
  

BEESTIGE ZORG
Expo van Eyck Gent knapt op

STADSMAGAZINE  JAN 2020



Ligt er sneeuw voor je deur? De Stad kan 
niet alle sneeuw zelf ruimen. In principe 
moet iedereen zijn stuk voetpad zelf 
sneeuw- en ijsvrij maken over een breedte 
van 1 meter. Lukt dat niet omdat je zelf 

minder goed ter been bent? Vraag dan 
zeker hulp aan je buren. Wil je weten in 
welke straten de strooidiensten passeren? 
Kijk op de website voor de routes.
+ www.stad.gent/strooiroutes  • 09 210 10 10 (Gentinfo)

JANUARI

Solidair 
bij sneeuwval
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Ientse mé suiker: de zoete wens stamt uit een  
vergeten traditie om elkaar voor het nieuwe jaar 
een peperkoeken hart onder de riem te steken.  
En voor jou hetzelfde, uuk zuu veele dus. Nog zo’n 
traditie? De nieuwjaarsdrink op het Emile Braun-
plein, al is die recenter dan je zou denken.

Succesformule
“Het begon allemaal als een millenniumdrink, 
en 20 jaar later is het nog altijd populair”, zegt 
Jeroen De Weder (Dienst Feesten en Ambulante 
Handel). “Het programma van de succesformule 
blijft ongewijzigd: Jan Matthys en de Belleman 
kondigen de speech van de burgemeester aan, 
daarna zet Pierke het nieuwjaarslied in en zingen 
en toosten we samen. Afronden doen we met een 
samenzang van Klokke Roeland.” 
Tuupe Tegoare of allemaal samen, meer moet 
dat niet zijn. Vorig jaar daagden er (ondanks 
vreselijk weer) toch ongeveer 8.000 Gentenaars 
op en werden er precies 27.020 gratis drankjes 
geschonken. Dit jaar worden dat er 28.000. 
Op het Goudenleeuwplein staat er opnieuw 
een kinderbar en kunnen kinderen een 
knutselworkshop volgen. Er is ook poppenkast 
met Pierke.” 

OMG!
Het programma knipoogt naar het komende van 
Eyck-jaar. Jeroen De Weder: “Op de nieuwjaars-
drink mag het vrolijk zijn. Speciaal voor de gele-
genheid schenken we het OMG-bier uit, een licht 
bitter en droog aperitiefbiertje. En er staat een 
rechtvaardige rechter op het podium: gitarist PJ 
Steverlinck, bekend van de tv-serie De Rechtbank, 
speelt in de coverband Men and a Lady. Samen met 

UUK ZUU  
VEELE

Waarom wensen Gentenaars 
mekaar niet zomaar het beste  
op 1 januari, maar zeggen ze 

ientse mé suiker? 

NIEUWJAAR

SPORTKAMPEN
Krokus- en  
paas vakantie
Klimmen, ijsschaatsen, circus,  
survival ... Naar welk sport-
kamp kijkt jouw kroost uit 
tijdens de krokus- en paas-
vakantie? De inschrijvingen 
starten op zaterdag  
11 januari voor Gentenaars 
en op maandag 13 januari 
voor niet-Gentenaars, 
telkens om 9 uur. 
Bekijk het 
volledige 
programma op 
de website of haal 
een brochure in de 
Gentse sporthallen of 
zwembaden. 
+ www.stad.gent/sportkampen
• 09 266 80 00 (Sportdienst)

SPEELSTRAAT
Dien je aanvraag in
Wil je tijdens de paasvakantie 
je straat omtoveren tot een 
speelstraat? Dien dan vóór 
maandag 20 januari je aanvraag 
in. Een speelstraat wordt tussen 
14 en 20 uur afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Enkel 
straten waar geen openbaar 
vervoer passeert, komen in 
aanmerking. De omliggende 
straten moeten bereikbaar 
blijven en de buren moeten 
akkoord gaan. 
+ www.stad.gent/speelstraat 
• 09 269 81 51 (Jeugddienst)

GEZOCHT
(Hoofd)animatoren
Voor de paas- en zomervakantie 
zijn de Gentse speelpleinen 
op zoek naar animatoren en 
hoofdanimatoren. Wil je als 
jobstudent (hoofdanimator) 
aan de slag tijdens de paas-
vakantie? Check op de web site 
of je voldoet aan de voor-
waarden en meld je zo snel 
mogelijk aan. Vrijwilligers 
(animatoren) kunnen zich het 
hele jaar door aanmelden.
+ www.stad.gent/wordanimator
• 09 269 81 10 (Jeugddienst)

KINDEROPVANG 
Inschrijven voor  
krokusvakantie
Heb je een kleuter of een 
kind in het lager onderwijs 
en moet je werken tijdens 
de krokusvakantie? Alle 
opvanglocaties van de Stad  
zijn open van 24 tot en met  
28 februari. Schrijf je kinderen 
van zaterdag 11 tot en met 
zondag 26 januari in via 
de website of in de eigen 
opvanglocatie. 
+ www.kinderopvang.gent
+ buitenschoolse.kinderopvang@stad.gent
• 09 268 20 91 (Dienst Kinderopvang)

Ideeën voor een jonge en wijze stad?  
Mail kindersecretaris@stad.gent
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de energieke frontvrouw Miss Melissa 
en de 4 andere muzikanten swingt hij 
de pannen van het dak. Pedrolino speelt 
Pierke en het Lam en kindjes kunnen een 
eigen 3-luik schilderen op de knutsel-
workshop.” 

Een leutig 2020
Wat zijn jouw goeie voornemens voor 
het komende jaar? Ben je ook te vinden 

 ‘De stad besturen 
we samen.’

Beste Gentenaars, een goede gezondheid! 
Daar wil ik mee beginnen. Want dat blijft het 
belangrijkste voor ons allemaal. Maar natuur-
lijk ook mijn allerbeste wensen voor 2020. Een 
jaar dat voor Gent bijzonder zal zijn. We vieren 
onze grootste Vlaamse meester Jan van Eyck, 
die ons het Lam Gods geschonken heeft. Vanaf 
februari kun je, net als duizenden bezoekers 
van over de hele wereld, in het MSK naar de 
grootste tentoonstelling van zijn werken ooit. 
In onze eigen stad! Daar mogen we met zijn 
allen fier op zijn. En wie fier is op zijn stad 
en zijn stadsgenoten, draagt er zorg voor. 
Vandaar mijn oproep aan alle Gentenaars: 
koester je stad en je mede-Gentenaars. Dat 
zullen we zeker doen met het stadsbestuur, en 
we vragen je graag om ons daarbij te helpen. 
Onze stad besturen we namelijk niet alleen 
vanuit het stadhuis, maar vooral samen met 

alle bewoners. Met jou dus! 

We zien elkaar op de nieuwjaarsdrink, maar 
nu al ientse mé suiker!

Mathias De Clercq, burgemeester

Nieuwjaarsdrink (stadshal)
ZO 12 JAN van 11 tot 13 uur
Wens je vrienden en familie  
ientse mé suiker via
www.stad.gent/leutig2020.

voor meer leute en minder neuten? Ga 
naar www.stad.gent/leutig2020 en 
stuur een bijzondere digitale wens naar 
al wie je lief is! Liever een écht kaartje? 
Op woensdag 8 en vrijdag 10 januari 
verschijnt een wensbox op enkele 
verrassingslocaties in de stad. Druk op 
de bel en je krijgt een persoonlijke en 
originele wens. Je kunt de wensbox ook 
spotten op de nieuwjaarsreceptie.
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RECHT IN  
JE ZIEL

moet zijn. De optica, botanica en andere 
wetenschappen: hij bracht alle kennis 
van zijn tijd samen en deed er volstrekt 
geniale dingen mee. Zijn werk zit vol 
nieuwe vondsten. Zo was hij de eerste om 
portretten te schilderen waarin het model 
je aankijkt. En bepaald indringend ook.” 

Welke nieuwe inzichten brengt  
de expo? 

“Het begeleidend onderzoek bij de 
restauratie van het Lam Gods heeft heel 
wat nieuwe puzzelstukken aangereikt. 
We kijken nu met totaal andere ogen 
naar dat werk, en dat voor het eerst 
sinds de 16de eeuw. De expo toont de 
gerestaureerde zijpanelen voor het 
eerst in hun oorspronkelijke toestand. 
Zestig procent ervan werd al rond 
1550 overschilderd. Overal kwamen 
nieuwe details naar boven. Kijk maar 
eens naar het spinnenweb in de hoek 

Wereldwijd zijn 20 van Eycks 
bewaard. Het MSK haalde er 12 naar 
Gent. Hoe heb je dat klaargespeeld? 

“Met veel doorzettingsvermogen (lacht). 
Ons expoconcept was ijzersterk: als we 
van Eycks werk eens plaatsen naast dat 
van zijn meest getalenteerde tijdgenoten. 
Zo kan de bezoeker zijn werk vergelij ken  
met meer dan 100 andere meester-
werken. De topmusea zagen ook de 
uitzonderlijkheid in van de 8 buiten-
luiken van het Lam Gods.  
De Sint-Baafskathedraal was zo genereus 
om die in bruikleen te geven. De expo is 
daar thematisch rond opgebouwd.”

Was Jan van Eyck een artistiek 
mirakel of toch een product van  
zijn tijd? 

“Beide. Natuurlijk bouwde hij verder 
op een lange traditie. Maar wat hij 
deed, was ongezien. Van Eyck heeft 
de olieverftechniek niet uitgevonden, 
zoals lang beweerd werd. Hij voegde 
chemische stoffen toe aan de lijnolie, 
zodat hij sneller kon werken. Zo kon hij 
als eerste met flinterdunne transparante 
lagen werken, en dat geeft zijn werk 
een ongelooflijk glansrijke aanblik. 
Het wordt steeds duidelijker wat voor 
een briljante kerel van Eyck geweest 

van de nis achter Joos Vijd (de Gentse 
opdrachtgever van het Lam Gods, red.) 
bijvoorbeeld, of het spel van licht en 
schaduw in de Johannesfiguren.”

Wat weten we eigenlijk over de 
broers zelf ? 

“Op de lijst van het Lam Gods staat dat 
Hubert een ‘groter’ schilder was dan zijn 
jongere broer. Hij werd ook begraven 
aan de voet van ‘zijn’ Lam Gods. Maar we 
weten niets over hem. Over Jan hebben 
we amper 40 historische bronnen, vaak 
maar 1 zinnetje. En daar moet je dan een 
heel leven aan ophangen. Dat verklaart 
de vele mythes over zijn persoon.” 

Wat is, naast het Lam Gods, precies 
hun band met Gent?

“De van Eycks kwamen uit een kunste-
naarsfamilie uit het prinsbisdom Luik, 
waarschijnlijk Maaseik. Jan was vanaf 
1425 hofschilder van Filips de Goede, die 

Jan van Eyck gaf een nieuwe 
wending aan de Europese 

kunstgeschiedenis. Hoe 
deed hij dat? ‘Over zijn 
persoon weten we zeer 

weinig, maar uit zijn werk 
kun je veel afleiden’, zegt 

Johan De Smet, projectleider 
van de grootste Jan van 
Eyck-tentoonstelling ooit.

EXPO
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‘De expo laat je 
voorgoed anders 

kijken naar  
van Eyck.’

Er was ook een derde broer?  
De archieven vermelden ene  
Lambert van Eyck. 

“Er was zelfs een zus: Hubert, Jan, 
Lambert en Margareta waren allen 
schilders. Enkel van Jan zijn werken 
gekend.” 

Kunnen die 2 andere van Eycks 
meegewerkt hebben aan het  
Lam Gods? 

“Dat is speculatie, maar onmogelijk is 
het niet. De familie werkte waarschijnlijk 
samen, zoals andere kunstenaarsfamilies 
in die tijd. Wat we zeker weten, is dat  
Jan assistenten had. Gezien de omvang 
van het werk is het meer dan waar-
schijnlijk dat die meewerkten aan het 
Lam Gods.”

Spreken we dan over een schilder  
of over een atelier? 

“In het geval van de kleine schilderijen 
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in de expo gaat het duidelijk over één 
schilder: Jan van Eyck. Voor het Lam 
Gods is dat een lastige vraag. Het is 
voor lopig nog niet duidelijk om de 
ver schillende handen in dat werk te 
on  derscheiden. Maar na de restauratie 
zie je delen die ontegensprekelijk van 
Jan van Eyck zijn. Die blik van het Lam 
bijvoorbeeld, daar is niemand anders toe 
in staat. Dat durft ook niemand anders, 
denk ik. Een lam dat recht in je ziel 
kijkt: je moet niet gelovig zijn om daar 
ondersteboven van te zijn.”

JOHAN DE SMET, MSK GENT

“De expo is 7 dagen op 7 open, met elke week 
avondopeningen tot 23 uur. Je koopt een tic-
ket dat toegang geeft op een vast tijdstip. 
Er zijn nog voldoende kaartjes, maar voor  
tickets op de meer populaire momenten wacht 
je best niet te lang. De meertalige audiogids 
voor volwassenen en kinderen is inbegrepen 
in de ticketprijs. Voor Gentenaars bedraagt  

de prijs 22 euro.” 

+ www.vaneyck2020.be
• 09 210 10 75 (MSK)

Van Eyck. Een optische revolutie
In het MSK (Fernand Scribedreef 1)
Van 1 februari tot 30 april 2020
Deze expo is de opener van het themajaar 
+ www.vaneyckwashere.be

Detail van één van de buitenluiken van het Lam Gods.

ook een residentie had in Gent. Zowel 
Hubert als Jan werden aangetrokken 
door de rijke stedelijke elite. Hubert 
was begonnen aan het Lam Gods, maar 
stierf in 1426. Pas dan kwam Jan in beeld, 
om het af te maken. Daarna woonde en 
werkte Jan voornamelijk in Brugge, tot 
zijn dood in 1441.” 
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ZORG

TROOST OP  
DE SCHOOT 

H et Nest en Het Anker, 2  vestigingen 
van het Instituut Bert Carlier, 
mochten in september een 

bijzondere nieuwe schoolmakker 
verwelkomen. Louis is een schattige 
puppy, een labradoodle.  
“Hij combineert het zachte van een 
labrador met het scherpe verstand van 
een poedel”, legt vestigingscoördinator 
en kersvers baasje Taïna Defraigne 
uit. “Ondanks zijn aaibare krulletjes 
verliest hij geen haar en veroorzaakt 
hij geen allergische reacties. Hij is de 
ideale zorghond voor een school van het 
buitengewoon onderwijs.”

Weg tranen
Terwijl Taïna aan het werk is, verkent 
Louis de school. Trappen beklimmen 
mag hij nog niet, want dat is slecht 
voor de heupen van een puppy. De 
leerlingen vinden het allemaal reuze. 
“Het is een superlieve en speelse hond”, 
vertelt Giovanni Wynakker, die hier 
op internaat zit en thuis 2 honden en 
7 katten heeft. “Als kinderen het moeilijk 
hebben, komt Louis hen troosten.  
Ik had eens tranen en Louis heeft die 
weggeveegd. Of liever afgelikt (lacht).” 
Ook Jennyfer Pauwels is dol op Louis. 
“Als ik hem op de speelplaats zie 
rondlopen, ben ik meteen blij en krijg ik 
zin om hem te knuffelen. Dat effect heeft 
hij op bijna iedereen.” Dylan Callebaut 
wordt vooral rustig van Louis. “Ik maak 
me nogal snel druk. Maar als ik Louis zie, 
vergeet ik meteen waarom ik boos werd. 
Ik heb een afspraak met de leerkracht. 
Telkens wanneer ik 10 blije emoji’s 
verzamel voor goed gedrag, mag ik 
5 minuten met Louis wandelen of spelen. 
Bij mij helpt dat goed (lacht)!” 
Bij Schoolhoeve De Campagne in 
Drongen weten ze al langer dat dieren 

Louis troost leerlingen,  
Nicky vergezelt de 

ergotherapeut op haar 
ronde en Gust gaat op 

kamerbezoek. Spoiler alert: 
Louis en Nicky zijn honden 
en Gust is een varken. De 
zorgdieren maken furore.
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‘Als we het moei-
lijk hebben, komt 

de labradoodle ons 
troosten.’

gelukkig maken. Hedwig Van Schaeren: 
“Onze jonge bezoekers voelen zich 
in het begin niet altijd op hun gemak 
bij de dieren, maar vaak zien we ze 
tegen ’s avonds al stevig knuffelen met 
hun lievelingsgeit. Op de boerderij 
helpen ook veel ex-druggebruikers of 
volwassenen met een verstandelijke 
beperking. Door met de dieren te werken, 
komen ze tot rust.”

Hondentherapie
Op dierenliefde staat geen leeftijd. Een 
viervoeter zorgt ook bij oudere mensen 
voor blije gezichten. Verschillende 
woonzorgcentra van de Stad Gent 
haalden een zorgdier in huis. In De 
Liberteyt in Wondelgem lichten overal 
ogen op wanneer Charlie tussen de 
stoelen trippelt. Zorgkundige Tania 
Dieperinck: “Zelfs mensen met dementie 
bloeien open als Charlie op bezoek 
komt. Ze is zeer sociaal en houdt ook 
bedlegerige mensen graag gezelschap. 
We moeten er alleen op letten dat ze niet 
te veel hapjes krijgt, voor haar lijn.”
Aan bewoner Cesar Dujardin (81) zal 
het niet liggen. “Met mijn eigen hond 
wandelde ik vroeger soms tot in Eeklo 
en terug. Nu ik hier woon, ga ik twee 
keer per dag met Charlie op stap. Dat is 
goed voor mijn conditie en voor de zijne. 
Onderweg doe ik een babbeltje  
met andere wandelaars.”

Giovanni speelt met zijn maatje Louis. 
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In Zonnebloem is de zorghond nog 
een puppy. Ergotherapeut Eef Aelvoet 
wil Nicky later graag als ‘co-therapeut’ 
inzetten. “Zorgdieren hebben gunstige 
lichamelijke en emotionele effecten 
op de mensen. Ik zou Nicky graag tot 
een echte zorghond opleiden. Dan 
kan ze bijvoorbeeld helpen met de 
groepsactiviteiten. Ze moet het zelf wel 
leuk vinden. Wordt het te stresserend, 
dan stop ik ermee.”

Mekkerland
Ook bij kinderboerderij Mekkerland 
staat dierenwelzijn voorop. Dit voorjaar 
verhuist de mini-zoo van de Afrikalaan 
naar de tuin van woonzorgcentrum 
Zuiderlicht in Mariakerke. 
Initiatiefnemer Stefanie Cottenier haalde 
de inspiratie uit Amsterdam. “Daar heeft 

elke wijk wel een kinderboerderijtje, 
waar mensen in contact komen met 
dieren en andere mensen. We werken 
zo diervriendelijk mogelijk. Sommige 
dieren zien er erg aaibaar uit, maar 
vinden het niet altijd even leuk om 
knuffels te krijgen. Die laten we gewoon 
lekker hun ding doen. Eén geit laat zich 
wel graag aaien.” 
Mekkerland gaat in Mariakerke 
samenwerken met Zuiderlicht én met 
Zwerfgoed, een vzw die activiteiten 
verzint voor jongeren die het op school 
moeilijk hebben. Stefanie Cottenier: 
“De jongeren steken een handje toe 
met de beplanting en het onderhoud, 
de bewoners van Zuiderlicht komen op 
bezoek of helpen met het voederen. Ook 
buurtbewoners zijn welkom. Al doende 
zien we wel waar we uitkomen. ”

“Mekkerland sluit mooi aan op onze 
werking”, zegt Veerle De Vreese 
(Zuiderlicht). “We doen nu al veel met 
dieren. Een vrijwilliger van Cosydog 
neemt elke woensdag een groepje bewo-
ners mee op een hondenwandeling en af 
en toe komen er ook aaidieren langs.”

Zorgvarken
Dit verhaal zou niet volledig zijn zonder 
de ‘ster’ van de Gentse zorgdieren. 
Maak kennis met Gust, het zorgvarken 
van woonzorgcentrum Het Heiveld 
in Sint-Amandsberg. Het raam van 
Marie-Thérèse Vandenende-Herman 
(92) kijkt uit op zijn stalletje. “We zijn 
buren, Gust en ik! Met mijn rollator 
wandel ik regelmatig eens tot daar. 
Helemaal plezant is het als Gust binnen 
op bezoek komt. Hij loopt dan rond in 
de gemeenschappelijke ruimte en zelfs 
in de kamers. Vuil? Nee, hij is tam en 
proper. In zijn kot gaat hij netjes op een 
kattenbak.” Gust is een microvarken. 
Twintig kilootjes: voor een varken is dat 
niks. Marie-Thérèse is er niet rouwig om. 
“Ik ben ook maar een kleintje.”
Ergotherapeuten Eline Beirnaert en 
Toyah Coppens hebben Gust getraind. 
Als hij een opdracht uitvoert, maken ze 
een geluidje met een klikker en krijgt hij 
iets lekkers. “De bewoners mogen hem  
strelen, borstelen en helpen bij de 
training. We hebben hier ook drie 
katten, vissen, cavia’s, kippen, eenden en 
vogeltjes. Onze zorgboerderij willen we 
uitbreiden met geiten en konijnen. Al die 
dieren stimuleren de bewoners om actief 
te zijn en buiten te komen. Dieren maken 
gelukkig.” 

Marie-Thérèse en Toyah op wandel met Gust.



“In 2010 verhuisde ik uit de 
Dominicaanse Republiek. Hoewel 
ik 2 masterdiploma’s had, werd 
mijn diploma in België enkel 
als bachelor erkend. Daar liet 
ik me niet door ontmoedigen. 
Intussen heb ik al meer dan 
100 Vlaamse gezinnen geholpen 
en begeleid bij het bouwen of 
renoveren van hun woning. Dat 
mijn werkgevers mijn talent en 
gedrevenheid zagen, is mijn 
geluk geweest. De capaciteiten 
van jongeren en volwassenen 
met migratieachtergrond worden 
vaak onderschat. Daarom ga ik 
regelmatig in scholen en bedrijven 
spreken als ambassadeur voor 
de vzw IN-Gent. Het is cruciaal 
dat je werkgever, je leerkrachten, 
je medestudenten en je ouders 
zien wat je kunt. Die boodschap 
geef ik samen met 50 andere 
ambassadeurs mee aan jongeren 
en volwassenen, onderwijzers 
en werkgevers. Ook al is er 
discriminatie: volg je dromen en 
geef niet op. Nie pleuje, zeggen 
we in Gent.”

ONTMOET

Karina

Sinds Karina 10 jaar  
geleden in Gent neerstreek, 
werkte ze al als project-
voorbereider, consulente 
en assistent-architecte.  

‘Er is zoveel talent bij jonge 
nieuwkomers. Het is super-
belangrijk dat ook leer-
krachten en werkgevers 
dat zien.’

wie
Karina Marte 

(bouwbedrijf Sfinx)
waar

werf in Ledeberg

Wil jij ook anderen inspireren? 
+ www.in-gent.be
+ ambassadeurs@in-gent.be
• 09 265 78 40

10
jaar ambassadeurs 

200 
vrijwilligers 

1.000
getuigenissen 



De afgelopen jaren 
renoveerden duizenden 

Gentenaars hun huis dankzij 
premies en energieleningen. 
Wat met eigenaars die geen 
eurocent kunnen investeren 

of bijlenen? 

 WONEN

V an geldzorgen kun je nachtenlang 
wakker liggen. Dat ondervinden 
Stephanie en Mark uit de Brugse 

Poort al eventjes aan den lijve. “Een 
eigen huisje, 2 kinderen en allebei een 
job: wij waren een typisch gezin uit de 
middenklasse. Ons leven kantelde door 
de medische problemen van ons derde 
kind”, vertelt Stephanie. “De kosten 
stapelden zich plots op. We zijn pijlsnel 
in de armoede verzeild geraakt. Dat 
voelde heel vreemd.”

Koude wind
Voedsel kopen en de hypotheek 
afbetalen lukte nog net. Maar toen het 
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dakraam het begaf, waaide er een koude 
wind door de kinderkamer. Het gezin 
stond machte loos. Het bad lekte tot in 
de keuken. Stephanie: “Uiteindelijk 
kwamen we via het OCMW in contact 
met Bart van Gent knapt op. Zij betalen 
onze renovatie nu. Ik zie eindelijk weer 
een toekomst voor mijn kinderen.”
Stephanie en Mark zijn 1 van de 
100 Gentse gezinnen waarop Gent knapt 
op mikt. Ze krijgen van de Stad Gent een 
som geld om hun huis op te knappen 
en duurzamer te maken. Als ze het 
ooit verkopen, gaat het geld terug naar 
de Stad, die het opnieuw investeert in 
andere gezinnen. 

4 wijken
Een ‘rollend fonds’ heet dat, en Gent 
is de eerste Europese stad die van 
Europa 5 miljoen kreeg om ermee 
te experimenteren. Gent knapt op 
is een experimentele vorm van 
armoedebestrijding. Het project is 
namelijk bedoeld voor mensen die het 
(financieel) moeilijk hebben. Het is 
actief in 4 wijken: Dampoort, Muide, 
Brugse Poort en Rabot.

INNOVEREN 
TEGEN  

ARMOEDE

Deze maand starten de werken bij 
de eerste 25 gezinnen. Samenlevings-
opbouw en Sivi vzw brachten ze 
aan en hielpen met de papieren. 
Domus Mundi en de Energiecentrale 
nemen de technische zorgen van de 
renovatie helemaal over: offertes, 
onderhandelingen met de aannemers … 
‘Ontzorgen’, luidt de filosofie. 

Op eigen kracht
Bart Gabriel (Sivi vzw): “Het gaat om 
mensen die veel tegenslag kennen of in 
armoede leven. In die situatie is het zeer 
moeilijk om zelf de juiste papieren op het 
juiste moment in te vullen. We kijken 
samen naar het huis, maar we pakken 
met het OCMW ook andere problemen 
aan, denk maar aan de gezondheid 
van de kinderen of schulden. Mensen 
in contact brengen met anderen in 
de wijk is de laatste stap. Een sociaal 
netwerk houdt je uit de armoede. In de 
Dampoortwijk, waar we in 2015 de eerste 



huizen hebben opgeknapt, zien we dat 
het werkt.”
De Stad mikt nu ook op nieuwe groepen, 
zoals 55-plussers die thuis willen blijven 
wonen en mede-eigenaars van onder 
meer appartementen (zie kader). Vanaf 
2021 zet de Stad het project met eigen 
middelen voort. En wat met private 
huurders? Hannelore Bonami (Dienst 
Wonen): “Ook die hebben een sterke 
nood aan een project als dit, maar het 
gesprek over renoveren moet je voeren 
via de huisbaas, en dat is niet eenvoudig. 
De minst kapitaalkrachtige verhuurders 
willen we een voorstel doen: wij willen 
helpen met de renovatie van je huurhuis, 
op voorwaarde dat je het verhuurt via het 
Sociaal Verhuurkantoor. Dus voor een 
betaalbare prijs.”
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‘Dit project mikt  
op wie uit de  

boot valt.’ 

‘Contacteer ons 
vóór 31 maart.’ 

HANNELORE BONAMI, DIENST WONEN

“Woon je in Dampoort, Muide, Rabot of de 
Brugse Poort en is je inkomen te beperkt om 
te renoveren? In een flink aantal straten in 
die wijken kun je als 55-plusser of als mede- 
eigenaar tot 30.000 euro krijgen als je je 
huis moet aanpassen voor je oude dag of 
je gedwongen bent om te investeren in het 
gemeenschappelijke stuk van je apparte-
mentsgebouw. Je betaalt de investering pas 
terug als je je woning verkoopt. Zoek je straat 
op onze website. Als je niet in aanmerking 
komt, zijn er misschien andere vormen van 
steun haalbaar, zoals de energiepremies en 
de energielening. Bel ons op en we bekijken 

samen wat mogelijk is.”

+ www.gentknaptop.be
+ info@gentknaptop.be

• 0492 40 42 70
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'Hoe krijg ik een attest?'
Tomek Mroszczak
Restaurant Eén Twee Vijf
"Een eigen zaak starten is superspannend. 
Met een professionele boekhouder waren 
we alvast goed voorbereid. Die stuurde 
ons naar het OOG voor de aanvraag van 
een horeca-attest. Maar we kregen méér 
dan dat. We stapten buiten met de ver-
gun  ning, een starterscontract van 5.000 
euro én een dossier voor renovatiewerken 
aan ons pand. Welgekomen extra's waar 
we nooit aan gedacht hadden."

‘Wat is de perfecte locatie?'
Roel Apers
Zaakvoerder outdoorstore Vaude
"Onze winkel in Leuven draait goed, een 
filiaal in Gent leek me wel wat. Ik kom 
vaak in de stad, maar zocht een strategi-
sche locatie: welke regio past het best bij 
de zaak? En wat met het mobiliteitsplan, 
of met leveringen? Bij het OOG kreeg ik 
een helder antwoord op elke vraag. Ze 
hadden zelfs een lijst met beschikbare 
handelsruimtes. In geen tijd vond ik de 
perfecte stek." 

‘Kan iemand mij wegwijs 
maken?'
Dimka Vanderhaeghen
Medewerker OOG
"Administratie, reglementeringen, finan-
ciering, personeel ... als ondernemer 
komt er heel wat op je af. Of je nu starter 
bent of gevestigde waarde: wij staan 
voor je klaar. Want de Stad heeft veel 
te bieden: van attesten en subsidies tot 
partnerschappen of energieadvies  
op maat. We luisteren naar je verhaal, 
denken mee en zetten je met onze  
expertise op weg."

Ook een vraag over jouw zaak? Contacteer het OOG.
Woodrow Wilsonplein 1
• 09 210 10 60 
+ ondernemen@stad.gent 
+ www.stad.gent/ondernemen

 gentseondernemer

‘Ik kreeg een helder  
antwoord op elke  
praktische vraag.’

De voorbije 10 jaar vonden 
talloze ondernemers hun 

weg naar de balie van 
het Ondersteuningspunt 

Ondernemers Gent, kortweg 
OOG. Dit is de top 3 van 
meest gestelde vragen.

3 X VRAGEN

EERSTE HULP BIJ  
ONDERNEMEN



wie
Wouter Deprez,  
komiek en schrijver
waar
Bloemekenswijk

“De Gentse geschiedenis staat bol 
van kleurrijke figuren. De oorlog 
tussen Brugge en Gent, de witte 
kaproenen, de beeldenstorm: zou 
het niet fijn zijn als je op historische 
plekken kan luisteren naar geestige 
verhalen daarover? Ik wil ook 
vertellen over de wijken buiten de 
stadskern en over het Gent van nu. 
Over mijn wijk bijvoorbeeld,  
de Bloemekenswijk, tussen Rabot 
en Wondelgem. Ken je Moella  
Nasreddin? Hij is een soort Turkse 
Pierke Pierlala, een schelm. 
Gents-Turkse kinderen krijgen zijn 
verhaaltjes nog altijd te horen bij 
het slapengaan. En het mooie is: hij 
klaagt de menselijke stupiditeit aan 
op zachtaardige wijze (lacht). Die 
verteltoon probeer ik in mijn eigen 
verhalen ook te vinden. Zacht-
moedigheid klinkt tegenwoordig 
origineel en tegendraads.”

Stadsraconteur Wouter 
Deprez gaat 5 keer per 
jaar een (audio)verhaal 
maken over de stad waar 
hij al een half leven woont 
en werkt. ‘De vertellingen 
liggen hier voor het rapen.’ 

DANKZIJ

Wouter

  09 323 61 80
+   cultuur@stad.gent
+   www.stad.gent/stadsraconteur
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OP 
WINTERSE 

TOCHT

START

Niets is gezonder en 
gezelliger dan een frisse 
neus halen tijdens een 
forse winterwandeling 

met achteraf een warme 
pannenkoek. Alleen, 

waarheen in de winter? 

DE ROUTE



17

Arbedpark
Het heeft gesneeuwd en je zoekt 
een plek waar je lekker kunt 
sleeën? Haast je dan naar het 
Arbedpark in Gentbrugge. Daar 
zoef je vlotjes van de helling naar 
beneden. Een mooie wandeling 
langs de Schelde voert je richting 
Gentbrugse Meersen. Zin om de 
winter op zijn puurst te beleven? 
Trek je schoenen uit en waag je op 
het blotevoetenpad.

Domein Claeys- 
Boúúaert
Domein Claeys-Boúúaert in Maria-
kerke leidt je langs kronkelende 
paadjes en een lindendreef tot bij 
een charmant kasteel in Engelse 
landschapsstijl. Daar huist het 
Centrum voor Jonge Kunst waar je 
op woensdag-, zaterdag- en zondag-
namiddag opwarmt bij een kopje 
warme chocolademelk. Hou je van 
grote kabouters? Van 17 januari tot 
22 maart toont de Duitse kunstenaar 
Ottmar Hörl er zijn werk. 

Maaltebruggepark
Zoek je een verrassing met Valen-
tijn? Verwen je geliefde met een 
wandeling rond het kasteel van 
Maaltebrugge. Errond ligt een 
landschapspark: romantische 
brugjes en monumentale bomen 
doen er harten sneller slaan. 
Breng een dekentje en een ther-
mos mee. Het park sluit onmid-
dellijk aan op het Parkbos, waar je 
met z’n tweetjes kunt picknicken 
achter kasteel Grand Noble. Sjiek!

Ook voor kinderen
Welke parken en natuur-
gebieden zijn er in Gent, en 
wat valt er te beleven? Op 
www.stad.gent/parken lees je 
waar je kunt fietsen en wande-
len, planten en dieren kunt 
ontdekken of je kroost kunt 
laten ravotten. 

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

Campo Santo
De Gentse begraafplaatsen bulken 
van de bijzondere verhalen. In de 
Stadswinkel (Botermarkt 17A) en 
op www.stad.gent/begraafplaatsen 
vind je een plan om bekende gra-
ven te spotten op de begraafplaats 
van Sint-Amandsberg. Passeer 
ook langs de 18de-eeuwse Sint-
Amandus kapel, waar kunstenaars 
hun werk tonen. Op 2, 9 en  
16 februari ontdek je er de schilde-
rijen van Evelien Sergeant en de 
sculpturen van Geert Baeke.

Je moet geen doorgewinterde vogel-
kenner zijn om ondersteboven te 
zijn van de spectaculaire vogeltrek 
in de Bourgoyen-Ossemeersen. Elke 
winter komen duizenden vogels 
aangevlogen vanuit het noorden. 
Wist je dat er in het bezoekers-
centrum een expo loopt van Emma-
nuel De Coster met prachtige op-
names in de 5 Gentse groen polen? 
Natuurpunt organiseert er iedere 
eerste zaterdag van de maand, om 
14.30 uur, ook een gratis geleide 
wandeling.

1 3

4

2

5 Bourgoyen-Ossemeersen
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STEEGJES
in een nieuw kleedje
De Gentse binnenstad ligt vol kleine, smalle 
steegjes. Dat zijn snelle doorsteken voor voet-
gangers en fietsers. Ze ogen charmant, maar 
zijn niet altijd in goede staat. Om ze snel aan 
te pakken, lanceerde de Stad een steegjesplan. 
Ondertussen zitten de eerste 10 steegjes, waar-
onder de Koolsteeg, vlak bij de Burgstraat, in 
een nieuw kleedje. Nog 7 andere staan op de 
planning.
+ www.stad.gent/steegjes

SECUNDAIR ONDERWIJS 
Infodagen

Gaat je zoon of dochter volgend 
schooljaar van de basisschool 

naar het secundair? In het 
voorjaar organiseren de meeste 

scholen infomomenten en 
openschooldagen. Een aanrader, 
want je denkt best goed na over 
welke scholen bij je kind passen. 

Je kunt je kind vervolgens  
aanmelden vanaf 23 maart.  
Voor een overzicht van de  

infodagen kijk je op  
www.aanmeldensecundaire-
scholen.gent of bel Gentinfo  

(09 210 10 10).

Denk je eraan om een groendak aan 
te leggen? De subsidies daarvoor zijn 
verlengd tot 31 decem ber 2020. Je krijgt 

tot 45 euro per vierkante meter terug. De Stad Gent voorziet ook een extra 
subsidie voor een stabiliteitsstudie van het dak. Het voorjaar is ideaal 
om een groendak aan te leggen, dus maak nu al een afspraak met een 
aannemer of vraag advies aan de Energiecentrale.
+ www.stad.gent/groendaken
• 09 266 52 00

GROENDAK
subsidie verlengd

nieuws
kort

‘Meer nog dan het vuur  
op zich, maakt vooral  
de rook slachtoffers.’

FRANK SAMSON, BRANDPREVENTIEADVISEUR BRANDWEER

ROOKMELDER 
voortaan verplicht 
Brand verwoest niet alleen woningen, 
maar ook levens. Rookmelders zijn echt 
geen overbodige luxe. Vanaf 1 januari 
2020 zijn ze verplicht in elke woning in 
Vlaanderen. Om te weten hoe brandveilig 
jouw huis is, kun je de hulp van een 
brandpreventieadviseur inschakelen. Die 
komt gratis bij je langs. Vraag je bezoek 
aan via www.besafe.be/brandveiligheid 
(onderaan de website) of bel  
09 268 88 99 (Brandweerzone Centrum).
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wie
Jan Matthys 
waar
Studio Edelweiss,  
Banierstraat 

Wat doet Jan Matthys de 
komende weken, behalve 
de aftrap geven van de 
nieuwjaarsdrink? ‘Sporten, 
werken, opruimen, lezen: 
ik ben niet meer zo’n 
uitgaander.’ 

Jan
DE AGENDATIPS VAN ...

“De mensen kennen mij als een 
joviale lolbroek, maar eigenlijk is 
dat allemaal façade. In wezen ben 
ik notoir asociaal. Ik zit het liefst 
ergens alleen te brollen. Als ik niets 
kan maken, word ik zenuwachtig en 
voel ik mij nutteloos. Het meest ben 
ik in de weer voor Studio Edelweiss, 
het fotografiebedrijf dat ik samen 
met mijn jeugdvriend Mich Van Den 
Berghe oprichtte. Ook ben ik lid van 
bigband ’t Mouvement waar ik sax 
speel en af en toe ook eens een 
liedje zing. Ik schrijf en acteer nog in 
filmpjes voor allerlei zaken, ik geef 
soms vreemde presentaties en maak 
graag meubels. Ik woon en werk in 
de buurt van het Banierparkje, waar 
mijn roots liggen. Mijn ouders en 
grootouders hebben hier bijna  
50 jaar het beruchte restaurant 
Scala uitgebaat. Waar ik naar uitkijk 
in januari? Met mijn 3-jarig zoontje 
voor de eerste keer naar Pierke in 
het Huis van Alijn.”

Bigband  
't Mouvement 
(Festival Upside 
Down - volzet)
VR 27 DEC 

Poppenkast 
Pierke (p. 21) 
DO 2 JAN 

Nieuwjaars-
drink (p. 4)
ZO 12 JAN 
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Over het hele land vieren top muzikanten in januari de verjaardag van Django 
Reinhardt. De Centrale (Kraankindersstraat 2) eert de mythische gitaarheld met 
2 concerten. Op 16 januari speelt het Kamao Quartet samen met Tcha Limberger: 
hot jazz swing vermengd met manouche ballades. Op 17 januari krijg je bebop à la 
Charlie Parker in een gipsy-jazzjasje. Het Paulus Schäfer Trio speelt dan samen met 
saxofonist Jacco van Santen.
• www.decentrale.be • 09 265 98 28

agenda VRIJWILLIGERSBEURS
Ghelamco Arena

SAVE THE DATE >
ZA 29 FEB

De vierkante kilometer
ZO 5 JAN
In het STAM ligt een grote luchtfoto 
op de vloer. Elke tegel is één vierkante 
kilometer in het echt. Historica Tina 
De Gendt tekent tegel per tegel 
verborgen verhalen op. Tot eind maart 
ontdekt ze tegel G18, de Brugse Poort. 
Luister naar de verhalen en voeg er 
eventueel ook jouw verhaal aan toe. 
Afspraak voor een geleide wandeling 
op 5 januari, 2 februari en 1 maart om 
10 en 14 uur aan de ingang van het 
Kokerpark (Ooievaarstraat).
+ www.stamgent.be
• 09 267 14 00

Shop-op Zondag
ZO 5 JAN
Heb je tijdens de week weinig tijd over 
om te shoppen? Elke eerste zondag 
van de maand is koopzondag. Heel 
wat winkels in het centrum van Gent 
openen vanaf de middag hun deuren. 
Op alle Shop-op Zondagen zijn bus en 
tram naar en in Gent helemaal gratis.  
+ www.puurgent.be
+ puurgent@stad.gent
• 09 210 10 60

Onnozelaars (8+)
ZO 12 JAN 
Muziekcentrum De Bijloke presen-
teert: Onnozelaars, een fantasierijke 
familievoorstelling vol muzikale klas-
siekers. Symfonieorkest Vlaanderen 
en Die Verdammte Spielerei nemen 
je mee in een wildwaterbaan van 
muziek en beeld. Vijftig minuten 
verdrinken in schoonheid, puurheid 
en absurditeit. Kinderen verplicht, vol-
wassenen toegelaten. Om 16 uur in de 
Groenzaal van de Sint-Bavo humaniora 
(Lange Boomgaard  straat 116). 
• www.bijloke.be
• 09 323 61 00

Pierke van Alijn
JANUARI 
Kinderheld Pierke opent op 
donderdag 2 januari, om 14.30 uur, 
het nieuwe jaar in het Huis van Alijn 
(Kraanlei 65) met de voorstelling 
Pietje Prins. De rest van de maand 
speelt Pierke op zaterdag Roodbaard 
de reus en Repelsteel. Tickets reser-
veer je via www.uitbureau.be.  

Voor iedereen vanaf 3 jaar. 
+ www.huisvanalijn.be
• 09 235 38 00

Library 
Sessions
ZA 11 JAN 
Tijdens de Library Sessions in Biblio-
theek De Krook (Miriam Makebaplein 
1) geniet je elke maand gratis van 
aanstormend muzikaal talent. Op 11 
januari, van 15 tot 16 uur, is het de beurt 
aan Jakobistan. Dat is het Nederlands-
talige singer-songwritersproject van 
Kobe Ardui en Wouter Reggers.
+ www.stad.gent/librarysessions
• 09 323 68 83 (De Krook)

Gentlezing
Ondergronds
DO 16 JAN 
Wat zit er onder de huizen en de 
straten verborgen? In de expo  
Ondergronds in de stad legt het STAM 
de wereld onder je voeten bloot. In 
deze lezing in Bibliotheek De Krook,  
op 16 januari om 19.30 uur, ontdek 
je een wereld van kabels, buizen, 
schuilkelders, ijskelders en begraaf-
plaatsen. Schrijf je via de telefoon of 
de website in.
+ www.stad.gent/gentlezingen
+ 09 224 22 65 (Vormingplus)

Djangofolllies 

DO 16 EN VR 17 JAN

TIP

JANUARI

©
 ST

AM



Opendeur wijkpolitie 
Nieuw Gent
ZA 18 JAN 
Ken jij jouw buurtinspecteur? Het 
wijkcommissariaat van Nieuw Gent 
(Rerum Novarumplein 186) nodigt 
de bewoners van Nieuw Gent, UZ, 
Sint-Denijs-Westrem, Afsnee,  
Zwijnaarde en de stationsbuurten 
Noord en Zuid op 18 januari, van  
14 tot 17 uur, uit voor een kennis-
making. Je verneemt waarvoor je  
bij je buurtinspecteur terechtkunt  
en waar de wijkpolitie op inzet.  
Er zijn infostandjes van lokale part-
ners en de buurtinspecteur staat de 
hele namiddag klaar voor een koffie 
en een babbel.
+ www.politiegent.be 
• 09 266 63 60 

Als het weer een beetje meezit, kunnen Gentse ijsberen op zondag 26 januari om 
14.30 uur een verfrissende duik nemen in de Blaarmeersen. Iedereen vanaf 8 jaar 
kan het water in. Achteraf kom je op temperatuur met een hapje en een drankje.  
Schrijf nu al in via www.go.stad.gent/bibberduik. Geen internet?  
Bel 09 210 10 10 (Gentinfo).
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Paarse Zetel 
Max Temmerman 
DO 30 JAN 
Op 30 januari is het Gedichtendag. 
 Bibliotheek De Krook grijpt de 
gelegenheid aan om dichter Max 
Temmerman te interviewen. Hij won 
de Herman De Coninck Publieksprijs 
met zijn bundel Bijna een Amerika. 
Zijn recentste bundel Huishoudkunde 
verscheen in 2018. Reserveer je gratis 
plekje via de telefoon of de website.
+ www.stad.gent/paarsezetel
• 09 224 22 65 (Vormingplus)

Film Fest Talkies
Lukas Dhont
DO 30 JAN 
In Talkies, de maandelijkse talkshow 
van Film Fest Gent in de inspirerende 
setting van Bibliotheek De Krook, praat 
Patrick Duynslaegher met een centrale 
gast over de films of de filmervaringen 
van zijn of haar leven. Op 30 januari 
om 19.30 uur is dat Lukas Dhont, re-
gisseur van Girl. Na het gesprek kun je 
vragen stellen. Schrijf je via de telefoon 
of de website in.
+ www.stad.gent/talkies
• 09 224 22 65 (Vormingplus)
 

JANUARI

Mahler 9
ZA 25 JAN 
Al vanaf zijn Eerste symfonie tast 
Gustav Mahler, de meest filosofisch 
gestemde symfonicus uit de muziek-
geschiedenis, de broze contouren van 
het menselijke bestaan af. Daarop 
vormt zijn laatst voltooide symfonie 
geen uitzondering. Op 25 januari 
brengt het Antwerp Symphony 
Orchestra, onder leiding van dirigent 
Eliahu Inbal, een onvergetelijke  
vertolking van dit magistrale 
orkestwerk in de Sint-Pieterskerk 
(Sint-Pietersplein).
+ www.bijloke.be
• 09 323 61 00

Housing Apart Together
VAN 19 JAN TOT 3 MEI 

De expo Housing Apart Together in 
het STAM toont 18 collectieve woon-
projecten in Vlaanderen en Brussel. 
Curator Peggy Totté en antropologe 
Ruth Soenen voerden gesprekken met 
de bewoners. Je maakt kennis met de 
architectuur en het dagelijkse leven. 
+ www.stamgent.be
• 09 267 14 00

Ontdek meer activiteiten 
op www.uitingent.be

 www.facebook.com/uitingent
 @UiTinGent

  
voordeel van de maand: 
in ruil voor 50 UiTPAS-punten krijg je vanaf  
januari gratis toegang voor 2 personen bij 
Puzzle Escape Rooms Gent.

Bibberduik

ZO 26 JAN

TIP
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Stuur de oplossing vóór maandag 13 januari naar  
waaringent@stad.gent of via de post naar:  
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent,  
Botermarkt 1, 9000 Gent.

WEDSTRIJD

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Vijf winnaars 
krijgen een duoticket voor de avant- 
première van de Canvas-documentaire 
‘Geheimen van het Lam Gods’ op zondag 
9 februari om 14.30 uur in Studio Skoop. 

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden het Luc Lemiengrepad.
• Astrid De Sy, Sint-Amandsberg
• Stefan Decraene, Sint-Amandsberg  
• Antoon Ghijs,  Sint-Amandsberg
• Evi Mestdagh, Gent
• Nery Ongotan, 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, Frank Goetmaeckers, Nathalie Van Laecke (redactie),  
Liesbet Van Cauteren (vormgeving), Anne Deknock, Thomas Sweertvaegher (fotografie).  

Ivago organiseert in de maand januari een extra inzameling 
van kerstbomen. De ophaaldatum vind je in de ophaal
kalender en op www.ivago.be/thuisafval. Ook de weken 

nadien kun je je kerstboom buiten zetten bij de GFTophaling. 
Verklein je kerstboom tot maximum 1,50 meter. Verwijder 

alle versiering en de bloempot en laat ook zo weinig mogelijk 
aarde rond de wortels. De kerstbomen worden verwerkt  

tot compost.

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

‘Waar kan ik terecht met 
mijn kerstboom?’

TIM LAPAGE, GENT

GENTINFO

Vraag het aan

We maken het Stadsmagazine graag voor alle 
lezers zo boeiend mogelijk. Daarom willen  
we je graag enkele vragen stellen. Surf naar  
www.stad.gent/enquete en neem 5 minuutjes 
de tijd om ze voor 31 januari te beantwoorden. 
Onder de deelnemers verloten we 3 duofilm
tickets.

BEESTIGE ZORG

Expo van Eyck Gent  knapt op

STADSMAGAZINE   JAN 2020

01_STAD_JAN_2020_OK_v3.indd   1

01_STAD_JAN_2020_OK_v3.indd   1

13/12/2019   12:36
13/12/2019   12:36

 Wat vind je van dit 
Stadsmagazine?  
Laat het weten! 

Waar in Gent
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1  @AWHISPERTHROUGHAMEGAPHONE
Sint-Pietersstation
2  @MOKKEVANGENT

Korenmarkt
3  @BERT_V_L

De Krook
4  @VINCENTVM

Santo Gentbrugge

5  @THOMASHACK1
Oude Belgacomtoren

6  @BIEKEQ
Ledeberg markt

 7  @SCHOOLHOEVEDECAMPAGNE
Schoolhoeve De Campagne
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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



Lage-emissiezone Gent 
vanaf 1 januari 2020

Check je wagen op www.lez2020.gent

Vragen?   09 210 10 30

2590_Y19_Stad Gent_LEZ 2019_Adv_Stadsmag_215x270_01.indd   1 14/11/2019   15:58


