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KERKEN  
TE KOOP

Het Gravensteen 
verjongt

Op pad met  
straathoekwerkers



Een weids panorama biedt perspectief, en 
dat is nodig in deze bijzondere tijden. Wie 
zichzelf trakteert op een mooi uitzicht over 
de stad, ziet in de verte een sprankeltje 
hoop. Dat kan vanop de 12 meter hoge 

uitkijktoren boven op de Karel Sabbeberg, 
de vroegere skiheuvel in de Blaarmeersen. 
Meer uitkijkpunten vind je op de website.
+ visit.gent.be/gent-vanuit-de-hoogte
• 09 266 56 60 (Dienst Toerisme)

JANUARI

De blik vooruit

UITKIJK
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‘De nieuwe draaimolen 
toont aan mijn dochter en 
alle rolstoelgebruikertjes 
dat ze erbij horen.’

KAREN SCHEIRE, MAMA VAN KATO (FOTO)

Wil je tijdens de paasvakantie je straat om
toveren tot een speelstraat, waar kinderen 
naar hartenlust kunnen spelen en bewoners 

voldoende ruimte hebben voor een coronaveilig buurtaperitief? Dien dan 
voor donderdag 21 januari je aanvraag in via de website. Een speelstraat wordt 
tussen 14 en 20 uur afgesloten voor alle doorgaand verkeer. Alleen 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)

SPEELPLEINEN
Toegankelijk tollen
In het Lousbergpark en het Rabotpark 
staan sinds kort 2 draaimolens die ook 
voor kinderen in een rolstoel toegankelijk 
zijn. Het specifieke ontwerp maakt dat 
ze met hun rolstoel rechtstreeks vanop 
de wandelpaden het speeltuig kunnen 
oprijden. Het Groenevalleipark krijgt 
nog dit voorjaar een speelzone waar 
kinderen met en zonder beperking samen 
kunnen spelen. In de Blaarmeersen komt 
er volgend jaar een grote, inclusieve 
speeltuin. Ook het Koningin Astridpark 
mag zich dan op een aangepast 
speeltoestel verheugen.
• 09 323 66 00 (Groendienst)

SPEELSTRAAT
Dien je aanvraag in

RAP OP STAP
Nieuw kantoor
Een beperkt budget en toch op reis? De 
vrijwilligers van Rap op Stap helpen je bij  
het boeken van een daguitstap of vakantie 
met korting. Er waren in Gent al 6 reis be mid
delings kantoren voor mensen met een laag 
inkomen en vanaf midden januari vind je  
Rap op Stap ook in lokaal dienstencentrum 
De Waterspiegel (Meulesteedse steenweg 510). 
Het nieuwe kantoor is open op woensdag 
en vrijdag van 14 tot 16.30 uur. De andere 
kantoren vind je op de website.
+ www.iedereenverdientvakantie.be/gent-7-contactpunten
• rapopstap2@stad.gent
• 09 266 45 70 (De Waterspiegel)

RABOT
Nieuw Wijkkantoor

Een afspraak maken met een 
stadsdienst? Een computer 

gebruiken? Een rijbewijs 
aanvragen, of meer uitleg 

over wonen en werken? De 
medewerkers van het Wijkkantoor 

Rabot (Griendeplein 16) helpen  
je verder. Momenteel kan  
dat alleen op afspraak, via   
www.afspraken.gent.be of  

09 210 10 10 (Gentinfo). Het 
GentinfoPunt in het Wijkkantoor 

is elke weekdag open van 8.30 tot 
12.30 uur en van 13.30 tot  

16.30 uur. In het gebouw vind 
je ook een Woonwijzer, een 

Werkpunt, een Digipunt, de Dienst 
Burgerzaken en de Sociale Dienst.

nieuws
kort



Wanneer, waar en waarom ervaren Gentenaars 
stress? Met die vraag gaan de onderzoekers 
van Nervocity aan de slag. Tussen februari 
en juni dragen 600 stadsgenoten 2 weken 

lang een slimme armband. Die meet het stressniveau en vraagt feedback 
via een bijbehorende app. Het team van Nervocity is op zoek naar een zo 
divers mogelijke groep deelnemers. Krijg jij graag inzicht in je persoonlijke 
stressbeleving? Registreer je dan via de website. Deelnemers krijgen een 
cadeaubon van 10 euro en een Nervocitypowerbank.
+ www.nervocity.be

ONDERWIJS
School in je buurt
Is je kind geboren in 2019? Dan kan het 
volgend schooljaar voor de eerste keer 
naar school. Of verandert je kind van 
school? Leer de scholen in je buurt kennen 
via schoolinjebuurt.gent.be of neem op 
donderdag 7 januari van 20 tot 21.15 uur deel 
aan de online infosessie. Inschrijven kan 
tot 3 januari via schoolinjebuurt.gent.be. 
De aanmeldingen voor het kleuter en lager 
onderwijs starten op woensdag 24 februari om 
12 uur via meldjeaan.gent.be. Ze eindigen op 
vrijdag 19 maart, ook om 12 uur ’s middags.
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

ONDERZOEK
Hoe stress
bestendig ben jij?

> 1.700 KINDEREN GAAN  
DIT VOORJAAR  
OP SPORTKAMP

SPORTKAMPEN
Krokus en paasvakantie
Klimmen, ijsschaatsen, circus, survival … 
Naar welk sportkamp kijkt jouw kroost 
uit tijdens de krokus en paasvakantie? 
Voor kinderen met een beperking zijn 
er Gsportkampen. De inschrijvingen 
starten op zaterdag 9 januari voor 
Gentenaars en op maandag 11 januari 
voor nietGentenaars, telkens om  
9 uur. Bekijk het volledige programma  
op de website of haal een brochure in  
de Stadswinkel, de bibliotheken of  
de zwembaden.
+  www.stad.gent/sportkampen
• 09 266 80 00 (Sportdienst)

GEZOCHT
Hoofdanimatoren

Voor de paas- en zomer-
vakantie is de Jeugddienst op 
zoek naar hoofdanimatoren. 
Het gaat om jobstudenten 

met enkele jaren ervaring als 
animator. Als hoofdanimator 

ben je een coach voor de 
animatoren. Omdat je meer 

verantwoordelijkheid draagt, 
word je ook meer betaald.  

Wil je graag als hoofdanima-
tor aan de slag? Check op de 
website of je voldoet aan de 
voorwaarden en meld je aan 
voor maandag 15 maart via 

animatoren@stad.gent.

+ www.stad.gent/wordanimator
• 09 269 81 10 (Jeugddienst)
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Wil je gebruikmaken van de subsidie Samen aan Zet? 
Kleine subsidiebedragen (tot 500 euro) kun je het hele  
jaar door aanvragen. Voor grotere initiatieven (tot  
5000 euro) zijn er 6 indienmomenten per jaar.  
De eerstvolgende deadline is 15 januari.
+  www.stad.gent/samenaanzet
+  samenaanzet@stad.gent
• 09 266 55 10 (Samen aan Zet)

‘Er is meer dan ooit  
nood aan verbinding.’

SAMEN  
AAN ZET

Elkaar ontmoeten is in tijden 
van afstand houden niet 

eenvoudig. Gelukkig zijn er 
ook andere manieren om de 
samenhang te bevorderen. 

Hoe zet jij de subsidie 
Samen aan Zet 
coronaveilig in?

3 X VRAGEN

‘Creativiteit aan het werk.’
Ilse Neyrinck
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
“Mensen associëren Samen aan Zet 
vaak met buurtactiviteiten. Die zijn 
nu wat moeilijker te organiseren. 
Toch is er nog heel wat mogelijk. De 
subsidie is bedoeld voor initiatieven 
die ontmoeting stimuleren, mensen 
informeren of kwetsbare groepen 
weerbaar maken. Dat kun je ook doen 
met respect voor de coronamaatregelen. 
Het vergt een beetje creativiteit, maar er 
is meer dan ooit nood aan verbinding.”

‘Eenzaamheid te lijf.’
Valérie Hudders
Elk zijnen dag (vzw De Zuidpoort)
“Tijdens de eerste lockdown kregen 
15 bewoners van de wijk Nieuw Gent 
een wegwerpcamera en 3 boekjes met 
opdrachten. Nadien zouden we samen 
over de foto’s praten en een kleine expo 
organiseren. Helaas gooide de tweede 
lockdown roet in het eten. We houden 
contact via de telefoon en stoepbezoek, 
maar het plan is nog altijd om elkaar 
samen te zien. Het is onze manier om  
de eenzaamheid tegen te gaan.”

‘Speelse coronaregels’
Fabjen Schotte
WaaW Bubbelfestival (vzw August Vermeylenfonds)
“Het WaaW Bubbelfestival was een klein
schalig initiatief met workshops rond 
welzijn en welbevinden. Tal van Gentse 
organisaties werkten mee. Het vond plaats 
op 11 oktober in Drongen: een kleine 
maand voor de tweede lockdown. We 
konden elkaar dus nog fysiek ontmoeten. 
Met een speelse act wezen de theater
makers van La Ville Perdue de deelnemers 
op de coronaregels. Sympathieker dan een 
verbodsbord, en minstens even effectief.”



“Precies een jaar geleden wenste ik alle 
Gentenaars een goede gezondheid 
toe. Ik wist toen nog niet welk gewicht 
die woorden zouden krijgen. Onze 
gezondheid stond het voorbije jaar 
immers zwaar onder druk. Niet alleen 
fysiek, maar ook mentaal. Onze stad, 
die anders zo bruist, ligt er verlaten bij. 
Geen Gentse Feesten, geen Zesdaagse, 
geen Winterfeesten. Dat doet pijn aan 
ons Gents hart. Maar het is nodig. We 
hebben een virus te verslaan. Zo stil 
als het in de straten is, zo druk is het 
voor onze zorgverleners, die dag na 
dag het beste van zichzelf geven. Tal 
van stadsgenoten reiken vrijwillig de 
hand naar zij die het moeilijk hebben. 
Ons platform Gent Helpt is een groot 
succes. Die solidariteit raakt me enorm. 
Zelf vind ik veel steun bij mijn gezin. 
Door het vele thuiswerk zijn we meer 
dan ooit op elkaar aangewezen. In 
het jaar dat komt, wens ik iedereen 
dezelfde warmte toe. Ook wie er 
alleen voor staat. Laten we aandacht 
hebben voor elkaar. Alert zijn voor 
wie het moeilijk heeft. En vooral ook 
volhouden, zodat we elkaar in betere 
tijden opnieuw kunnen embrasseren. 
Qua goed voornemen kan dat tellen.” 

Tel mee af: 
+ www.ishetal2021.gent

GELUKKIG EEN NIEUW JAAR 

Geen receptie dit jaar, dus  
tellen de papieren nieuwjaars-
wensen van burgemeester  
Mathias De Clercq en het stads-
bestuur voor 2. Met 3 virtuele 
toezen erbovenop.

wie
Mathias De Clercq, Gents burgemeester

waar
AZ Jan Palfijn, Watersportlaan 5
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Tot voor kort telde Gent 
nog 46 katholieke parochie

kerken. Daarvan worden 
er 17 ‘aan de eredienst 

onttrokken’. Ze krijgen een 
nieuwe bestemming, als 

concertruimte, circusschool, 
sociaal restaurant of 

kunstveiling. Zo lopen 
de Gentse kerken straks 

opnieuw vol.

van de maandelijkse antiekmarkt in de 
SintNiklaaskerk en van Veilinghuis 
Maison Jules, kocht de Heilig Kruiskerk 
in SintAmandsberg. 
Henk Dekeyser (zaakvoerder en 
veiling meester): “Ons veilinghuis in de 
Dampoortstraat is krap en onpraktisch. 
De Heilig Kruiskerk is een gedroomd 
alternatief. Het is een modernistisch 
gebouw uit 1965, met strakke vormen  
en mooie glasramen. De grootste troef  
is de enorme binnenruimte: bijna 1.000 
vierkante meter en 12 meter hoog. Daar 
komt een mooi tentoonstellingsparcours 
in wit staal, geïnspireerd op middel
eeuwse kloostertuinen.” De grootste 

als in veel andere Gentse parochies 
liep ook in Meulestede het kerkbezoek 
gestaag terug. Missen worden er al 
sinds 2017 niet meer gevierd. De Stad 
was toen al eigenaar van het gebouw en 
zocht een nieuwe bestemming. De vzw 
Meulestede had een idee, vertelt secre
taris Erik Van Hoecke. “Onze vereniging 
zit met haar activiteiten in een prachtig 
gerestaureerd pand vlak bij de kerk. Dat 
beschermd monument doopten we om 
tot Cultureel Centrum Meulestede. We 
stelden voor om de kerk, met haar  
150 zitjes, te huren en er culturele  
evenementen te organiseren.”
Dat vond de Stad een prima idee. In de 
afgelopen 3 jaar vonden er klassieke 
concerten, chansonavonden, exposities 
en orgelrecitals plaats, die laatste op  
het gerestaureerde Van Peteghem 
orgel. Door corona kon het optreden 
van Die Verdammte Spielerei helaas niet 
doorgaan. Erik Van Hoecke: “Op 2 mei 
doen we een tweede poging. We kijken 
ook uit naar de geplande verbouwing. 
De rechterkant van het gebouw wordt 
opengewerkt en krijgt een glazen 
aanbouw. In de sacristie komt er een 
minifoyer.”

Strakke sixties
Ook andere Gentse parochiekerken krij
gen een tweede leven. Met het akkoord 
van de Stad en het bisdom mogen ze 
zelfs een commerciële invulling krijgen. 
Het bedrijf Kunst in de Kerk, bekend 

D e SintAntonius Abtkerk staat al 
bijna 300 jaar schilderachtig te 
wezen op het uiterste puntje van het 
schiereiland Meulestede. Erik Van 

Hoecke heeft warme herinneringen aan 
‘zijn’ parochiekerk. “Ik heb er mijn eerste 
en mijn plechtige communie gedaan en 
ken hier elke tegel. Het is een bijou, hoor. 
Kijk maar eens naar het glasinloodraam 
en het altaar in wit marmer. Dat komt 
uit de SintCatharinakapel in de Lange 
Violettestraat. Toen die in 1865 werd ge
sloopt, heeft de pastoor van Meulestede 
het altaar gekocht en laten overbrengen. 
De neobarokke voorgevel en klokken
toren uit 1867 waren ook zijn idee.”

Orgel en spielerei 
De religieuze jaren van de SintAntonius 
Abtkerk zijn voltooid verleden tijd. Net 

DE KERK
LOOPT

WEER VOL
PATRIMONIUM
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‘Een winkel of een 
restaurant in een 

kerk: dat botst 
soms, en dat is  
begrijpelijk.’
LIEVE VERHEYEN, DIENST VASTGOED

uitdaging in elke kerk is de verwarming. 
De architect kwam met een innovatieve 
oplossing. “We vervangen de klassieke 
gasverwarming door een systeem met 
hangende gloeielementen. De warmte  
wordt naar beneden geblazen. Een 
meevaller: het dak is in 2014 volledig 
vernieuwd en geïsoleerd.”

Voor en door de buurt
Sommige Gentse wijken zijn zo dicht
bevolkt, dat elke nieuwe morzel 
publieke ruimte welkom is. De wijk 
RabotBlaisantvest is een gekend 
voorbeeld. De herbestemming van 
de SintJozefkerk, midden in de 

Wondelgem straat, is een meevaller voor 
de wijk. De buurt doet zelf voorstellen 
over een nieuwe invulling. 
Josefien Maes (wijkregisseur Rabot 
Blaisantvest): “We voeren er al een paar 
jaar gesprekken over. Zo is er nood aan 
een plek waar kinderen en jongeren  
zich zinvol kunnen bezighouden en 
waar organisaties mensen kunnen 
helpen om aansluiting te vinden bij 
de samenleving. De plek moet ook 
economische impulsen geven aan de 
Wondelgemstraat. Dit jaar werven we 
een coördinator aan. Die zal samen met 
de buurt de activiteiten uittekenen en 
coördineren.”

Jo Tondeleir en Henk Dekeyser van Maison Jules gaven hun Heilig Kruiskerk in bruikleen aan studenten van Sint-Lucas.
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De SintJozefkerk is een beschermd 
monument. Voor elke architecturale 
ingreep is toestemming nodig. Ook 
verwarming en brandveiligheid vormen 
een uitdaging. Josefien Maes: “In een 
eerste fase maken we het gebouw 
gebruiksklaar, onder meer door de toe
gankelijkheid tot de kerk zelf en tot de 
grote crypte te verbeteren. Het is nu aan 
de buurtbewoners om hun mening te 
geven over het eerste voorstel. Pas als de 
toekomstige invullingen duidelijk zijn, 
kunnen we de kerk echt herinrichten.”

Koken in de kerk
De Heilig Hartkerk in SintAmands
berg is ongeveer even oud, maar in 
tegenstelling tot de SintJozefkerk niet 

beschermd. De architecten mogen 
daardoor gedurfder ingrijpen. Ze maken 
de zijwanden open met glas en creëren 
binnenin een nieuwe constructie met 
een extra verdieping. De ambitie: van 
de Heilig Hartkerk een ‘buurtliving’ 
maken.
Ilse Van Wambeke (wijkregisseur 
SintAmandsberg): “De kerk ligt op een 
cruciale plek voor het stadsvernieu
wingsproject En Route: tussen het  
Heilig Hartplein, dat op termijn her
ingericht wordt en extra groen krijgt,  
en vzw de Pastory. Daar runnen de 
buurtbewoners sinds enkele jaren een 
kleinschalige ontmoetingsruimte. Ook 
de kerk wordt een plek voor ontmoe
ting, maar dan op grotere schaal. Zo 

10

komt er zowel een sociaal buurtrestau
rant als een kleinere buurtkeuken. De 
verbruikszaal en de ruimte boven kun
nen als polyvalente ruimte dienen. De 
kerk wordt de nieuwe uitvalsbasis voor 
heel wat verenigingen uit de buurt.”

De handelaars in de tempel
17 van de 46 Gentse parochiekerken 
worden ontwijd en krijgen een nieuwe 
bestemming. Welke dat zijn, ligt vast 
in het parochiekerkenplan. De kerk
fabrieken, het bisdom en de Stad Gent 
keurden dat plan goed. Als de projecten 
niet in strijd zijn met de gevoelens van 
de gelovigen, geeft het bisdom zijn 
uiteindelijke zegen. De Cel Erediensten 
van de Dienst Vastgoed begeleidt de 
kerkfabrieken, dat zijn de openbare in
stellingen die de kerken onderhouden, 
bij de herbestemmingsdossiers. Lieve 
Verheyen (Dienst Vastgoed): “De kerk 
in Malem was al voor het parochieker
kenplan verkocht, aan de Circusschool. 
Andere kerken worden nu voor verschil
lende doeleinden gebruikt: door een 
school, een culturele vereniging, een 
eigenaar van oldtimers ...”
Dat zorgt soms voor ophef, bijvoorbeeld 
toen de nieuwe bestemming van de 
SintAnnakerk bekend werd. Delhaize  
wil er een markthal, restaurant en wijn
bar inrichten. Daartegen kwam behoor
lijk wat verzet. Lieve Verheyen: 
“Een winkel of een restaurant in kerke
lijk erfgoed is nog een nieuw idee. Dat 
botst af en toe, en dat is begrijpelijk. 
Maar de restauratie van alleen al de  
buitenkant van SintAnna kost bij
voorbeeld 6 miljoen euro. De Stad kan 
onmogelijk elke kerk overnemen en er 
een gemeenschapsfunctie aan geven. 
Dat zou onbetaalbaar worden.”

Meer inspirerende voorbeelden van herbestemmingen:
+ www.parcum.be/herbestemming-kerken

Erik Van Hoecke kijkt uit naar de verbouwing van de Sint-Antonius Abtkerk.



wie
Wouter Wielemans

medewerker Groendienst
waar

Citadelpark

Bloemekenswijk

wie
Elke Fontaine, coördinator OverKop 

waar
OverKop-huis (Drabstraat 8)

“In het OverKop-huis kunnen jongeren vrij 
binnenlopen met om het even welke vraag. 
Er staan altijd mensen paraat om hen  
verder te helpen, zowel professionele 
zorgverleners als jonge vrijwilligers. 
Sommige jongeren hebben nood aan hulp 
op maat. Anderen aan een plek om even tot 
rust te komen. Om elkaar te ontmoeten en 
deel te nemen aan activiteiten. Ze kunnen 
allemaal bij ons terecht. Daarom houden 
we de drempels laag. Iedereen heeft 
immers momenten waarop het minder 
gaat. De coronacrisis maakt dat allemaal 
nog intenser. Het perspectief is zoek. 
Andere veilige havens, zoals de school of 
de jeugdbeweging, zijn weggevallen. Bij 
OverKop staat de deur nog altijd open, 
ook al moet je nu aanbellen om binnen 
te komen. Voor groepsactiviteiten vragen 
we om vooraf in te schrijven. Individuele 
gesprekken kunnen nog altijd zonder 
afspraak. Zodra het mag, wandelt iedereen 
weer vrij binnen en buiten. Daar kijken we 
met z’n allen enorm naar uit.”

Meer weten over het aanbod van OverKop?
  overkopgent

+ gent.overkop.be
• 0493 32 55 91 (tijdens kantooruren)

Waar kun je in Gent terecht als het even tegenzit? Voor  
jongeren, maar ook voor kinderen, volwassenen en 60+  
vind je hier het aanbod:
+ www.stad.gent/praaterover

DANKZIJ

Elke

Door corona wegen de  
donkere dagen extra zwaar. 
Bij OverKop vinden jongeren 
van 12 tot 25 professionele 
hulp en een veilige plek.

11
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en het binnenplein te overbruggen. Zo 
kunnen rolstoelgebruikers het kasteel 
in de toekomst op eigen houtje betre
den. Doreen Gaublomme: “De andere 
bezoekers zullen het Gravensteen via het 
buitenpaviljoen verlaten. Ook de shop en 
de personeelsruimte krijgen er een plek.”

Open tijdens de werken
Door het buitenpaviljoen verdwijnt een 
deel van de graszone naast het kasteel. 
Een bescheiden opening in de walmuur 
creëert een doorgang naar het gebouw. 
Roger Van Bockstaele, die het Graven
steen als stadsgids én buurtbewoner 
zeer genegen is, begrijpt de bezorgdheid 

BOUWEN AAN 
DE BURCHT 

VAN MORGEN
PLAN G

vele trappen een bezoek onmogelijk 
voor wie niet over 2 kwieke benen be
schikt. Dat is niet meer van deze tijd en 
een stad als Gent onwaardig.”

Toegankelijke toren
Met de steun van Toerisme Vlaanderen 
en de Vlaamse Bouwmeester schreef de 
Stad Gent een ontwerpwedstrijd uit. De 
winnaars legden een voorstel op tafel 
dat het kasteel respectvol klaarstoomt 
voor de eenentwintigste eeuw. Doreen 
Gaublomme: “Goede architecten zijn 
als hartchirurgen. Ze bedachten een 
aantal welgemikte ingrepen, die zowel 
de doorstroming als de toegankelijkheid 
bevorderen. De onthaalruimte wordt 
vernieuwd, en via een nieuwe doorsteek 
kunnen rolstoelgebruikers ook op de 
omwalling. Via een slanke lifttoren 
bereiken ze zelfs de top van de donjon. 
Het Gravensteen is van alle Gentenaars. 
Voortaan zal iedereen de burcht op een 
kwalitatieve manier kunnen bezoeken.”
De meest opvallende ingreep is de bouw 
van een nieuw buitenpaviljoen, met 
trappen en een lift. Die zijn nodig om 
het niveauverschil tussen de ingang 

H et Gravensteen is een van de 
belangrijkste trekpleisters van 
de stad. Jaarlijks stappen meer 
dan 400.000 bezoekers door het 

poortgebouw voor een blik op Gent van 
op de donjon, de toren in het midden 
van het kasteel. “En precies daar wringt 
het schoentje”, zegt Doreen Gaublomme 
van Historische Huizen Gent. “Die men
sen komen de burcht in en uit langs de 
smalle toegangspoort, met opstroppin
gen tot gevolg. Bovendien maken de  

De komende jaren krijgt 
het Gravensteen een nieuw 

harnas aangemeten. Zo 
wordt de middeleeuwse 

burcht ook toegankelijk voor 
ridders die minder goed te 
been zijn. In de vernieuwde 
ontvangstruimte krijg je een 

koninklijk onthaal.
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‘Ook als je minder 
goed te been bent, 
kun je binnenkort 
op ontdekking in 
het Gravensteen.’
DOREEN GAUBLOMME, HISTORISCHE HUIZEN GENT 

daarover. “Vooral bij jonge gezinnen is 
dat stukje groen geliefd, maar zelf heb ik 
niets tegen dat nieuwe gebouw. Het  
Gravensteen is al zo vaak van uitzicht 
veranderd. Aan het einde van de  
negentiende eeuw was het kasteel  
totaal verminkt. Daar zaten fabrieken 
in. Tegen de buitengevel waren huizen  
en estaminetten gebouwd. Voor de 
wereld tentoonstelling van 1913 werd  
het kasteel gereconstrueerd. Het hui
dige Gravensteen toont vooral hoe  
men in die tijd over een middeleeuwse 
burcht dacht.”
Ook nu moet het Gravensteen mee met 
zijn tijd. En de ontwerpers gingen niet 

over één nacht ijs. Doreen Gaublomme: 
“We hebben geprobeerd om de voet
afdruk zo klein mogelijk te houden. Onze 
collega’s van de Dienst Monumenten
zorg en van Onroerend Erfgoed Vlaan
deren houden terecht elke stap nauw
gezet in het oog. Ook de bezoeker kijkt 
mee. Tijdens de werken, die starten in 
2022, blijft het kasteel gewoon open. 
Eind 2023 hopen we uit te pakken met 
de vernieuwde burcht.”

Verbeelding troef
Daarbij hoort ook een nieuw parcours, 
met audioverhalen in een opmerkelijke 
hoofdrol. Doreen Gaublomme: “We 
hebben al een audiogids met Wouter 
Deprez, die de bezoeker meeneemt op 
een grappige reis doorheen het kasteel, 
en we werken nog een aantal nieuwe 
uit. De audiogidsen prikkelen elk op 
hun manier de verbeelding. Dat is waar 
het Gravensteen om draait. In plaats van 
een ellenlange geschiedenisles voor te 
kauwen, dagen we de bezoeker uit om de 
magie van het kasteel te ontdekken en 
zelf een deel van het verhaal in te vullen.”
Roger Van Bockstaele kijkt al uit naar 
een bezoek aan het vernieuwde Gra
vensteen. Te voet, want een lift is aan de 
97jarige stadsgids niet besteed. “Ja, ik 
heb mijn ouderdom. Maar ik geraak nog 
altijd naar boven. Ook in het buitenland 
bezoek ik nog regelmatig kastelen. Maar 
het Gravensteen blijft wat mij betreft on
overtroffen. Een middeleeuwse burcht 
pal in het centrum: hoeveel steden 
kunnen daaraan tippen?”

Ontdek Plan G
De komende maanden en jaren kom je alles te weten over 
het Gravensteen van morgen. Onder de noemer Plan G 
volgen er filmpjes, folders, infoborden en veel meer. Check 
nu al de website en schrijf je daar meteen ook in op de 
nieuws brief. Zo kom je als eerste te weten vanaf wanneer je 
in de stallingen gratis een blik op de toekomst kunt werpen. 
+ www.historischehuizen.stad.gent/plan-g
• 09 266 85 00 (Historische Huizen Gent)
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De meest opvallende ingreep is de bouw van een nieuw buitenpaviljoen.
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ALLERLEI 
LICHTJES

START

De dagen zijn op hun kortst, 
maar ook na zonsondergang 

schittert Gent. Van de 
binnenstad tot de rand: aan 

sfeervol verlichte plekjes 
geen gebrek. 

Breng je binnenkort een bezoek aan het vernieuwde STAM? Blijf dan wat langer hangen  
om ook de verlichte Bijlokesite te bewonderen. 

DE ROUTE



Lievekaai en  
Prinsenhof
Licht en water vormen wel vaker 
een geslaagd huwelijk. Dat is zeker 
ook het geval in het middeleeuwse 
 Prinsenhof, waar ooit de wieg 
van Keizer Karel stond. Vooral de 
Lievekaai aan het schilderachtige 
Lievekanaal is een van de vele 
verborgen parels in de stad, met 
zicht op de historische gevels van 
het Gravensteen en het Rabot. De 
mooi uitgelichte treurwilgen aan 
de oever wachten je op voor een 
romantisch onderonsje.

Louisa d’Havébrug
Bruggen brengen je niet alleen 
veilig naar de overkant. Ze zijn 
vaak ook mooi om naar te kijken. 
De gloednieuwe voetgangers en 
fietsersbrug tussen het Bellevue
park en de Stropkaai is een pareltje. 
De sobere handrailverlichting zet 
het esthetische karakter ’s avonds 
extra in de verf. Fiets je nadien 
ook door naar de Batavia brug aan 
de Oude Dokken en de ijzeren 
spoorwegbrug tussen Muide en 
Wiedauwkaai, dan heb je 3 vliegen 
in 1 klap. 

Palimpsest
Buurtpark De Porre in Gentbrugge is 
een fraaie ode aan het textielverleden 
van de stad. De voormalige fabrieks
site is vandaag een groenzone, die 
met respect voor het industriële 
karakter werd aangelegd. Bovenop de 
oude koeltoren prijkt het lichtkunst
werk Palimpsest van het Belgische 
kunstenaarstrio LAb[au]. Een ring 
van licht projecteert een lukrake op
eenvolging van woorden die door de 
buurtbewoners zelf werden gekozen. 

Koophandelsplein
De buurt rond het Koophandelsplein 
en de Kouter is ongetwijfeld het meest 
Parijse plekje van Gent. Het monu
mentale oud gerechtshof ademt de 
grandeur van lang vervlogen tijden. 
Met een beetje fantasie hoor je de 
paardenkoetsen in de Schouwburg
straat zo de entreehal van de opera  
oprijden. Geen grondprojectoren, 
maar nieuwe zuinige ledgevelspots 
aan de overkant van de straat verlich
ten de gevel van de opera harmonieus. 
Nu nog een trenchcoat en een hoed, 
en je waant je zo in een film noir.

Drongenplein met abdij
Ook de Gentse rand plukt de 
vruchten van het lichtplan. Bij de 
heraanleg van het 19deeeuwse 
Drongenplein maakte de parking 
plaats voor een groene publieke 
ruimte. De aangrenzende gevels 
van de parochiekerk en de Oude 
Abdij worden ’s avonds uitge
licht zoals de monumenten in de 
binnenstad. Meteen is de toon 
gezet om op termijn ook de andere 
Gentse wijken in een nieuw licht 
te zien. Wordt vervolgd…
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Lichtend pad
Nog meer nachtelijke Gentse 
hotspots? Tussen valavond  
en middernacht baden alle 
monumenten in het licht. Met 
de lichtplanwandeling verken 
je de meest betoverende 
lichtjes van de stad. Vooral het 
blauwe uur, bij de overgang 
tussen dag en nachtlicht,  
levert fraaie plaatjes op.  
Deel ze op Instagram met  
#instagent of plaats ze op 
www.stad.gent/gentsmoment. 
Wie weet verschijnt je foto  
binnenkort in dit magazine of 
in het Gentse straatbeeld. 

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



liefst zou ik in de stadsrand wonen,  
met zicht op het groen en op paarden.  
Misschien kan ik ooit nog eens paardrijden. 
Ik ben niet meer zo jong en zou graag nog 
een paar jaar gelukkig zijn.”
Toen Bruno haar ontmoette in het 
Buurtcentrum, woonde Irma in een 
krot. Zonder licht, elektriciteit of water. 
Irma: “Op straat leven is zwaar. Alles 
is moeilijk. Waar kan ik mijn spullen 
verstoppen? Mij even opwarmen? Mijn 
tanden poetsen? Door corona ging alles 
ook nog eens dicht. Ik kon eerst in de 
nachtopvang terecht, en nu hier.”
Irma vraagt regelmatig hulp aan ‘haar’ 
straathoekwerkers. Die brengen haar  
in contact met de juiste organisatie of 
met vrijwilligers. Ze is dankbaar voor  
de praktische hulp. Maar vooral  
waardeert ze hoe de straathoekwerkers 
met haar omgaan. “De maatschappij 
kijkt neer op mensen als ik. Dakloos  
is waardeloos. Voor Bruno ben ik 
evenveel waard als gelijk wie. Hij neemt 
me serieus, maakt tijd voor mij. Soms 
brengt hij me gewoon eens aan het 
lachen. Dat doet ook deugd.”

STRAATHOEKWERK

HET  
BEGINT MET 
EEN BABBEL

16

‘Eens het  
vertrouwen er is, 
komen de vragen 

vanzelf.’
BRUNO VAN HERCK, STRAATHOEKWERKERZ e heeft een open gezicht en een lief

lijke, guitige stem. Toch leidt Irma  
een moeilijk leven. We bezoeken haar 
samen met straathoekwerker Bruno 

Van herck in een caravan in de Brugse 
Poort. Daar mag ze tijdelijk verblijven. Een 
tussenoplossing in haar zoektocht naar 
een eigen plek. Irma: “Heb je het tiny house 
hiernaast gezien? Dat is mijn droom. Het 

Ook in een solidaire 
stad als Gent glippen er 
mensen door de mazen 

van het net. Ze zijn soms zo 
ontgoocheld in het leven, 

dat ze zelfs geen hulp meer 
wíllen. Behalve misschien 

van één persoon. “Mijn 
straathoekwerker is de enige 

die ik nog vertrouw.”
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De brokken lijmen
In de Brugse Poort zijn er wel meer 
mensen met financiële, psychische of 
verslavingsproblemen. Vaak kunnen ze 
op niemand terugvallen of zijn ze het 
vertrouwen in de ‘gewone’ hulpverle
ning kwijt. Bruno Van herck loopt al  
6 jaar als straathoekwerker in de buurt 
rond. Onlangs kreeg hij het gezelschap 
van collega Mohamed Assaguir. Die 
gaat meer op de jongeren focussen. 
Bruno Van herck: “Onze missie is 
dezelfde: het vertrouwen terugwinnen 
en de ergste brokken lijmen. Niet alle 
mensen vinden de weg naar de hulp
verlening. Daarom gaan wij hen zelf 

zoeken. Op pleintjes, aan het busstation, 
bij de voedselbedeling … We beginnen 
met een babbel en forceren niets. Als 
het vertrouwen er is, komen de vragen 
vanzelf. Soms duurt dat lang, maar dat 
geeft niet. We werken op maat en op het 
tempo van onze gasten.”
Gasten? Mohamed Assaguir: “We noe
men hen geen cliënten, maar gasten. 
Omdat we naast hen willen staan, in 
hun leefwereld.”

Eerst vertrouwen, dan werken
In Nieuw Gent zijn 3 straathoekwerkers 
aan de slag: Mo Zerioh, Isabelle  
Standaert en Laura Sackebandt. Mo is 

de ancien. Hij is al 22 jaar straathoek
werker, waarvan 10 in Nieuw Gent.  
Tien jaar op één plek, dat is lang. 
Mo Zerioh: “Niet voor een straathoek
werker. Elke wijk is anders en heeft 
zijn eigen uitdagingen. Het duurt jaren 
voor je de mensen kent en een lokaal 
netwerk van partnerorganisaties hebt 
uitgebouwd. In het begin ging ik deur 
aan deur foldertjes ronddragen, om 
bewoners te ontmoeten. Pas als er een 
vertrouwensrelatie is, kun je aan een 
werkrelatie denken.” 
Mo houdt geen dossiers bij en kan geen 
rechtstreekse hulp geven. Wel kent 
hij alle organisaties die dat kunnen. 
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Zo heeft hij gisteren een plaatsje in de 
nachtopvang geregeld voor GertJan. 
We ontmoeten de dakloze twintiger in 
Bij Pino, een ontmoetingsplek die door 
vrijwilligers wordt gerund. Probleem: 
GertJan is niet naar de nachtopvang 
geweest. Daardoor verliest hij zijn plek 
voor deze nacht. Terwijl Mo rondbelt 
voor een alternatief, vertelt hij zijn 
verhaal.
GertJan: “Toen mijn relatie op de klip
pen liep, ben ik zwaar beginnen uitgaan 
en aan de heroïne geraakt. Op een jaar 
tijd was ik mijn job en mijn woning 
kwijt. Ik heb jarenlang links en rechts 
geslapen, zelfs een tijdje in een tent. Mo 
sprak me aan, maar ik wimpelde hem 
telkens af. Omdat ik zelf mijn plan wilde 
trekken. Intussen kan ik hem niet meer 
missen. Ik kan nu naar de nachtopvang 
en binnenkort naar een sociale woning. 

slecht en was kwaad op alles en ieder
een en heel agressief. Een beest.”
Hoe agressief, ondervond Mo bijna aan 
den lijve. Hun kennismaking draaide 
net niet op een handgemeen uit. Mo is 
nochtans één en al geduld en beheer
sing. Damian: “Hij wilde me helpen, 
maar ik kon de stress niet aan en sloeg 
tilt. Na dat incident heb ik nog jaren 
voortgeploeterd, tot het echt niet meer 
ging. Toen heb ik Mo opnieuw gecon
tacteerd. Hij is teruggekomen. Dat 
iemand zoiets voor je doet, ondanks die 
faliekante eerste ontmoeting, is voor 
mij enorm kostbaar. Sindsdien hebben 
we een positieve relatie. Hij helpt mij 
met de financiën, medische problemen, 
de psychiater ... Eigenlijk met alle 
dingen die ik zelf niet voor elkaar krijg. 
Alleen Mo vertrouw ik 100 procent. 
Laura ken ik nog niet lang, maar met 
haar klikt het ook. Wat ik waardeer 
aan straathoekwerkers, is dat ze niet 
veroordelen en altijd nieuwe kansen 
geven. Het blijft ook niet bij praten.  
Ze zoeken echt een oplossing.”

Onzichtbare armoede
Straathoekwerk bestaat intussen  
28 jaar in Gent. Een kleine 20 straat
hoekwerkers zijn actief in het centrum, 
de negentiendeeeuwse wijken, Nieuw 
Gent en aan de Watersportbaan. Ze zul
len niet snel zonder werk zitten, denkt 
Bart Guilemyn (coach Straathoekwerk). 
“De armoede groeit nog, maar minder 
zichtbaar. Ook dakloosheid neemt 
nieuwe vormen aan. Vergeet de man 
met de woeste baard. Een nette dame 
lijkt onderweg naar een vergadering, 
terwijl ze in werkelijkheid misschien 
op de sofa van vrienden slaapt.”

+ www.stad.gent/straathoekwerk 
+ straathoekwerk@stad.gent
• 09 268 21 50 (Dienst Outreachend Werken)

Niet in Nieuw Gent, hier zijn te veel 
verleidingen. Ik ben zo vaak belogen en 
bedrogen, dat ik niemand nog vertrouw. 
Niemand, behalve Mo.”

Enorm kostbaar
De 10 jaar veldwerk hebben geloond:  
Mo is wereldberoemd in Nieuw Gent. 
Hij wordt om de haverklap aangeklampt 
of toegezwaaid vanuit de woontorens. 
In één van die torens stellen Mo en 
Laura ons aan Damian voor. Zijn verhaal 
bewijst: een dak boven je hoofd wil niet 
zeggen dat je leven op de rails staat.  
Damian: “Ik ben opgegroeid in een 
zwaar café, tussen druggebruik en 
vechtpartijen. Vanaf mijn tiende ge
bruikte ik ook. De criminaliteit volgde 
vanzelf. Het heeft lang geduurd voor ik 
besefte dat dit geen normaal leven was. 
Ik voelde me fysiek en mentaal heel 
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‘Wat ik waardeer aan 
straathoekwerkers, is 

dat ze niet veroordelen 
en altijd nieuwe  
kansen geven.’

DAMIAN, NIEUW GENT



1  @BLANCO_PLATFORM
Tweebruggenstraat

2  @BRUISENDGENT
Korenlei

3  ANAÏS VAN DE PUTTE
Maaseikplein

4  @SODKEYSE
Graslei

5  @SIEL_JH
Blaarmeersen

6  @MOKKEVANGENT
Voorhaven
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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

2 3

6

54

19



20

wie
Pieter Mortier, contrabassist

waar
In zijn kot

Pieter

“Organisatoren van buurtfeesten of huis-
kamerconcerten boeken via Artiest zkt… 
een betaalbare act. Zelf ben ik op het 
platform actief met 3 verschillende bands. 
Die doen allemaal iets met swingjazz: 
muziek die zich bij voorkeur akoestisch 
laat smaken. Voor kleinschalige concerten 
is dat ideaal. Het is ook leuk om te doen. 
Je leert veel mensen kennen en speelt op 
plekken waar je anders nooit komt, van 
een beluikhuisje in het centrum tot een 
feesttent in de rand. De voorbije zomer 
traden we zelfs op in een peuterbar. Het 
is fijn om je eigen stad op zo’n manier te 
leren kennen. Daarnaast is Artiest zkt… 
een soort keurmerk. Een jury van mensen 
uit de cultuurwereld screent de artiesten 
vooraf. Wie ons boekt, weet dat hij kwa-
liteit in huis haalt. In die zin is het voor 
artiesten een mooie springplank. Via de 
website bereiken we ook organisatoren 
van buiten de stad. Zelfs in coronatijden 
werden we regelmatig gevraagd. Zo 
speelden we via Artiest zkt… onder  
meer voor scholen en assistentie-
woningen. Het voordeel van kleinschalig-
heid, zeker? (lacht)”   

+  cultuur.stad.gent/artiestzkt
• 09 323 61 80 (Cultuur Gent)

Artiesten horen op het 
podium, en dat kon 
afgelopen jaar veel te 
weinig. Plan je nu al een 
klein, coronaveilig initiatief, 
of wie weet, een groter 
evenement later op het 
jaar? Via Artiest zkt…  
boek je originele en 
betaalbare acts.

DE AGENDATIPS VAN ...

Zie agenda hiernaast

Pieter Mortier Invites
Bar Mirwaar

Les Somnambules
Café De Walrus

20
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Tijdens de derde, en voor de gelegenheid digitale, editie van het Gentse kamer
muziekfestival Big Little Music laat curator Anneleen Lenaerts je kennismaken met de 
schoonheid en de genialiteit van het Weense fin de siècle. Drie dagen lang zoomt ze 
samen met andere bekende artiesten in op het kleine Wenen rond 1900, waar  
de grote wereld van de twintigste eeuw haar generale repetitie hield. Je volgt de 
concerten via livestream op www.soundofghent.be. Het volledige programma vind  
je op de website van Muziekcentrum De Bijloke.
+ www.debijloke.be
• 09 323 61 00 (Muziekcentrum De Bijloke)

10 jaar Torekes
DO 21 JAN
Het Toreke, de alternatieve munt uit 
de wijk Rabot-Blaisantvest, bestaat  
10 jaar. Op donderdag 21 januari 
ben je van 19 tot 21 uur welkom in 
Barabot (Vlotstraat 22) voor een duik 
in het verleden en een blik op de 
toekomst. Je komt er meer te weten 
over het werken met een wijkmunt 
en de dynamiek die ze teweegbrengt. 
Inschrijven kan via de website en is 
verplicht. Als de coronamaatregelen 
daarom vragen, vindt het evenement 
online plaats.
+ www.torekes.be

 Torekes Rabot

Nu in de musea
De musea zijn weer open en er valt 
meteen heel wat te beleven. In het 
STAM kun je naar het volledig ver-
nieuwde verhaal van Gent en in het 
Industriemuseum opent de perma-
nente expo 100% Textiel de deuren. 
In het S.M.A.K. ontdek je onder meer 
het werk van Anna Boghiguian en 
bewonder je ruim 400 ingestuurde 
lockdown-tekeningen. Ook andere 
tentoonstellingen lopen nog even 
door: Kleureyck in Design Museum 
Gent, Gustave Van de Woestyne in 
het MSK, Circus Onderweg in het Huis 
van Alijn en Heeren, vertrekt! in de 
Sint-Pietersabdij.
+ www.degentsemusea.be 
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Paarse Zetel: Charlotte 
van den Broeck 
DO 21 JAN
Dichter Charlotte van den Broeck 
neemt van 12.30 tot 13.15 uur plaats 
in de Paarse Zetel voor een gesprek 
met Griet Pauwels. In 2016 kreeg zij 
de Herman de Coninck-debuutprijs 
voor Kameleon. Haar tweede bundel, 
Nachtroer, werd bekroond met de Paul 
Snoek-prijs. Ook haar prozadebuut 
Waagstukken kreeg veel aandacht. Het 
gesprek volg je live via de Facebook-
pagina van Bibliotheek De Krook. 

  Bibliotheek De Krook
• 09 323 68 81 (Bibliotheek De Krook)

BIG LITTLE MUSIC 

VR 29 TOT ZO 31 JAN

TIP

Les Somnambules
ZA 30 JAN
Als de coronamaatregelen het 
toe laten, speelt Pieter Mortier elke 
laatste zaterdag van de maand met 
Les Somnambules ten dans in café  
De Walrus (Coupure Links 497). 
Centraal staat muziek uit de eerste 
decennia van de twintigste eeuw, van 
gipsy swing tot hot jazz over Franse 
en Italiaanse chansons. Django, Louis, 
Billie, Fats en vele anderen kijken 
goedkeurend toe.
+ www.walrus-gent.be
• 09 279 38 48 (Café De Walrus)

Pieter Mortier Invites
ELKE ZONDAG
Als de coronamaatregelen het toela-
ten, brengt bassist Pieter Mortier elke 
week een paar bevriende muzikanten 
mee naar Bar Mirwaar (Burgstraat 
59) voor een volledig akoestische set 
gipsy swing en aanverwante genres. 
De concerten starten telkens om 
20.30 uur. De toegang is gratis, maar 
een eerlijke vrije bijdrage in de hoed 
is meer dan welkom.
+ www.barmirwaar.be
• 0498 31 63 11 (Bar Mirwaar) 

agenda
JANUARI

De coronamaatregelen kunnen snel 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.
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“Fitmix is een combinatie van interval- en weerstandstraining, 
circuit en krachtoefeningen. Het is dé manier om je conditie 

te verbeteren en je spieren te versterken met behulp van 
rekkers, fitballen en halters. In februari breidt de Sportdienst 
de lessen fitmix voor volwassenen uit met enkele extra uren. 
Sporten kun je vanaf dan ook op maandag van 18 tot 20 uur 
in buurtsporthal Melopee (Kompasplein 2) en op maandag 

van 20 tot 21 uur in de turnzaal van zwembad Rooigem 
(Peerstraat 1). Inschrijven voor deze en andere blijf fit-lessen, 

aquagym, easy fitmix en sportmix doe je via de website of 
telefonisch. Door corona kun je niet ter plaatse inschrijven.”

Meer over de sportcursussen van de Sportdienst:
+ www.stad.gent/sportcursussen  • 09 266 80 00 (Sportdienst)

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

 ‘Ik wil graag de coronakilo’s  
te lijf. Wat moet ik doen?’

EVELIEN, GENT

GENTINFO

Vraag het aan

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 (vormgeving),  
Thomas Sweertvaegher (fotografie) 

Stuur de oplossing samen met je adres vóór maandag 11 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 exemplaar van Kleurboek Gent  
van Katrien Van Gysegem. Zij tekende ook  
de kleurplaat op de pagina hiernaast.

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden het sportveld in wijkpark  
De Porre in Gentbrugge.
• Sandra Berghman, Gentbrugge
• Sylvie Masscho, Aalter
• Kaat Roels, Sint-Amandsberg
• Jana Van Acker, Gentbrugge
• Simon Van de Gracht, Gentbrugge

Waar in Gent?

Vragen over coronamaatregelen?
 www.stad.gent/corona

  09 210 10 10 (Gentinfo)
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Meer kleurprenten in Kleurboek Gent door Katrien Van Gysegem. Alle info op facebook en instagram Kleurboek Gent.
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