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De eerste lentekriebels laten nog even op 
zich wachten, maar voor vlinders in de buik 
is het nooit te vroeg. Met Valentijnsdag in 
het verschiet schreef raamdichter Stefan 
Zajc zijn ode aan Gent op de vensters van 
Bibliotheek De Krook, waar poëzie en 

proza kind aan huis zijn. Verspreid over 
de  andere ramen van het gebouw lees je 
nog meer hartverwarmende schrijfsels van 
 Stefan. Elders in dit magazine bezingen ook 
auteur Bavo Dhooge en woordkunstenares 
Rhea Cecile hun liefde voor de stad. 
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Ik hou van u

UITKIJK

2



3

deze
maand

18

16

07 15 19

16

12

08

deze
maand

18

16

07 11 19

16

12

08

Volg de Stad Gent    
       
 www.stad.gent

04  Kort nieuws
06  Bavo Dhooge
07  Kom even praten
11  Speelpleinwerk
18 Rhea Cecile
19  Seppe Smits
20  Agenda
22  Wedstrijd
23  Foto's van lezers

08
De brug tussen 
stad en museum
Design Museum Gent krijgt 
een nieuwe vleugel.

14
Portret van 
een stad
Gent door de lens van 
Edmond Sacré.

12
Samen onder 
één dak
Groepswonen voor 
Gentse 55-plussers.

16
Een krachtige 
boost
Kankertherapie met een 
stevige Gentse stempel.



kort
nieuws

4

‘Tijdens mijn vakantiejob in het 
kinderdagverblijf mocht ik zelf 
ideeën uitwerken en met de 
kinderen op stap gaan. Een ideale 
plek om ervaring op te doen!’

CHARLOTTE BOEL, JOBSTUDENT KINDEROPVANG

WERKEN BIJ DE STAD
Studentenjobs 
Op zoek naar een boeiende vakantiejob? 
De Stad heeft elk jaar zo’n 300 studen-
tenjobs in de aanbieding, voor korte of 
langere duur. Voor de meeste jobs moet 
je 18 jaar zijn op het moment van tewerk-
stelling. Bij de Jeugddienst, de woonzorg-
centra en de lokale dienstencentra is dat 
17, en studenten onderhoud, keuken en 
servicemedewerker kunnen al starten 
vanaf 15 jaar. Alleen voor kinderbege-
leiders en enkele andere jobs heb je een 
diploma en/of ervaring nodig. Voor de 
meeste studentenjobs krijg je een bruto 
uurloon van 11,91 euro. Bekijk alle jobs en 
voorwaarden op de website.

  jobs.gent.be/studentenjobs 
 09 266 70 90 (Infopunt Personeel)

GENTSE SPORTAWARDS
Breng je stem uit
Welke Gentse sporter of sportvereniging 
verdient volgens jou een Trofee voor Sportver-
dienste? Van 1 tot 20 februari bepaal je mee 
de winnaars door in elk van de 6 categorieën 
een stem uit te brengen via de website. De jury 
kiest rechtstreeks wie de lifetime achievement 
award krijgt. Stem je mee, dan maak je kans 
op een duoticket voor de feestelijke uitreiking 
van de Sportawards op vrijdag 11 maart in de 
Zebrastraat. Ook de Gentse Paralympische en 
Olympische atleten worden dan gehuldigd.
+ www.stad.gent/sportawards
• 09 266 80 00 (Sportdienst)

BEGRAAFPLAATSEN
Een rustplek voor 

sterrenkindjes
Op de sterretjesweiden van de 

Westerbegraafplaats en de  
begraafplaats Zwijnaarde  

Scheldeakker heb je als ouder de 
ruimte om je stilgeboren kindje 
of sterrenkindje te herdenken. 

Een plek op een sterretjesweide 
is anoniem en gratis voor Gentse 
ouders. Je kunt er geen gedenk-
teken plaatsen, maar wel een lint 

hangen in de sterretjesboom. 
Een rustplaats voor je sterren-

kindje vraag je aan via het Loket 
Overlijden. Daar kun je ook terecht 
voor meer informatie over andere 

gedenkvormen.

+ www.stad.gent/sterretjesweide
• 09 266 72 60 (Loket Overlijden)

Eet je graag vegetarisch en heb je ge-
noeg van de eeuwige groenteburger op 
de barbecue? Toon dan op zondag 8 mei 
je vegetarische barbecueskills tijdens 

het gratis klimaatfestival Gent aan Zee en maak kans op unieke prijzen. 
Het Gentse duo dat het beste gerecht op de rooster zwiert, wint de Gou-
den Groentesaté. Zit je nu al op hete kolen? Stel je duo dan voor met een 
filmpje en een foto van een gerecht waar je trots op bent. Schrijf je vanaf 
22 februari tot en met 13 maart in via de website. 
+ www.stad.gent/goudengroentesate • 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)

WEDSTRIJD
Wie wint de Gouden 
Groentesaté?

Nina Sterckx, jongere van het jaar in de vorige editie
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SAMEN AAN ZET
Steun voor je initiatief
Samen aan Zet is een subsidie 
voor elk initiatief dat mensen 
samenbrengt of kwetsbare Gen-
tenaars sterker maakt. Zin om 
een stevige wijkwandeling of een 
infosessie over mentaal welzijn te 
organiseren? Of plan je liever een 
buurtfeest voor de Dag van de Bu-
ren in mei? Laat je inspireren op 
de website en dien een aanvraag 
in met jouw vereniging of vzw.
+ www.stad.gent/samenaanzet
• 09 266 55 10 (Samen aan Zet)

PARKEERPLATFORM
Huur of verhuur je parkeerplek
Ben je op zoek naar een plaats om je auto of fiets 
veilig te stallen? Of heb je een auto- of fietsparkeer-
plaats die je niet gebruikt? Op het online parkeer-
platform vind je een overzichtskaart met openbare 
en private parkeerplaatsen in Gent, van een garage-
box voor je bolide tot een tuinhok voor je fiets. Je 
kunt er ook zelf een parkeerplaats verhuren, zonder 
tussenkomst van derden. Registreren is eenvoudig 
en gratis.
+ www.stad.gent/parkeerplatform
• 09 266 28 00 (Mobiliteitsbedrijf)

DE PRETKAMJONET
Pleinen vol plezier
De Pretkamjonet zit boordevol 
fietsen, spel- en sportmateriaal, 
circusspullen én een springkas-
teel. Tijdens de krokusvakantie 
houdt de Pretkamjonet halt op 
diverse Gentse pleintjes. Kinderen 
tussen 4 en 15 jaar zijn elke dag 
gratis welkom, ook wanneer het 
regent. Vooraf inschrijven is niet 
nodig. Als ouder hoef je niet bij 
je kinderen te blijven: vrijwillige 
animatoren staan in voor de bege-
leiding. Benieuwd welke pleintjes 
de Pretkamjonet bezoekt? Kijk 
snel op de website.
+ www.stad.gent/pretkamjonet
• 09 269 81 10 (Jeugddienst)

ZOMERVAKANTIE
Je eigen speelstraat
Wil je tijdens de maanden 
juli, augustus of september je 
straat omtoveren tot een speel-
straat? Dien dan voor 20 maart 
je aanvraag in. Een speelstraat 
wordt tussen 14 en 20 uur 
afgesloten voor doorgaand 
verkeer. Alleen straten waar 
geen openbaar vervoer pas-
seert, komen in aanmerking. 
De omliggende straten moeten 
bereikbaar blijven en de buren 
moeten akkoord gaan. De Stad 
Gent zorgt voor spelmateriaal 
en gratis workshops om van 
jouw speelstraat een succes te 
maken.
+ www.stad.gent/speelstraat
• 09 269 81 10 (Jeugddienst)

OPVANG PAASVAKANTIE
Start inschrijvingen
Ouders van kleuters en kinderen 
in het lager onderwijs kunnen 
tijdens de paasvakantie voor op-
vang terecht bij de Dienst Kinder-
opvang. Alle opvang locaties zijn 
open van maandag 4 tot vrijdag 
15 april. Schrijf je kinderen in van 
zaterdag 19 februari tot en met 
zondag 6 maart op de website 
www.kinderopvang.gent of in je 
eigen opvanglocatie tijdens de 
week dagen in deze periode.
+ www.kinderopvang.gent
• 09 268 20 80 (Dienst Kinderopvang)

LOVEDOWN
Het perfecte uitje
Op zoek naar inspiratie voor een droomdate in 
Gent? Met de Lovedown-tool van Visit Gent komt 
de liefde vanzelf. Vul de online vragenlijst in, stuur 
de link door naar je partner en je krijgt een geperso-
naliseerd voorstel om samen de stad te beleven als 
nooit tevoren. Avontuurlijk, culinair of hopeloos 
romantisch: er is voor elk wat wils. Je Valentijn zal je 
dankbaar zijn.

 www.lovedown.gent
 09 266 56 60 (Visit Gent)
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BAVO DHOOGE

Bavo Dhooge schreef meer dan  
100 boeken, vaak met Gent in  
een hoofdrol. In 2021 vierde hij  
zijn 20-jarig jubileum als schrijver 
met 12 nieuwe boeken, 1 voor  
elke maand.

 www.bavodhooge.com

Ik schrijf deze brief in de trein om een kapitale fout goed 
te maken. Ik zal het maar toegeven: ik ben vreemdgegaan. 
Ja, ik ben naar een vreemde gegaan. Ik hoop dat je me dit kan 
vergeven, maar ik ben of all places naar een stad gegaan die 
zichzelf ‘t Stad noemt. Ik stond nog maar op het perron of ik 
had al heimwee. 
 Waar lagen mijn Korenlei en Graslei die zelfs de 
Venetiaanse waterkanaaltjes met hun gondels op plattelands-
sloten doen lijken? Waar stond de kathedraal die naar mij 
werd vernoemd en die zelfs de Notre-Dame in de schaduw zet? 
En waar bevond zich de enige burcht van Vlaanderen waar 
echte keizers hebben gewoond? Het Gravensteen kon toch 
niet zomaar door de renovaties zijn gezonken? Ik liep er niet 
eens verloren zoals hier als je een bloemetje wil gaan kopen 
op de Kouter en door het charmant circulatieplan een omweg 
moet maken via Parijs. Maar nog het meest van al zag ik geen 
zielsgenoten: nuchtere, soms nukkige Stroppendragers, met 
een eerlijk geweten, een grute moale en een klein erte. Nergens 
hoorde ik in dit niemandsland dat iemand met zijn totte tegen 
de Dampuurte zou worden gedjazzt.  
 Neen, ik ben er niet trots op dat ik je een dagje in de 
steek heb gelaten. Maar vanaf nu blijf ik onder mensen die het 
leven niet al te serieus nemen en zichzelf en hun stad soms zo 
kapot relativeren dat ze lijken te verdwijnen als dieselmotoren 
in het stadscentrum. Ik ben hier geboren en zal hier ook ster-
ven, ook al droomt een schrijver als ik wel eens van een villa-
tje in Toscane of een strandhuis in Malibu. Sinds een half jaar 
heb ik me gevestigd in alweer een ander deeltje van de enige 
stad die ertoe doet. Mensen die niet in Gent wonen, maken 
volgens mij altijd een grapje. Zo zwerf ik als een troubadour 
door de tijd en door mijn verleden. 
 En kijk: ik heb me gesetteld aan de vernieuwde Reep 
waar ik achter het raam in kamerjas met een koffietje in 
de hand af en toe als een keizer mijn hand opsteek – duim 
omhoog of omlaag – naar de steeds talrijker voorbijdrijvende 
kanootjes, kajakken en kapootjes. Links van mij bevindt zich 
het Sint-Bavocollege, rechts de Sint-Baafsabdij en vlak voor 
mij de Sint-Baafskathedraal en het Sint-Baafshuis. Ik ben het 
kruispunt geworden van mijn eigen kompas. Ik BEN de stad. 
Waar zaten mijn gedachten om je zomaar te verlaten? Om 
mezelf te verlaten? Als boetedoening zal ik straks geen strop 
dragen, maar je postnummer in mijn hals laten tatoeëren. 
Doe jij hetzelfde met een of ander doodlopend straatje dat nog 
geen naam heeft?



Kom even Praten is 1 van de 10 projecten die de afgelopen 
2 jaar steun kregen van het Sociaal Innovatiefonds. Dat stimuleert 
nieuwe ideeën om maatschappelijke knelpunten op te lossen. 
Voor welk probleem heb jij dé oplossing in gedachten? Dien tussen 
1 februari en 15 juni je vernieuwend projectvoorstel in.

 www.stad.gent/sociaalinnovatiefonds
•  09 267 03 00 (Dienst Lokaal Sociaal Beleid)

wie
Goedele De Clerck, 

Kom even Praten vzw
waar

Fonteineplein

“Doven en slechthorenden weten vaak niet goed waar 
ze hulp kunnen krijgen als ze mentale problemen 
hebben. Informatie over geestelijke gezondheid is 
niet altijd beschikbaar in Vlaamse Gebarentaal, en 
zorgverleners kennen dikwijls hun noden niet. Steeds 
meer doven en slechthorenden communiceren liever 
rechtstreeks met een zorgverlener, in de taal van hun 
keuze (zoals Vlaamse Gebarentaal, International Sign, 
of soms een vorm van Nederlands-met- Gebaren). 
Voor wie niet perfect kan horen, is geschreven of 
gesproken Nederlands vaak moeilijk te begrijpen. 
Een tolk Vlaamse Gebarentaal kan de communicatie 
ondersteunen, maar het blijft wel een tussenpersoon, 
terwijl mentale gezondheid heel persoonlijk is. Met 
een bevraging zoeken we met Kom even Praten uit 
hoe het beter kan. We kijken ook naar voorbeelden 
uit het buitenland, waar wel een dienstverlening op 
maat bestaat. Het is de eerste keer dat zo’n onder-
zoek in Vlaanderen gebeurt. Met de resultaten gaan 
we echt het verschil maken. We willen uitgroeien tot 
een volwaardig platform om doven en slechthoren-
den, maar ook zorgverleners, beter te ondersteunen.”

 www.komevenpraten.be

ONTMOET

Goedele
Voor dove, slechthorende en 
doofblinde mensen is het niet 
altijd even makkelijk om de weg 
naar geestelijke gezondheids-
zorg te vinden. Kom even Praten 
helpt hen om zich beter in hun 
vel te voelen.
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De langverwachte 
uitbreiding van Design 

Museum Gent komt eraan, 
en dat wordt gevierd met 
een terugblik op 10 jaar 
Muller Van Severen, de 
afsluitende expo in het 

huidige gebouw. Op zondag 
6 maart gaan de deuren 
voor 2 jaar dicht. Reden 
genoeg voor een laatste 

bezoek?

werkte al die tijd aan een inspirerend 
oeuvre van meubels en objecten. Design 
Museum Gent nodigde hen uit voor 
een grote overzichtstentoonstelling 
die een eigenzinnige blik werpt op de 
museumcollectie.
Hannes Van Severen: “De expo 
bestaat uit 2 delen. In de salons op 
de bovenverdieping tonen we een 
parcours met eigen werk, opgedeeld 
in 10 groepen. Het zijn families van 
meubels, die telkens een materiaal, 
een combinatie van materialen of een 
profiel gemeen hebben. De stukken die 
buiten die opdeling vallen, gaan op het 
gelijkvloers in dialoog met objecten uit 
de collectie van het museum. De selectie 
maakten we zelf, puur op gevoel. Het 
zijn stukken waarmee we een bepaalde 
verwantschap voelen. In de grote zaal 
creëerden we kleine eilandjes van 
objecten, met stroken papier als bindend 
element. Als bezoeker wandel je zo door 

D esign Museum Gent barst uit 
zijn voegen. De indrukwekkende 
stadsresidentie in rococostijl, waar 
het museum in 1922 onderdak 

vond, is uitgewoond. In 1993 was er al 
sprake van een nieuwe vleugel, maar de 
knoop werd pas vorig jaar doorgehakt. In 
2024 opent DING (Design in Gent): een 
fraai staaltje hedendaagse architectuur 
dat de 3 bestaande delen van het 
museum met elkaar verbindt. Het 
nieuwe gebouw komt in de Drabstraat, 
op het braakliggende terrein waar nu nog  
de befaamde wc-rol staat. Voor het zover 
is, moet het museum 2 jaar dicht. En dat 
gaat niet onopgemerkt voorbij.

Blik op de collectie
Op zondag 6 maart mag de laatste 
bezoeker het licht uitdoen. Voordien 
trekt Muller Van Severen nog even 
alle registers open. Het Gentse 
ontwerpersduo is 10 jaar actief en 

DESIGN MUSEUM

MEER
(DAN EEN)
MUSEUM
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je het ontwerp voor de nieuwe vleugel. 
Maquettes, schetsen, mock-ups en 
materiaalsamples maken de plannen 
tastbaar nog voor de eerste steen is 
gelegd.
Katrien Laporte (directeur Design 
Museum Gent): “We willen dat zoveel 
mogelijk Gentenaars het nieuwe 
gebouw in de armen sluiten. DING 
maakt de brug naar de stad. Het wordt 
een gastvrije ontmoetingsplaats voor 
lezingen, debatten, workshops, expo’s, 
evenementen, en nog veel meer. In 
tegenstelling tot de rest van het museum, 
zal de nieuwe vleugel gratis toegankelijk 
zijn. Onze collectie van 22.500 objecten 
wordt er digitaal ontsloten en verrijkt 
met verhalen van bezoekers. Vooral de 
gebruiksvoorwerpen hebben de neiging 
om mensen spontaan te triggeren. Ze 
hebben zelf zo’n object in huis, of ze 
herkennen het van vroeger. Met die 
indrukken willen we graag aan de slag, 

een totaalinstallatie. Bijna alles wat we 
gemaakt hebben, is in het museum te 
zien. Het is een hele eer om zoiets in 
eigen stad te realiseren.”

Gastvrije thuis
Ben je in het museum voor een 
laatste ronde? Laat je dan vooral 
ook verleiden tot een bezoekje aan 
de benedenverdieping. In de expo 
verbinDING. Van concept tot plan ontdek 

zodat DING meer dan ooit het museum 
van alle Gentenaars wordt. Iedereen is 
welkom om DING mee te maken.”

Duurzame staalkaart
Dat laatste mag je gerust letterlijk 
nemen. Zo onderzoekt Design Museum 
Gent de mogelijkheid om bouwafval 
van de Gentenaars te verwerken 
tot een circulaire gevelsteen, die de 
houtskeletstructuur van het nieuwe 
gebouw zal bekleden. Maar ook op 
andere vlakken trekt DING volop de 
ecologische kaart.
Katrien Laporte: “Het nieuwe gebouw 
moet iets vertellen over de thema’s waar 
designers vandaag mee bezig zijn. We 
zetten in op duurzame, biogebaseerde 
en circulaire materialen. Die zijn nu nog 
niet zo bekend, maar over 10 jaar zullen 
ze tot de standaard behoren. Isoleren 
doen we met hennep. Voor de plafonds 
op verdieping -1 gebruiken we mycelium, 

‘Bijna alles wat we 
gemaakt hebben, 
is in het museum 

te zien.’
HANNES VAN SEVEREN, ONTWERPER
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afkomstig van paddenstoelen. In de 
toiletten en de educatieve ruimtes gaan 
we voor biogebaseerde en gerecycleerde 
materialen. Ook het materiaal van de 
afbraakwerken gaan we zoveel mogelijk 
hergebruiken. Zelfs het meubilair 
laten we speciaal voor het museum 
ontwikkelen, door ontwerpopdrachten 
uit te schrijven voor Belgische designers. 
Zowel de buitenschil als het interieur 
wordt op die manier deel van de collectie. 
Design reikt veel verder dan het meubel. 
Het is de plek waar onderzoek, techniek 
en innovatie elkaar vinden.”

Museum op reis
Maar eerst wordt er gebouwd. In 
september van dit jaar gaat de eerste 
spade in de grond. In 2024 moet het 
nieuwe museum klaar zijn. Toch hoeven 
designliefhebbers niet op hun honger 
te blijven. Een deel van de collectie blijft 

ook tijdens de sluiting te zien, al dan niet 
op verplaatsing. 
Evelien Bracke (curator): “Van 16 april tot 
31 december verhuist een 80-tal objecten 
naar het FRAC Grand Large in Duinkerke 
voor Het Narrenschip, een tentoonstelling 
over de impact van transport op ons 
dagelijks leven. Onze collectie vind je 
daar samen met het werk van heel wat 
beeldende kunstenaars: een goede reden 
om dit jaar eens naar Noord-Frankrijk 
af te zakken. In het najaar lenen we 
een deel van onze art-nouveaucollectie 
uit aan Hotel Hannon in Brussel, een 
bijhuis van het Hortamuseum. Het art-
nouveaugebouw wordt gerestaureerd en 
opent in september de deuren.”

Gentse biënnale
Het eerste wapenfeit in eigen stad wordt 
Design Fest Gent, de nuleditie van wat 
moet uitgroeien tot een biënnale voor 

design. Voor de organisatie nam het 
museum verschillende partners onder 
de arm, waaronder de universiteit en de 
Gentse hogescholen, maar bijvoorbeeld 
ook het Industriemuseum.
Evelien Bracke: “De focus ligt op design 
met impact. Het wordt een  wake-
upcall voor alle makers, studenten en 
Gentenaars om de krachten te bundelen 
voor de uitdagingen van morgen. Onder 
de noemer Be Wild, Act and Change! 
zetten we van 22 april tot 1 mei de stad op 
stelten met tentoonstellingen, lezingen 
en workshops op diverse locaties, met 
het leeggemaakte museum als centrale 
spil. Een eigenwijs festival met een flinke 
scheut activisme: typisch Gents, toch?” 

 www.designmuseumgent.be 
• 09 267 99 99

‘We willen dat 
zoveel mogelijk 
Gentenaars het 

nieuwe gebouw in 
de armen sluiten.’

KATRIEN LAPORTE, DESIGN MUSEUM GENT
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wie
Cheyenne Mortier,  
speelpleinwerker
waar
Freinetatheneum De Wingerd  
(Neermeerskaai 1A)

“Ik groeide op in de buurt van het Dracuna-
plein. Als kind bracht ik al mijn vakanties 
op het speelplein door. Daar beleefde ik 
de tijd van mijn leven. Ik vond het fijn om 
een plek te hebben waar ik ongeremd 
mezelf kon zijn. Die ervaring geef ik graag 
door aan jongere kinderen. Op mijn zes-
tiende werd ik zelf animator. Vandaag sta 
ik vooral bij de tieners: een uitdagende 
groep, want de verleiding om op straat 
rond te hangen is groot. Als we ze toch 
naar het speelplein krijgen, beschouw ik 
dat als een overwinning. Intussen ben ik 
hoofdanimator en geef ik cursussen aan 
andere jongeren. Als lid van de stuurgroep 
onderhoud ik de sociale media van onze 
speelpleinwerking. Zo leer ik enorm veel 
mensen kennen. Sterke figuren ook, die 
me inspireren. Dankzij hen studeer ik nu 
sociaal werk. Zo kan ik in het jeugdwerk 
actief blijven en op mijn beurt kinderen en 
jongeren inspireren.”

Tijdens de krokusvakantie 
zetten speelpleinwerkers hun 
beste beentje voor om je kind 
een heerlijke tijd te bezorgen. 
Cheyenne doet dat al 8 jaar lang 
met heel veel overtuiging.

Ook tijdens de krokusvakantie is er een speelpleinwerking in bijna 
elke Gentse wijk. Een volledig overzicht vind je op de website. 
+   www.stad.gent/speelpleinen
• 09 269 81 10 (Jeugddienst)

Cheyenne 
DANKZIJ

Freinetatheneum De Wingerd
Neermeerskaai 1A
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SAMEN 
 ONDER  
ÉÉN DAK

GROEPSWONEN

Aan de buitenkant valt Bowoaters 
niet op tussen de andere woon-
blokken in de New-Orleansstraat. 
Eenmaal de voordeur voorbij, 

merk je wel een verschil. Aan de muren 
hangen kunstwerkjes die je niet in een 
appartementsblok verwacht. Ze werden 
opgehangen door de 11 bewoners die 
er samen lief en leed delen. Ieder heeft 
z’n eigen flat, met een goed uitgeruste 
keuken, een badkamer met inloopdou-
che en een aparte slaapkamer. Maar 
er zijn ook gemeenschappelijke delen, 
zoals een logeerkamer, een waslokaal, 
een open tuin en een grote leefruimte 
met keuken, waar de koffie pruttelt en 
Nicole en Gerda hun verhaal doen.
Nicole Lerou (bewoner): “Bowoaters is 
een cohousing waar Gentse 55-plussers 
zelfstandig samenleven. Wij wonen hier 
sinds februari 2020, maar daar ging een 
heel traject aan vooraf. In 2015 lanceer-
de de Stad Gent een oproep naar kan-
didaat-bewoners. Ik voelde me meteen 
aangesproken. Mijn man was overleden, 
en thuis kwamen de muren op me af. 
Samen met 30 andere geïnteresseer-
den volgde ik een reeks sessies om de 
groepsvorming te bevorderen. Om echt 

te kunnen samenleven, moet je elkaar 
leren aanvoelen. Openstaan voor an-
dere visies en helder communiceren. 
Dat is niet iedereen gegeven.”
Gaandeweg verkleinde de groep. Som-
migen beseften dat het niets voor hen 
was. Anderen werden ziek of vonden 
een partner. Uiteindelijk bleven er net 
genoeg bewoners over: 2 koppels en 7 
singles, van 55 tot 80 jaar. “Die mix is 
voor ons zeer belangrijk”, zegt Nicole. 
“Bowoaters is geen reservaat voor 
hoogbejaarden.” 

Een bordje bij
Gerda Van Acker hield aanvankelijk 
de boot af, maar stapte later toch mee 

in het project. Het aanlooptraject had ze 
niet doorlopen, dus moest ze een moti-
vatiebrief schrijven en de goedkeuring 
krijgen van de andere bewoners. “In 
Bowoaters worden beslissingen samen 
genomen en de taken verdeeld”, zegt ze 
zelf. “Ieder van ons neemt een deeltje op 
zich. Dat moet je goed beseffen wanneer 
je in een project als dit stapt.”
Het beheer van Bowoaters is volledig 
in handen van de bewoners. Er zijn 
werkgroepen voor de tuin, voor de 
aankleding van het gebouw en voor de 
administratie. Maar ook, niet onbelang-
rijk, voor de ehbo. 
Gerda Van Acker: “Wij zijn niet zorgbe-
hoevend, maar we dragen wel zorg voor 

Ben je ouder dan 55 en 
graag onder de mensen? 

Dan is groepswonen 
misschien iets voor jou. In 

het woonproject Bowoaters 
leven 11 oudere Gentenaars 
onder hetzelfde dak, met 

respect voor elkaars privacy. 
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elkaar. Als een bewoner even niet uit de 
voeten kan, doen we de boodschappen 
of schuiven we een bordje bij. Voor de 
rest lopen we elkaars deur niet plat. 
Elke bewoner heeft z’n eigen leven en 
z’n hobby’s. We doen regelmatig dingen 
samen, maar als je even geen zin hebt, 
hoef je niet deel te nemen. Wel belang-
rijk: er is altijd iemand in de buurt. Je 
komt nooit thuis in een lege woning.”

Gentse pioniers
Cohousing voor senioren is een nieuwe 
woonvorm die verre van ingeburgerd is 
in Vlaanderen. Bowoaters is voorlopig 
het eerste en enige project op Gentse 
bodem. De mosterd haalde de Stad Gent 

bij vzw Abbeyfield, die het concept uit 
Groot-Brittannië importeerde. Intussen 
lanceerde Abbeyfield een vijftal ge-
lijkaardige initiatieven, verspreid over 
Vlaanderen. Geertrui De Smet (Abbey-
field): “Heel wat ouderen voelen zich 
niet klaar voor een woonzorgcentrum 
of een service flat, maar denken wel na 
over hoe ze willen wonen. Voor hen 
kan cohousing een oplossing bieden. 
Wat ons onderscheidt van veel andere 
cohousing formules, is de groepsvor-
ming vooraf. Hoe woon je samen? 
En hoe maak je dat tot een succes? In 
Bowoaters hebben we dat traject mee 
begeleid. Nu is het aan de bewoners om 
dat verhaal in de praktijk te brengen.”

“Ben je ouder dan 55, sta je open voor an-
deren en ben je bereid om een engagement 
aan te gaan? Dan ben jij wellicht de geknipte 
kandidaat om in Bowoaters te wonen. Net als 
de andere bewoners doorloop je eerst een tra-
ject om de groep te leren kennen. Je stelt jezelf 
voor met een motivatiebrief, neemt deel aan 
een aantal activiteiten en krijgt de mogelijk-
heid om in het huis te logeren. De bewoners 
beslissen in onderling overleg of je al dan niet 
in aanmerking komt. Heb je interesse? Schrijf 
je in voor een van de maandelijkse infomo-
menten of kom de sfeer opsnuiven tijdens een 
opendeurdag. De data vraag je op via mail of 

telefoon.” 

+ www.abbeyfieldvlaanderen.be/bowoaters
+ bowoaters@gmail.com

• 09 266 93 78 
(Departement Gezondheid en Zorg)

‘Bewoners 
welkom.’
KIM VANDEN NOORTGATE 

DEPARTEMENT GEZONDHEID EN ZORG

Nicole Lerou en Gerda Van Acker in de gemeenschappelijke keuken van cohousing Bowoaters.
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PORTRET 
VAN EEN 

STAD

START

Aan het begin van de vorige 
eeuw kreeg Gent een nieuw 
gelaat. Fotograaf Edmond 
Sacré documenteerde de 

stad in verandering met een 
boeiende beeldenreeks, 

goed voor een digitale expo 
op de website van het STAM.

In 1851 kreeg het belfort een gietijzeren spits. Die werd in 1911 (foto) opnieuw vervangen door  
een exemplaar uit steen, naar het oorspronkelijke ontwerp uit de 14de eeuw.

DE ROUTE
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Sint-Niklaaskerk
Anderhalve eeuw geleden zag 
het centrum van Gent er volledig 
anders uit. Tegen de monumenten 
waren winkels en woningen aan-
gebouwd, verbonden door smalle 
straatjes en steegjes. Vanaf 1880 
werd het centrum opengewerkt 
met brede straten en pleinen. De 
arbeidershuisjes aan de noord gevel 
van de Sint-Niklaaskerk (Klein 
Turkije) zouden blijven staan tot 
1994. Het plan is om ze ooit in hun 
oorspronkelijke staat te herstellen. 
In afwachting daarvan huist er 
vandaag een moderne brasserie.

Casinoplein
Tussen het Casinoplein en de Cou-
pure liet de burgerij in 1836 een 
mondain casino bouwen. Grote 
geldschieter was de Société d’Hor-
ticulture et de Botanique, een 
vereniging van tuinbouwers en 
bloemenliefhebbers die er de voor-
loper van de Gentse Floraliën, maar 
ook bals en concerten organi-
seerde. Tijdens de Eerste Wereld-
oorlog deed het gebouw dienst als 
militair hospitaal. De Floraliën 
waren dan al naar het Citadelpark 
verhuisd. Na jarenlange verwaar-
lozing werd het 
Casino in 1945 
gesloopt.

Dampoort
In 1862 telde Gent 3 belangrijke 
treinstations: Gent-Zuid, Gent-
Eeklo en Gent-Waas. Die laatste 
2 vond je aan de Dampoort. Het 
waren kopstations, die niet in 
verbinding stonden met elkaar. 
Wie vanuit Antwerpen aan de 
Dampoort arriveerde, moest met 
paard en kar naar Gent-Zuid om 
verder westwaarts te reizen. Na de 
bouw van Gent-Sint-Pieters en de 
afschaffing van Gent-Waas in 1912 
werd Gent-Dampoort een door-
gangsstation. Het huidige gebouw 
aan de andere kant van het viaduct 
dateert uit 1973.

Edmond Sacré
Gentenaar Edmond Sacré (1851 - 
1921) maakte foto’s van Gent rond 
de vorige eeuwwisseling. De stad 
was toen één grote bouwwerf. Er 
kwamen nieuwe pleinen en verbin-
dingswegen tussen het toenmalige 
Zuidstation en het dichtbebouwde 
centrum. Ook de stadsrand veran-
derde ingrijpend en verloor zijn 
landelijke karakter. De foto's van 
Sacré tonen de stad voor, tijdens en 
na de werken. Op de website van 
het STAM (Stadsmuseum Gent) 

kun je een aantal van zijn 
beelden vergelijken met 
het Gent van nu, maar 
ook andere digitale 
expo’s bekijken. 

+ www.stamgent.be/ 
edmondsacre 

•  09 267 14 00 (STAM)

Oude Houtlei
In Gent dragen grachten vaak de 
benaming lei, naar de rivier de Leie. Zo 
was de Houtlei ooit een kunstmatige 
gracht, in de 12de eeuw gegraven als 
westelijke verdedigingsgrens van de 
stad, met vestingmuren en 4 versterk-
te stadspoorten. Tot de 17de eeuw 
voerden boten brand- en timmerhout 
aan via de Lieve om het aan de Houtlei 
te verkopen. Omdat de gracht een 
kwalijke geur verspreidde, werd hij in 
1898 gedempt. Tussen de huizen aan 
de Oude Houtlei bleven nog delen van 
de oude stadsmuur bewaard.  

Wiedauwkaai
In 1827 ging het Kanaal Gent- 
Terneuzen open: een eerste stap in 
de uitbouw van de Gentse haven. 
Een halve eeuw later werd het 
uitgebreid met de Voorhaven. Op 
de rechteroever bouwde de Stad 
loodsen. De linkeroever was voor-
behouden voor de industrie. Aan 
de Wiedauwkaai verrezen grote 
textielbedrijven, waaronder vlas-
spinnerij La Liève, in de volksmond 
ook gekend als de Wiedauwe. In 
1961 nam Uco de site over, tot een 
brand in juli 1976 een groot deel 
van het hoofdgebouw verwoestte.
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EEN 
KRACHTIGE 

BOOST
paste cellen gaan vervolgens terug naar 
het ziekenhuis, waar ze in de bloedbaan 
van de patiënt worden gebracht.”

Nieuw wapen
Cel- en gentherapie is een nieuw wapen 
in de strijd tegen bloedkanker: multi-
pel myeloom. Daarbij woekeren witte 
bloedcellen in het beenmerg. Birk Van-
derweeën: “Wereldwijd krijgen 176.000 
mensen per jaar die diagnose. In 
Europa zijn er dat 50.000. De bestaande 
medicatie slaat soms even aan, maar 
de meeste patiënten hervallen snel. 
Daardoor sterven er in Europa alleen al 
32.000 mensen per jaar.” 
De nieuwe celtherapie is het resultaat 
van een samenwerking tussen Legend 
Biotech, een Chinees-Amerikaans bio-
techbedrijf, en Janssen Pharmaceutica, 
de Belgische dochter van Johnson & 
Johnson. De productie zal gebeuren in 
een nieuwbouw op het Tech Lane Ghent 
Science Park, het wetenschapspark op 
Eiland Zwijnaarde. “De graafmachines 
zijn daar al in actie geschoten, terwijl 
de procedures voor de goedkeuring van 
de therapie in Europa en de Verenigde 
Staten nog lopen”, zegt Bie Van de Vloet 
(Janssen Pharmaceutica). “In de loop 
van dit jaar gaan we alles voorberei-
den en mensen opleiden, volgend jaar 
starten we op in een bestaand gebouw 
en in 2024 nemen we de nieuwbouw in 

gebruik. Vanuit Gent willen we zieken-
huizen binnen Europa en later wereld-
wijd bedienen.”

Blakende gezondheid
“Dat een grote farmaspeler in onze regio 
investeert in een productie-eenheid 
en honderden nieuwe jobs, bewijst de 
blakende gezondheid van onze bio-
techsector”, stelt Jérôme Van Biervliet 
van VIB, het Vlaams Instituut voor 
Biotechnologie. Dit VIB hielp, samen 
met andere partners, mee om Legend en 
Janssen naar Gent te halen. “Bedrijven 
kiezen voor Gent omdat ze hier ruimte 
en talent vinden. De opleidingen aan de 
UGent, de hogescholen en de technische 
scholen zijn top. Maar de belangrijkste 
troef is toch de aanwezigheid van een 

Bestraling en chemo kennen we al. 
Wat Janssen en Legend in Gent 
gaan doen, is een heel nieuwe 
benadering: cel- en gentherapie. 

Die therapie gebruikt de kracht van het 
eigen immuunsysteem. De T-cellen of 
afweercellen uit het immuunsysteem 
van de patiënt worden genetisch gewij-
zigd en krijgen zo een krachtige ‘boost’.
Birk Vanderweeën (Legend Biotech): 
“Cel- en gentherapie is een gepersona-
liseerde behandeling, op maat van de 
patiënt. In het ziekenhuis neemt men 
bloed af. Dat wordt ingevroren en naar 
onze laboratoria in Gent gebracht. Wij 
halen de T-cellen uit het bloed en bren-
gen een kleine genetische wijziging aan, 
waardoor ze de kankercellen kunnen 
herkennen en vernietigen. De aange-

De strijd tegen kanker 
is nog niet gewonnen, 

maar de soldaten worden 
sterker en slimmer. Janssen 
Pharmaceutica en Legend 

Biotech ‘trainen’ de 
cellen van patiënten om 

bloedkanker te bestrijden. 
Een baanbrekende therapie, 

met een Gents accent.

HEALTHTECH
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interessant ecosysteem van biotech en 
healthtech.” Het VIB, dat 25 jaar bestaat, 
is een van de drijvende krachten achter 
dit ecosysteem. Legend en Janssen wor-
den hier de buren en potentiële partners 
van een hele reeks onderzoeksinstellin-
gen en innovatieve tech-ondernemers. 
Jérôme Van Biervliet: “We gaan elkaar 
helpen en versterken, op alle vlakken. 
Zo overleggen we momenteel met Le-
gend en de Gentse onderwijswereld hoe 
we mensen gaan opleiden en bijscholen. 
Cel- en gentherapie is een nieuwe en 
complexe technologie.”

Eigen kweek
VIB, goed voor 2.500 biotech-jobs, 
wordt ook letterlijk een buur. Het bouwt 
een nieuw hoofdkwartier op Eiland 

Zwijnaarde, naast de Legend en Janssen-
nieuwbouw. 
Jérôme Van Biervliet: “Je kunt de kranen 
vanop de E40 zien staan. De onderste 5 
verdiepingen worden een broedplaats 
voor start-ups die wetenschappelijke 
vondsten willen commercialiseren, 
onder meer in kankertherapie en andere 
geneeskunde. Dat is altijd onze rode 
draad geweest: excellent onderzoek 
vertalen naar de echte economie. Voor 
farmabedrijven als Ablynx en argenx 
is dat al gelukt. Als ik een analogie met 
voetbal mag maken: die 2 zijn jeugd-
talenten van eigen kweek die naar de 
eerste ploeg zijn doorgegroeid. Dat top-
spelers als Legend en Janssen naar hier 
verhuizen om de ploeg te versterken, 
toont aan dat we goed bezig zijn.”

“Healthtech is technologie voor de gezond-
heidssector. Denk aan nieuwe biotech-
therapieën, medische technologieën of digi-
tale toepassingen. Gent wil uitgroeien tot een 
technologiehoofdstad. Healthtech is een van 
de economische speerpunten, met een onge-
looflijk groeipotentieel. Innovatie in die sector 
leidt tot meer werkgelegenheid en welvaart. 
Veel instellingen en bedrijven zijn daar nu al 
mee bezig: UGent en de hogescholen, UZ Gent 
en de andere ziekenhuizen, VIB, imec en een 
hele reeks startende en groeiende bedrijven. 
Gent is al wereldtop, maar de wereld weet het 
nog niet altijd. Door die partners met elkaar in 
contact te brengen en de krachten te bunde-
len, willen we zichtbaarder worden en beter 
scoren. Zo stimuleren we ondernemerschap, 
trekken we nieuw talent aan en zetten we 
Gent internationaal op de kaart. Een voor-
beeld daarvan is de samenwerking van de 
Stad Gent met BlueHealth Innovation Center 
(BHIC) in De Krook. BHIC begeleidt startende 
bedrijven die werken aan digitale projecten in 
de gezondheidszorg. VIB doet hetzelfde met 
het nieuwe programma Biotope, maar dan 
voor start-ups in de medische biotechnologie 

en de agrotechnologie.”

+ www.stad.gent/healthtech
• 09 210 10 60 (Ondersteuningspunt 

 Ondernemers Gent)

‘We worden 
 wereldtop.’

PIETER VANCOILLIE, DIENST ECONOMIE
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RHEA CECILE

Op Instagram verweeft Rhea Cecile 
taal, beeld en typografie met rake, 
verbindende inhoud. In 2021 ver-
scheen haar dichtbundel Voor mijn 
medemens, een ode aan de mens 
met af en toe wat schaduwzijde.

 rhea cecile

Gent

Zie de stad 
als niets dat nadert.

De straten tot de nok 
gevuld met drommen hoekstenen en dokken

die elkaar verdragen. Ik wieg me 
langs vaarten en vertier naar

rimpels van de binnenstad. 
Ze wachten weemoedig op mijn teken en buigen

zalvend de nacht om tot ochtendlicht hees 
over wuivende huizen valt.

In een drieluik van nissen blijkt huiswaarts 
waar hoeders op torens me sturen.

Binnen wordt buiten
 – contouren van gulle steegjes

en weids als de blik van passanten 
inhaleer ik 

de stad 
als alles dat voor me ligt.



wie
Seppe Smits, snowboarder
waar
Keizerpark 

Na een lange revalidatie 
houdt een sleutelbeen-
breuk tweevoudig wereld-
kampioen Seppe Smits 
definitief thuis van de 
Winterspelen. ‘Balen, maar 
ik bekijk het positief.’

Seppe 
DE AGENDATIPS VAN ...

Olympische 
Winterspelen
VR 4 TOT ZO 20 FEB
PEKING

Lessenreeksen 
Parkour
DI 1 FEB TOT DI 31 MEI
FLOW DE GAND

Cozin
VR 18 FEB
MINARDSCHOUWBURG

Zie agenda pagina 20-21

“De winter begint voor mij al in  
augustus. Dan trek ik de bergen in 
voor een paar maanden. Het voorbije 
jaar was ik iets vaker thuis dan me 
lief was. Ik moest herstellen van 
een blessure. In december trainde 
ik weer op niveau en was ik klaar 
voor de Winterspelen. Tot een 
val opnieuw roet in het eten 
gooide. Ik brak mijn sleutel-
been en mocht Peking verge-
ten. Maar ik kijk hoopvol naar 
de toekomst. De blessure valt 
mee. Volgens de dokters sta 
ik eind februari weer op mijn 
plank. Misschien haal ik nog de 
volgende Winterspelen, in Milaan. 
Tegen dan ben ik een echte 
ancien. Op een medaille moet ik 
wellicht niet meer hopen, maar 
het lijkt me fijn om nog eens op 
de Spelen te staan en het beste 
eruit te halen. Ik heb ook een 
leven als snowboarder buiten de 
competitie, met films en foto-
shoots. Binnenkort ga ik trekken in 
Noorwegen, met het snowboard 
de bergen in. En daarna terug 
naar Gent om de was te doen en 
even tot rust te komen. Daar kijk ik 
allemaal even hard naar uit.”

19
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Dirk Brossé kan zijn carrière van 40 jaar overal ter wereld vieren. Maar uiteraard 
kiest hij voor Gent, zijn geboortestad. In Muziekcentrum De Bijloke (Godshuizenlaan 
2) brengt de internationaal gewaardeerde componist en dirigent samen met het 
Brussels Philharmonic een concert dat zijn brede muzikale inspiratie en diepe 
betrokkenheid weerspiegelt. Brossé neemt je mee van Beethoven tot de Zweedse 
top-dj Avicii, en van het bruisende Philadelphia tot de gevoelige wereld van een 
kinderziekenhuis.
+ www.bijloke.be
• 09 323 61 00 (Muziekcentrum De Bijloke)

agenda

Expo One Way Ticket
VR 4 TOT MA 28 FEB 

Het kunstenfestival Europalia Trains & 
Tracks verkent de rol van het spoor in 
onze maatschappij. In Gent maakten 
3 basisscholen een denkbeeldige 
trip met de trein. De leerlingen 
brachten hun reis in beeld met 
leporello’s of kleurrijke harmonica’s 
van papier. In december en januari 
kon je de kunstwerkjes bekijken in 
de wijkbibliotheken van Gentbrugge 
en Ledeberg. Van 4 tot 28 februari 
zijn ze te zien in Bibliotheek De Krook 
(Miriam Makebaplein 1).
+ gent.bibliotheek.be
• 09 323 68 82 (Bibliotheek De Krook)

Shop-op zondag
ZO 6 FEB
Zondag 6 februari is opnieuw 
koopzondag. Heel wat winkels in het 
centrum van Gent openen vanaf de 
middag de deuren. Tijdens Shop-op 
zondag zijn bus en tram naar en in 
Gent helemaal gratis. Zowel De Lijn als 
de Gentse handelaars zetten zich in om 
je veilig te ontvangen.
+ www.kooplokaal.gent
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Rondleidingen 
in het STAM
ZO 6 EN 20 FEB 
Voor amper 5 euro bovenop je toegangsticket 
organiseert het STAM (Godshuizenlaan 2) elke 
maand gegidste rondleidingen: een unieke 
kans om Het verhaal van Gent of de tijdelijke 
tentoonstellingen door de ogen van een ervaren 
gids te ontdekken. Elke eerste zondag van de 
maand kun je een rondleiding volgen met het hele 
gezin. Elke derde zondag van de maand zijn er 
instaprondleidingen voor volwassenen.
+ www.stamgent.be
• 09 267 14 00 (STAM)

Shkoon
VR 4 FEB 
De muziek van Shkoon neemt de 
luisteraar mee naar hogere sferen. 
In hun sets versmelten Arabische 
toonladders en oosterse melodieën 
met westerse downbeat, deep 
house, dub en hiphop, een sound 
die ze zelf ‘Oriental Slow-House’ 
noemen. Shkoon stond een eerste 
keer op het podium van De Centrale 
(Kraankindersstraat 2) in april 2019. 
Op vrijdag 4 februari komen ze terug 
met hun debuutalbum Rima onder de 
arm. Het leven kan Shkoon zijn!
+ www.decentrale.be
• 09 323 65 65 (De Centrale)

Lessenreeksen Parkour
DI 1 FEB TOT DI 31 MEI

Parkour is een bewegingsvorm die 
het volledige lichaam benut om 
obstakels in de publieke ruimte te 
overwinnen. Snelheid, coördinatie en 
creativiteit zijn daarbij doorslagge-
vend, zowel fysiek als mentaal. Flow 
de Gand helpt je om de discipline 
onder de knie te krijgen en nadien 
ook verder te verfijnen. Er zijn lessen-
reeksen voor kinderen, jongeren en 
volwassenen met en zonder ervaring. 
Op de website vind je vast ook een 
cursus op jouw niveau.
+ www.flowdegand.be

FEBRUARI
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Brossé in De Bijloke

VR 25 FEB 

TIP

De coronamaatregelen kunnen 
nog altijd wijzigen. Daardoor kan 

ook de invulling van evenementen 
aangepast worden. Houd de 

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

http://www.bijloke.be
http://www.kooplokaal.gent
http://www.stamgent.be
http://www.decentrale.be
http://www.flowdegand.be
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Hoe kunnen we gezondheidszorg verstaanbaarder maken voor alle Gentenaars? 
Dat is de uitdaging waar Comon, een collectief van wetenschappers, technologen 
en creatievelingen, een jaar lang rond werkt. Tijdens een Maakmarathon begin deze 
maand denken Gentse studenten uit allerlei richtingen en studiejaren na over inno-
vatieve oplossingen, waarbij technologie een belangrijke rol speelt. Op 11 februari, 
van 11 tot 14 uur, kun je de vernuftige prototypes van de studenten bewonderen 
in Bibliotheek De Krook (Miriam Makebaplein 1). Van 14.30 tot 16.30 uur luister je 
naar hun presentaties aan de vakjury.
+ www.comon.gent
+ 0499 38 45 82 (Comon)

Quotes: Manu Keirse
DO 24 FEB 
In de reeks Quotes gaat Tina De 
Gendt in dialoog met auteurs van 
spraakmakende non-fictieboeken. 
Op donderdag 24 februari is Manu 
Keirse van 19.30 tot 21 uur te gast 
in Bibliotheek De Krook (Miriam 
Makeba  plein 1). Professor Manu 
Keirse is een autoriteit op het vlak 
van verdriet en verlies. Zijn meest 
recente boek Anders leven is een 
pleidooi voor een nieuwe manier van 
leven, met ruimte voor verbinding, 
kwetsbaarheid en diversiteit. Reser-
veer je plekje in de zaal of online via 
de website of telefonisch bij Avansa.
+ www.avansa-regiogent.be/ 

activiteiten
• 09 224 22 65 (Avansa)

Cozin
VR 18 FEB 
Tot voor kort was Cozins muziek 
akoestisch én Engelstalig. In de 
Minard (Romain Deconinckplein 2) 
stellen ze een reeks nieuwe nummers 
voor, met enkele drastische muzikale 
wendingen. Cozin creëert een eigen 
universum van meerstemmige zang 
en melancholie. Met effecten op viool 
en stem zetten ze hun Nederlands-
talige teksten in de verf, op een 
bedje van bezwerende synths. Voor 
fans van Laïs, Eefje de Visser en 
Bazart! 
+ www.minard.be
• 09 267 28 28

De juiste prijs
ZO 6 FEB
Op zondag 6 februari kun je tussen 
13 en 17 uur de waarde van stukken 
laten schatten tijdens een taxatiedag 
in Design Museum Gent (Jan 
Breydelstraat 5). Je krijgt die dag 
advies van een tiental kunstexperts 
van Argus. Zij zijn gespecialiseerd 
in verschillende disciplines, zoals 
design en toegepaste kunst, maar 
bijvoorbeeld ook in munten, juwelen, 
uurwerken, en zelfs wijn. Het advies 
is gratis en inschrijven is niet nodig. 
Is je voorwerp te groot, dan kun je 
ook goede foto’s gebruiken.
+ www.designmuseumgent.be
• 09 267 99 99

Krokusvakantie 
in de musea 
ZA 26 FEB TOT ZO 6 MAA
Tijdens de krokusvakantie is er in de 
Gentse musea heel wat te beleven 
voor families en kinderen: zoektoch-
ten, rondleidingen, ateliers … Op de 
website vind je een overzicht van alle 
activiteiten in S.M.A.K., MSK, Design 
Museum Gent, Industriemuseum, 
STAM, Huis van Alijn, GUM, De wereld 
van Kina, Museum Dr. Guislain en de 
Sint-Pietersabdij.
+ www.degentsemusea.be/ 

krokusvakantie
• 09 210 10 75 (BoekjeBezoek)

Toonmoment 
verstaanbare zorg

VR 11 FEB

TIP

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

Ontdek meer activiteiten 
op www.uitingent.be

 www.facebook.com/uitingent
 @UiTinGent
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Paarse Zetel: Peter Terrin
DO 24 FEB 

Op 24 februari interviewt Griet Pauwels auteur Peter Terrin 
van 12.30 tot 13.15 uur in de Paarse Zetel van Bibliotheek 

De Krook (Miriam Makebaplein 1). Peter Terrin brak in 
2012 door bij het grote publiek met de roman Post 
Mortem, goed voor de AKO Literatuurprijs. In 2021 
verscheen van hem Al het blauw, een indringend 

verhaal over vriendschap en liefde en de zoektocht 
naar identiteit. Reserveer je gratis plekje via de 

website of telefonisch bij Avansa.
+ www.avansa-regiogent.be/activiteiten

• 09 224 22 65 (Avansa)

http://www.comon.gent/evenement/maakmarathon
http://www.avansa-regiogent.be/activiteiten
http://www.avansa-regiogent.be/activiteiten
http://www.minard.be
http://www.degentsemusea.be/krokusvakantie
http://www.degentsemusea.be/krokusvakantie
http://www.avansa-regiogent.be/activiteiten
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Stuur de oplossing, samen met je adres, vóór maandag 7 februari 
naar waaringent@stad.gent of via de post naar: Stadhuis,  
Wedstrijd Waar in Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent.

“Is je kind geboren in 2020 en gaat het volgend schooljaar 
voor het eerst naar school? Meld het aan op de website  

meldjeaan basis.gent.be tussen woensdag 16 februari (van-
af 12 uur ’s middags) en woensdag 16 maart (tot 12 uur 
’s middags). Na de aanmeldperiode worden de kinderen 

geordend. Daarbij wordt rekening gehouden met de voor-
keuren van de ouders. Je kind wordt toegewezen aan een 
van je voorkeurscholen als er voldoende capaciteit is. Is je 
kind niet op tijd aangemeld, dan kan het nadien alleen nog 

terecht in die scholen waar nog vrije plaatsen zijn. Gaat 
je kind al naar school, maar wil je volgend schooljaar van 

school veranderen? Ook dan meld je het best aan.”

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

‘Kleine Oscar is klaar
voor de kleuterklas.
Wat moet ik doen?’

KEVIN HUNYADI, OOSTAKKER

WEDSTRIJD

GENTINFO

Vraag het aan

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Vijf winnaars 
krijgen het boek Design Museum 
Gent - Historiek en collecties  
(zie pagina’s 8 tot 10).

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, Bjorn Vandenbussche 
(vormgeving), Thomas Sweertvaegher (fotografie)

De 5 winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden het Rommelaere Instituut.
• Annemie De Meulemeester, Gent
• Peter Kok, Gent
• Lena van Eeden, Gent
• Luc Van Malleghem, Gent
• Kevin Verlot, Gent

Het sleutelwoord van de 
kruiswoordpuzzel in het 
vorige nummer was  
Portus Ganda.
Dat wisten onder meer deze 5 winnaars:
• André Baele, Gent
• Karin Boone, Gent
• Wim Cool, Gent 
• Gilberte Santens, Gent
• Sonja Van de Walle, Gent
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1  @MIGUELDELIAERTPHOTOGRAPHY
Boekentoren

2  @EVALATRE
Korenlei

3  @DELPHINEDG23
Padel Gentbrugge

4  @KURT_DE_MEULEMEESTER
Slechtvalk

5  @STEFFIRYCKAERT6
Grafittistraatje

6  @BRENTT_
Gentbrugse Meersen

JOUW

FOTO
HIER

1

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

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

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

GENTS MOMENT

2 3

6

54



BLIJVEN HANGEN 
IN EEN MUSEUM? 
DAT KAN!
IN EEN MUSEUM? 
DAT KAN!
IN EEN MUSEUM? 
DAT KAN!

Elke eerste donderdagavond van de maand.

Open tot 22u
Alle info: degentsemusea.be

BLIJVEN HANGEN 
IN EEN MUSEUM? 
DAT KAN!

Tijdens de Late 
Donderdag van
de Gentse musea!

20211217_GentseMusea_BackcoverStadsmagazine.indd   120211217_GentseMusea_BackcoverStadsmagazine.indd   1 17/12/2021   17:1417/12/2021   17:14


