OCMW extra medewerkers aanwer-
ven om het groeiende aantal vragen naar 
hulp van Gentenaars op te vangen. De 
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Toekomstgericht 
ontwikkelen 

 wonen
 stadsvernieuwing
 groen
 klimaat
 economie
 technologie
 straten en pleinen

1.082 mln.  
ontvangsten voor dagelijkse werking

= 1,48 mln. minder dan voorzien

1.058 mln.   
uitgaven voor dagelijkse werking

= € 4.014 per Gentenaar

217,7
mln. 

Stad voor en door 
Gentenaars 

 wijkbudget
 inspraak en participatie
 dienstverlening
 stadspersoneel

190,9
mln. 



Stad maakt ook middelen vrij om haar 
gebouwen coronaveilig te houden. In de 
parken, waar nu veel meer Gentenaars 
komen, zetten we extra in op netheid.”

Blijven investeren
Ondanks de crisis blijft het stadsbestuur 
stevig investeren in wegen, scholen, 
parken, cultuur- en sportinfrastructuur, 
energiebesparende maatregelen en een 
betere dienstverlening. In het meerjaren-
plan voor deze bestuursperiode werd het 
investeringsbudget zelfs verhoogd naar 
683,54 miljoen euro. De heraanleg van 
het Baudelopark, de bouw van de fiets-
onderdoorgang aan de Contributiebrug 
en de Nieuwewandeling, en de werken 
aan de voormalige Wasserij der Vlaande-
ren in Sint-Amandsberg blijven in 2021 
op schema. Een aantal projecten krijgt 
een aangepaste timing. De bouw van 2 
nieuwe scholen verschuift naar 2025. 
Ook de dienstverleningsknoop en het 
lokaal dienstencentrum in Oostakker en 
de renovatie van het strandgebouw in de 
Blaarmeersen volgen later dan gepland. 
“Als Stad zetten we alles op alles om 
Gent en de Gentenaars door deze crisis te 
loodsen”, zegt burgemeester Mathias De 
Clercq. “We voorzien de nodige buffers 
en blijven ambitieus in ons beleid.”

Budget in balans
Door scherper te budgetteren en de 
voorziene uitgaven nog meer af te 
stemmen op de reële uitgaven, bespaart 
het stadsbestuur op de eigen werking. Er 
zijn ook een aantal meevallers. Waar het 
kan, blijven de medewerkers van de Stad 
telewerken. Dat drukt de kosten voor 
schoonmaak en energie aanzienlijk. Er 
komen nieuwe inkomsten, maar het is 
niet de Gentenaar die ze betaalt. Vanaf 
2022 verhoogt de belasting op tweede 
verblijven en vloeien de snelheidsboetes 
in zone 30 en zone 50 naar de stadskas.
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Stad van  
kansen 

 onderwijs
 kinderopvang
 werk
 gezondheid
 ouderenzorg
 sociale dienstverlening

263.621  
inwoners op 1/1/2021

222,4
mln. 

399
mln. 

Samenleven  
en beleven 

 wijkfeesten
 buurtfestivals
 cultuur
 sport
 politie en brandweer

extra investeringen 
tijdens deze bestuurs-
periode bovenop de 
dagelijkse werking

683,5 mln.

‘We voorzien  
buffers en blijven 

ambitieus.’



wie
Eefje de Visser, muzikante
waar
Theaterzaal Vooruit

Eind vorig jaar verhuisde het 
geplande concert van Eefje de 
Visser in Kunstencentrum Vooruit 
naar februari 2021. Maar ook die 
datum is vandaag erg onzeker. 
Zelf kijkt ze er hard naar uit om 
weer op de planken te staan.

Eefje
DE MAAND VAN ...
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“Eigenlijk hadden we hier al in oktober 
moeten staan. Begin vorig jaar verscheen 
mijn vierde plaat Bitterzoet. In maart 2020 
zouden we volop beginnen touren, maar 
daar heeft corona anders over beslist. 
Natuurlijk is dat jammer. Er is veel energie 
in dat album gekropen, en we hebben het 
alles samen 3 keer live kunnen spelen. Dat 
maakt het ook moeilijk om nu met iets 
nieuws te beginnen. Ik hoop dus echt dat 
het snel weer lukt. Spelen in je eigen stad 
heeft sowieso iets bijzonders. Ik woon nu  
5 jaar in Gent, en het blijft me verbazen 
hoeveel hier op cultureel vlak te beleven 
valt. Het publiek is hier echt geïnteresseerd, 
ook in kleine of minder bekende bands. 
Dat heb je in Nederland, waar ik vandaan 
kom, veel minder. Nederlanders willen 
vooral de hele tijd praten. Maar soms moet 
je even zwijgen en de dingen de tijd geven 
om binnen te komen. Dat geldt zeker ook 
voor mijn muziek. Bitterzoet is niet mijn 
meest eenvoudige album, maar ik ben er 
wel erg blij mee. Ook met de manier waar-
op we de plaat live brengen. Hout vasthou-
den, dus?”

+ www.vooruit.be
• 09 267 28 20 (Vooruit)

Eefje de Visser 
Kunstencentrum Vooruit
VR 19 – ZA 20 FEB (O.V.)

Bitterzoet (concertfilm)
online te bekijken via:
www.eefjedevisser.com
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HORIZONTAAL
1. Latijnse naam voor Gent – Gents zwembad
2. Remote Control Unit – zanggroep – bloedkanaal
3. a tempo – buurt rond het Gentse centrum – hakwerktuig – noordoosten
4. plant uit de anjerfamilie – loofboom – ruimte voor tijdelijke opslag
5. deze rivier stroomt door Gent – Newcastle Disease – vuurijzer
6. jaartelling – tweetal
7. in afwachting van – koeienmaag – loofboom
8. multifunctioneel gebouw in de Oude Dokken – stad in India
9. Sint-Macharius – liefdesgod – welke persoon
10. sportploeg – erfelijkheidsdrager – Gents museum
11. Gentse wijk en spoorwegstation – terbium
12. uitgestorven reuzenvogel – bevreesd – opgeld
13. Gents blond bier – Gents natuurgebied aan de rand van Drongen

Vijf winnaars krijgen een cadeaubon ter waarde van 25 euro voor de Van Eyckshop. Het 
volledige aanbod vind je op www.vaneyckshop.gent en in de shop in de Lakenhalle onder het 
belfort. Vul het sleutelwoord in met de letters uit de genummerde vakjes en stuur het samen 
met je naam en adres vóór maandag 8 februari naar puzzel@stad.gent of stuur een kaartje 
met de oplossing naar Stadhuis, Puzzel Stadsmagazine, Botermarkt 1, 9000 Gent.

kruiswoordpuzzel
Gentse

VERTICAAL
1. bekende straat in het Gentse centrum – Gents museum
2. handeling – zoogster – rund
3. thans – dit kanaal loopt door Gent – traditie (Ind.)
4. gentleman – schaapkameel
5. Afrikaanse taal – overal – middelbaar beroepsonderwijs
6. voorteken – soort doping – brij
7. van onderen – Gents kegelvormig snoepje
8. voormalige ‘puntfabriek’ in Gentbrugge – beryllium – lekkernij
9. bevroren water – lidwoord – knoest in hout
10. Eastern Airlines – per uur – luiaard – drinkgerei
11. yard – wijk in het noordwesten van Gent – germanium
12. honderd (It.) – daar – rustig
13. Gentse stadsbibliotheek – groenpool aan de zuidkant van Gent

Met de letters uit de genummerde vakjes, in de 
juiste volgorde, vorm je het sleutelwoord:
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Stuur de oplossing, samen met je adres, vóór maandag 8 februari 
naar waaringent@stad.gent of via de post naar:  
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent,  
Botermarkt 1, 9000 Gent.

“In deze editie van het Stadsmagazine vind je uitzonder
lijk geen agendapagina’s. Door de wisselende corona

maatregelen is het aantal activiteiten beperkt en onzeker. 
Op www.uitingent.be vind je een actueel overzicht van wat 

in Gent plaatsvindt. Wil je helemaal zeker zijn dat je niet 
voor een gesloten deur staat? Bel gerust naar Gentinfo op 
09 210 10 10. De medewerkers checken de laatste stand 
van zaken van het evenement en geven je tegelijk mee 
of er een UiTPASvoordeel aan verbonden is. Tijdens de 
krokus vakantie is er voor families en kinderen alvast een 
hoop te beleven in de Gentse musea: zoektochten, rond

leidingen, ateliers … Een overzicht vind je op  
www.stad.gent/ krokusindemusea.”

 www.uitingent.be 
 uitingent

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

‘Hoe weet ik wat er deze maand 
in Gent te doen is?’

ANNELIES LIEVENS, MARIAKERKE

WEDSTRIJD

GENTINFO

Vraag het aan

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Vijf winnaars 
krijgen een pakket met een draagtas, een 
keukenhanddoek en een postkaart van het 
Gravensteen. Ontwerp en zeefdruk door de 
Gentse ontwerpster mmmMar.

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden de gevel van GVT Gandae in de 
Vincent Evrardlaan in Gentbrugge.
• Katrien Coppens, Sint-Amandsberg
• Anja De Winne, Gentbrugge
• Felix Lacres, Gentbrugge
• Bert Monnoye, Sint-Amandsberg
• Katrien Peirs, Ledeberg

Waar in 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), Liesbet Van Cauteren (infografiek), 
Bjorn Vandenbussche (vormgeving), Thomas Sweertvaegher (fotografie) 

Vragen over coronamaatregelen?
 www.stad.gent/corona

  09 210 10 10 (Gentinfo)
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1  @TANJA_FROM_GENT
Afsnee

2  @JASMINJJCOEN
Oude Dokken

3  @INSTAPASCALEST
STAM

4  @AF_EN_TOE_TREK_IK_EEN_FOTO
Handelsdok

5  @2REUSJES
Groot Begijnhof

6  @ENTRENOUS_BNB_GENT
Bourgoyen-Ossemeersen

JOUW

FOTO
HIER
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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
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Een grote of
kleine school?

Dezelfde school 
als broer/zus

Wat is belangrijk voor jou? Én je kind?
Denk na over je favoriete secundaire scholen 
en bezoek hun websites om kennis te maken

www.aanmeldensecundairescholen.gent
Gentinfo 09 210 10 10


