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Van 30 januari tot 5 februari staat  
muzi kaal talent van eigen bodem opnieuw 
een week lang in de kijker. In de vele Gentse 
muziekcafés kun je dan terecht voor heel 
wat niet te missen concerten. Het startschot 
weer klinkt op 30 januari in Ha Concerts 

met het eerste Feest van de Gentse Muziek
scene, een dag voor en door muzikanten, 
organisatoren en beleidsmakers met debat, 
speeddating en natuurlijk ook livemuziek.
+ cultuur.gent/muziekscene
•  09 323 61 80 (Cultuur Gent)

JANUARI

Week van de  
Belgische Muziek

UITKIJK

2



3

deze
maand

18

16

07 15 19

16

12

08

deze
maand

18

16

07 13 19

16

08

14

©
  Bjōrn Comhaire

04  Kort nieuws
07  Gentrepreneurs
13  Bomen en bossen
19  Miriam Van hee
20  Agenda
22  Wedstrijd
23  Foto's van lezers

08
Wandelvoetbal
Samen sporten zonder  
te lopen.

14
Poëzieweek
Gentse dichters schrijven ode 
aan de vriendschap.

10
Gentse wensen
Wat verwacht jij van het 
nieuwe jaar?

16
Expo Burn
Industriemuseum plaatst welzijn 
op het werk centraal.

Volg de Stad Gent    
       
 www.stad.gent

Het Stadsmagazine valt elke laatste week van de maand in de bussen. Niet gekregen? Laat het weten 
via gentinfo@stad.gent of 09 210 10 10 (Gentinfo). We bezorgen je snel een exemplaar.
Het magazine kun je ook lezen op www.stad.gent/stadsmagazine.



kort
nieuws

4

‘Te gast op de gemeenteraad 
geeft je letterlijk en 
figuurlijk een kijkje  
achter de schermen  
van het stadhuis.’

LUT BOEYNAEMS, DEELNEMER

Joren Gistelinck (Groen)  
vervangt gemeenteraadslid  
Anton Vandaele in het 

bijzonder comité voor de sociale dienst. Dat comité neemt beslissin
gen rond individuele dienstverlening en maatschappelijke integratie. 
Dat gaat bijvoorbeeld over de toekenning van leeflonen, financiële 
ondersteuning voor mensen met schulden of voorschotten op de werk
loosheidsvergoeding. Joren maakte tot voor kort deel uit van de Gentse 
studentenraad en is vandaag als parlementair medewerker aan de slag.

TE GAST
op de gemeenteraad
Elke maand komen de 53 gemeenteraads
leden samen in het Gentse stadhuis om 
beleidszaken te bespreken. Iedereen kan 
de zitting bijwonen, maar als gast van de 
gemeenteraad krijg je vooraf alle uitleg 
uit de eerste hand. Na een broodje en een 
introductiefilmpje ga je in gesprek met 
enkele raadsleden. Daarna schuif je aan 
voor de gemeenteraad en een rondleiding 
in het stadhuis. Zin om erbij te zijn op 
maandag 30 januari, maandag 27 februari 
of maandag 27 maart? Schrijf je in via de 
website. Geen internet? Bel Gentinfo.
+ www.stad.gent/tegast
• 09 210 10 10 (Gentinfo) 

BIJZONDER COMITÉ SOCIALE DIENST
Welkom Joren Gistelinck

ENERGIE 
Warme winterplekken
Nood aan een gezellige plek om op te warmen, 
samen met andere Gentenaars? Nog tot eind 
februari maakt de Stad Gent werk van warme 
winterplekken: verwarmde gemeenschappe
lijke ruimtes waar iedereen welkom is om een 
praatje te slaan en op temperatuur te komen. 
Het gaat om zeer uiteenlopende gebouwen, 
waarvan er verschillende ook ’s avonds en in 
het weekend toegankelijk zijn. Soms is er  
koffie, thee of soep of kun je meesurfen op de 
wifi. Bekijk het overzicht op de website.
+  www.stad.gent/warmewinterplekken
• 09 266 55 50 (Dienst Ontmoeten en Verbinden)

CO-PREVENTIE 
Veilig verwarmen

Door de hoge energieprijzen  
grijpen veel mensen naar alter

natieve verwarmingstoestellen. Zo 
stijgt het risico op COvergiftiging.  

CO ontstaat bij een slechte 
verbranding van gas, stookolie, 

steenkool of hout. Gebruik alleen 
goed onderhouden toestellen, 
volg de handleiding ervan en 

ventileer. Ervaar je symptomen als 
plotse vermoeidheid, duizeligheid, 
hoofdpijn of braakneigingen? Zet 

ramen en deuren open, breng 
jezelf en anderen in veiligheid en 
bel meteen 112, ook als je twijfelt. 

+ www.antigifcentrum.be/ 
koolstofmonoxide

• 070 245 245 (Antigifcentrum)



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. Het 
volledige programma vind je op de website. 
Reserveer je sportkamp online of telefonisch. De 
inschrijvingen starten op woensdag 11 januari 
voor Gentenaars en op donderdag 12 januari voor 
nietGentenaars, telkens om 9 uur. 
+ www.stad.gent/sportkampen
• 09 266 80 00 (Sportdienst) 

GROEPSCURSUS 
Stoppen met roken
Wil je graag stoppen met roken? 
Schrijf je dan in voor de groeps
cursus Rookstop. Tijdens  
8 sessies begeleidt tabakoloog 
Luc Timmermans je doorheen het  
proces. Iedereen heeft hetzelfde 
doel voor ogen: er wordt gedeeld 
en gelachen. De sessies vinden 
plaats in Casa Rosa (Kammer 
straat 22) op maandagavond, van  
6 februari tot 17 april. Er is een 
groep van 18.30 tot 20 uur en een 
groep van 20.15 tot 21.45 uur. De 
cursus kost 48 euro. Heb je recht 
op een verhoogde tegemoet
koming of ben je jonger dan 20? 
Dan betaal je 24 euro. 
+ www.stad.gent/rookstop
• 09 266 35 19 (Gezondheid en Zorg)

WERELDKOOR KIDS 
Schrijf je in
Onder begeleiding van Aniko 
Boros en Dorien Staljanssens 
brengt het Wereldkoor 
Kids van De Centrale 
(Kraankindersstraat 2) een 
gevarieerd repertoire van één 
en meerstemmige liederen uit 
verschillende landen. Kinderen 
van 7 tot 13 jaar zijn elke dins
dag welkom van 18.30 tot 19.30 
uur om samen te zingen en hun 
stem te ontwikkelen. De lessen 
starten op dinsdag 10 januari 
en duren tot eind mei. Schrijf je 
in via de website. 
+ www.decentrale.be/muziekateliers 
• 09 323 65 65 (De Centrale)

SLOOPPREMIE
Wagens en brommers
Voldoet je auto niet aan de  
toelatingsvoorwaarden voor  
de lageemissiezone? En heb je 
recht op een verhoogde tegemoet
koming? Vraag dan je sloop
premie van 1.500 euro (benzine) 
tot 2.000 euro (diesel) aan.  
Niet zeker of je recht hebt  
op zo’n verhoogde tegemoet
koming? Vraag het na bij je 
ziekenfonds. Gentenaars die  
hun brommer laten slopen  
krijgen op hun beurt een  
mobiliteitsbudget van 500 euro 
voor een duurzaam alternatief, 
zoals een elektrische fiets of  
het openbaar vervoer. 
+ www.stad.gent/slooppremie
• 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)

GOEDE VOORNEMENS 
Meer bewegen
Wil je in het nieuwe jaar meer 
bewegen en gezonder leven, maar 
weet je niet hoe? Met een verwijs
brief van je huisarts, apotheker of 
een andere Gentse hulpverlener 
kun je terecht bij een Bewegen 
Op Verwijzingcoach voor een 
persoonlijk beweegplan op maat. 
Of doe mee aan een beweegles in je 
buurt en bouw rustig je conditie op 
voor slechts een halve euro per les.  
+ www.stad.gent/bewegenopverwijzing
+ www.stad.gent/beweeglessen
• 09 266 35 19 (Gezondheid en Zorg)

OPVANG KROKUSVAKANTIE 
Start inschrijvingen
Ouders van kleuters en kinderen uit het lager  
onderwijs kunnen tijdens de krokusvakantie voor 
opvang terecht bij de Dienst Kinderopvang. Alle 
opvang locaties van de Stad Gent zijn open van  
maandag 20 februari tot en met vrijdag 24 februari. 
Schrijf je kinderen in van zaterdag 7 tot en met  
zondag 22 januari via de website of in je eigen  
opvanglocatie tijdens de weekdagen in die periode.
+ www.kinderopvang.gent
• 09 268 20 80 (Dienst Kinderopvang)
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755 LAADPUNTEN IN GENT

Het Algemeen Bouwreglement bundelt voor
schriften voor wie bouwt of verbouwt in Gent.  
De Stad heeft enkele artikels gewijzigd en toe
gevoegd. Het gaat om voorschriften die impact 

hebben op het openbaar domein, zoals de breedte van een oprit, contact met de 
straat en afvalberging bij horecazaken. Het Bouwreglement werd ook her
schikt en is nu overzichtelijker. Dien je opmerkingen en bezwaren in tijdens 
het openbaar onderzoek van 2 tot en met 31 januari. Meer info vind je op de 
website of na afspraak bij de Balie Bouwen (Woodrow Wilsonplein 1).
+ www.stad.gent/bouwreglement + bouwen@stad.gent
• 09 266 79 50 (Balie Bouwen)

MOBILITEIT
Laadpalen in de parkings
Rij je met een elektrische auto? Voortaan 
kun je die tijdens het parkeren opladen 
aan 84 nieuwe laadpunten, verspreid over 
9 parkeergebouwen van de Stad Gent. Net 
zoals de laadpalen op straat kun je ze  
gebruiken tegen betaling. Langs de open
bare weg en aan de sportaccommodaties 
vind je vandaag al meer dan 670 Gentse 
laadpunten. Dat aantal breidt de komende 
jaren nog sterk uit. 
+ www.stad.gent/laadpalen 
• 09 266 28 00 (Mobiliteitsbedrijf) 

BIBLIOTHEEK 
e-boeken  
ontlenen

Lees je graag digitaal? Met je lid
kaart van Bibliotheek De Krook 
kun je sinds kort zo’n 13.000 

eboeken ontlenen, zowel fictie 
als nonfictie. Dat doe je via een 
app op je smartphone of tablet, 
via je ereader of gewoon online 

met je computer. De meeste 
titels zijn Nederlandstalig, maar 
er is ook een beperkt aanbod 

in andere talen. Je kunt telkens 
2 eboeken tegelijk lenen voor 

in totaal 6 weken. Loopt de 
uitleentermijn af, dan  

verdwijnen de eboeken  
vanzelf van je toestel. 

+ gent.bibliotheek.be/e-boeken 
 • 09 323 68 00  

(Bibliotheek De Krook)

OPENBAAR ONDERZOEK
Algemeen  
Bouwreglement

VALENTIJN 
Gezocht: jouw liefdesverhaal
Toen Kathleen het nieuws over de afbraak van 
de betoncentrale aan de Oude Dokken hoorde, 
ging ze meteen een kijkje nemen. Ze raakte aan 
de praat met de kraanman en bracht hem daar
na wekenlang elke dag trouw een bezoekje. De 
rest is geschiedenis: de betoncentrale is er niet 
meer, de kraanman wel. En zo kent Gent einde
loos veel bijzondere liefdesverhalen: groots, 
intiem, speels of ontroerend. Bezorg ons jouw 
verhaal en wie weet contacteren we je voor een 
Valentijnsbericht op onze sociale media.
+ socialemedia@stad.gent 
• 09 266 52 66 (Dienst Liefde)



wie
Zoë De Cock 

waar
Atelier Renēe by Zoë

“Ik studeerde modetechnologie 
aan de Hogent. De modewereld 
boeit me enorm, maar is helaas 
ook weinig duurzaam. Op een 
dag wilde mijn grootvader een 
stapel oude hemden weggooien. 
Of ik daar iets mee kon doen? 
Ik recycleerde ze tot nieuwe, 
modieuze kledingstukken. Die 
plaatste ik op Instagram, en zo 
ging de bal aan het rollen. Mensen 
uit mijn omgeving vroegen 
of ik ook voor hen zoiets kon 
maken. Voor ik het besefte, was 
ik aan het ondernemen. Mijn 
moeder hielp me om het label 
Renēe op te starten. Dat is Frans 
voor ‘herboren’: een knipoog 
naar het feit dat we kledij een 
tweede leven geven. Een coach 
aan de hogeschool overtuigde 
me om deel te nemen aan de 
Gentrepreneur Awards. Zo werd ik 
verkozen tot student-ondernemer 
van het jaar. Die titel opent een 
jaar later nog altijd deuren. Ik wil 
graag mijn productie uitbesteden 
en met overstocks van bedrijven 
aan de slag gaan. Op termijn 
droom ik van een eigen winkel. 
Dan is zo’n prijs een mooie 
binnenkomer."

ONTMOET

Zoë 

Van een zak vol oude  
hemden naar een 
duur zame kledinglijn: 
het leverde Zoë een 
Gentrepreneur Award 
en een vliegende start 
als ondernemer op. 

Dampoortstraat

7

Studeer je in Gent en heb je een startende onderneming? 
Schrijf je dan in voor de Gentrepreneur Awards 2023. Je bouwt 
een netwerk uit en krijgt ondersteuning. Kijk op de website 
voor info en voorwaarden.

+ www.gentrepreneur.gent/awards23
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O p het voorbije WK mochten we al 
geregeld eens proeven van wan
delvoetbal op het hoogste niveau, 
maar hier gaat het over een heel 

andere discipline. De regels zijn simpel, 
legt Mathilde Dispersyn (KAA Gent 
Foundation) uit: “Wandelvoetbal wordt 
gespeeld door mannen en vrouwen vanaf 
55 jaar. Het veld meet ongeveer 25 op  
35 meter, het doel is 3 meter breed en  
1 meter hoog. Een match speel je met  
5 tegen 5, zonder vaste keeper. De bal 
moet onder heuphoogte blijven. Slidings 
en lichamelijk contact zijn verboden. 
Wat ook niet mag is lopen: één voet moet 
altijd in contact met de grond blijven.” 

Vierkante bal
Ook opvallend: wandelvoetbal kent geen 
buitenspelregel, en daar zijn de meeste 
spelers niet rouwig om. Dat geldt ook 
voor Nicole Tillie en Frank Rotsaert. Zij 
spelen bij de Voskes, het wandelvoet
balteam van de wijk Watersportbaan, en 
belijden honderduit hun liefde voor deze 
sport. Frank is 68, Nicole 79  het levende 
bewijs dat wandelvoetbal tot op een 
gezegende leeftijd mogelijk is.
Frank Rotsaert: “Ik wandel elke dag, 
maar ik had altijd een broertje dood aan 
sport. Ik zie mezelf niet op loopschoenen  
langs de Watersportbaan jakkeren. 
Wandelvoetbal is dus de ideale sport 
voor mij. (lacht) Voor veel medespelers 
trouwens. Eerlijk gezegd: sommigen van 

ons wisten nauwelijks of een voetbal 
rond of vierkant was. Maar we trainen 
nu al een jaar lang elke week en ieder
een is er enorm op vooruitgegaan. We 
hebben alsmaar meer controle over  
de snelheid en de richting van  
onze passes.”

Binnenkant voet
Nicole Tillie is wel altijd sportief  
geweest. Ze mept elke donderdag 2 uur  
lang ballen op een tennisterrein 
en komt net als Frank elke vrijdag
namiddag trainen bij de Voskes.
Nicole Tillie: “We zijn met 18, waar
van er toch telkens 10 tot 12 opdagen. 
Vooral de vrouwen komen trouw 

naar de training. Ik heb thuis zelfs een 
bal liggen. Daar trap ik af en toe eens 
tegenaan, om te oefenen. Binnenkant 
voet, zoals ik het hier geleerd heb, en zo
wel rechts als links! Ik heb telkens veel 
deugd van de training. Je mag het  
trouwens niet onderschatten, hoor.  
Als je een uurtje traint en daarna een  
matchke speelt, voel je het achteraf wel.”
Frank Rotsaert: “Ik val in elk geval vlot 
in slaap op vrijdagavond.”

Geen Ronaldo’s
Samen sporten: dat doet deugd en het is 
gezond. Toch is parate fitheid maar de 
helft van het verhaal. Voor de Stad  
is wandelvoetbal vooral een manier  

Bij onze noorderburen 
is wandelvoetbal razend 
populair, maar ook hier 

krijgt de sport grond onder 
de voeten. In de Rabotwijk 
ging zopas de vijfde Gentse 

wandelvoetbalploeg van 
start. Nieuwe spelers  

zijn welkom! 

VERBODEN 
TE LOPEN

WANDELVOETBAL
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‘We zoeken  
nog spelers.’

MATHILDE DISPERSYN,  
KAA GENT FOUNDATION

'Een uurtje  
trainen en daarna 

een match: dat voel 
je achteraf.'

 
 NICOLE TILLIE, WANDELVOETBALLER

om 55plussers met elkaar in contact  
te brengen.
Nathalie Samaes (Regie Gezondheid en 
Zorg): “In sommige wijken wonen veel 
senioren die maar zelden mensen zien. 
Wandelvoetbal is een dankbare aanlei

ding om buiten te komen en vrienden te 
maken. Dat werkt: de spelers van onze 
wandelvoetbalploegen organiseren zelf 
activiteiten en uitstappen en ze helpen 
elkaar als er iets scheelt.”
Na amper 1 jaar vormen de Voskes  
inderdaad al een hechte groep, stelt 
Nicole vast. Er zitten geen omhoog
gevallen Ronaldo’s bij.
Nicole Tillie: “Niemand voelt zich beter 
dan een ander en iedereen is vriende
lijk voor elkaar. We hebben zelfs een 
Whatsappgroepje. Vakantiegangers 
sturen al eens een foto door, jarigen  
krijgen felicitaties en wie in nood zit, 
kan op hulp of een luisterend oor  
rekenen. Wij zijn sociale voetballers!”

“Met de KAA Gent Foundation starten we elk 
jaar een nieuwe wandelvoetbalkern op in een 
Gentse wijk. Tot nu toe zijn dat de HT Gantoise 
Legends in Nieuw Gent - Steenakker, de South-
park Toekans aan het Zuidpark, de Voskes in 
de wijk Watersportbaan en sinds kort ook een 
ploeg in de Rabotwijk. Wie in of niet te ver van 
het Rabot woont en zich graag wil aansluiten, 
is meer dan welkom. Je hoeft geen voetbal-
ervaring te hebben. Woon je elders, dan kijk 
je beter uit naar een wandelvoetbalploeg in je 
buurt. Er zijn in elke ploeg nog wel een paar 
plaatsjes vrij. Sommige organisaties starten 
trouwens zelf een club op. De Bareelshotters 
in Oostakker zijn bijvoorbeeld gegroeid vanuit 
Okra. Hoe meer wandelvoetballers, hoe meer 

vreugd!”

+ www.kaagent.be/foundation
+ contact@kaagentfoundation.be

• 0470 45 72 51 (Mathilde Dispersyn)

Wandelvoetbal is een dankbare aanleiding om buiten te komen en vrienden te maken.
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MATHIAS DE CLERCQ
BURGEMEESTER

NIEUWJAAR

J awel, alweer een nieuw jaar. De tijd loopt altijd 
sneller dan we denken. Het voorbije jaar was  
opnieuw een bewogen jaar, met de barbaarse 
inval van Rusland in Oekraïne, fel gestegen 

energieprijzen en torenhoge inflatie die het leven fors 
duurder maakte. En dit na 2 moeilijke coronajaren. 
Toch moeten we hoopvol blijven. We mochten de afge
lopen tijd weer volop van onze vrijheid genieten. Naar 
theater, café of de film. Opnieuw vrienden en familie 
ontvangen. Elkaar weer vastpakken. De beste Gentse 
Feesten sinds jaren. Een vol Kuipke voor onze Zesdaagse. 
Het deed en doet heel veel deugd om onze stad zo te 
zien heropleven. Gent kan weer Gent zijn.

Het zijn geen evidente tijden. Samen met het voltallige 
stadsbestuur zullen we er alles aan doen om Gent  
ook door deze moeilijke periode te halen. Onder meer 
met ons Gents Winterplan dat extra aandacht heeft voor 
de meest kwetsbaren in onze samenleving. 
Gent is een solidaire stad, waar we niemand achter laten. 
Laten we in deze periode extra oog hebben voor elkaar. 
Iedereen kan daar een inspanning voor leveren. Een 
klein gebaar kan zoveel betekenen. 
Namens het stadsbestuur wens ik jullie allen het  
allerbeste voor het nieuwe jaar, met een goede  
gezondheid en hopelijk heel veel fijne momenten  
in onze stad.” 

Het zijn bijzondere tijden, maar op dromen staat 
gelukkig geen prijs. Deze Gentenaars wensen zichzelf 

en elkaar het allerbeste toe voor 2023. Wat zie jij 
graag gebeuren in het jaar dat komt?

GENTSE WENSEN

‘Ientse mee 
suiker!’

“

Nieuwjaarsdrink
ZO 15 JAN
Stadshal
Zie agenda p. 20
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ABDELKARIM HOUARI
TOVENAAR GAMES

“Samen met mijn collega Andreas werk ik al 10 jaar aan een eigen 
game. In Battlesage Adventure beleef je al vliegend een avontuur 
als tovenaar. Onderweg los je allerlei puzzels op. Met de Stad Gent 
sloten we een starterscontract af en 
in 2023 krijgen we nog een hele hoop 
steun uit andere hoeken. Dat is no
dig, want er komt heel wat bij kijken. 
Met dat geld kunnen we mensen in 
dienst nemen en een eigen studio 
huren. Nu werken we allebei nog van 
thuis. Het is onze grootste wens om 
iets te maken dat de mensen leuk vinden om te spelen. En om een 
rolmodel te zijn voor andere jongeren die hun dromen najagen.”

‘Een eigen 
game 
ontwikkelen.’

1111

RITA VAN RYSSELBERGHE
EX-CAFÉBAZIN DE SALAMANDER

“Bijna 50 jaar lang stond ik in de studentenbuurt achter de tap
kast. Vorig jaar heb ik er een punt achter gezet. Ik werd 72 en vond 

het tijd voor mijn pensioen. Vandaag geniet 
ik van de kleine dingen: een dagelijkse  
wandeling of tijd maken voor mijn familie. 
In plaats van 5 uur slaap ik nu 10 uur per 
nacht. Dat gaat mij beter af dan verwacht. 
Het café mis ik soms, maar de stress in geen 
geval. En met de vaste klanten heb ik nog 

contact. Mijn wensen voor 2023? Een beetje op mijn lijn letten! 
Vroeger had ik de tijd niet om te eten. Nu kook ik zelf, en de kilo’s 
komen er iets te gewillig aan. Een goede reden om te blijven  
bewegen. (lacht)”

‘Genieten 
van de kleine 
dingen.’

HATICE KARAKAYA
ALL FOR MUIDE - MUIDE FOR ALL

“Op de Muide wonen veel mensen met verschillende achtergron
den, zonder elkaar echt te kennen. Tijdens de coronalockdowns 
lieten heel wat inwoners verstaan 
dat ze daar iets aan wilden doen. Zo 
groeide het idee om iedereen rond 
de tafel te krijgen. Het voorbije jaar 
is dat gelukt. We gingen van deur tot 
deur en kregen 250 deelnemers voor 
een brunch op de been. Wie zich 
moeilijk kon verplaatsen, haalden 
we op met de huifkar. Volgend jaar schakelen we een versnelling 
hoger met een iftarmaaltijd en een internationaal kinderfeest. 
Wie zelf een idee heeft, kan het posten in 1 van de 3 brievenbussen 
in de wijk. Zo houden we iedereen betrokken.”

‘Mensen 
rond de tafel 
brengen.’
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IAN GHYSELS
RECENSENT VAN GENT

“In mijn zoektocht naar het gezelligste café, zei een wijze  
Gentenaar ooit: ‘Eerst naar rechts, dan naar links en dan alles 

wat ge onderweg tegenkomt, afhankelijk 
van uw humeur.’ Die wijze woorden zullen 
mij altijd bijblijven. Mijn recensie van 
afgelopen jaar: er is echt veel gebeurd. Veel 
schone dingen en ook minder schone  
dingen. Maar vooral veel dingen. Mijn 
wens voor volgend jaar is dat bepaalde 

dingen meer kunnen gebeuren, en andere dingen een  
beetje minder. Wat precies, daar gaan we nog over moeten  
discussiëren. Santé!”

‘Veel schone 
dingen.’

TINE ROELENS
GEEFT LES AAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS

“Het was best een pittig jaar: nog nooit kregen we zo snel zoveel 
nieuwe leerlingen op onze school. Toch was het fijn om eindelijk 
weer echte gezichten te zien, zonder mondmaskers of andere  

barrières. Ik werk intussen al meer dan 
12 jaar in de Toren van Babel. Elke dag 
opnieuw besef ik hoe graag ik deze job 
doe, maar ook hoe goed we het hier 
hebben. Het komende jaar gaan we 
samenwerken met Enchanté, zodat we 

elke leerling een warme kom soep en een gezond tussendoortje 
kunnen geven. Onze leerlingen doen graag iets terug: zo schreven 
ze 200 kerstkaartjes voor mensen die ook in een kwetsbare situatie 
leven.”

‘Soep voor 
elke leerling.’

MARLEEN DIERICKX
WERKT ALS VRIJWILLIGER VOOR HET DIERENASIEL

“Ik heb jongdementie en verblijf sinds vorig jaar in woonzorg
centrum Zuiderlicht. Omdat ik graag met dieren omga, werk ik 
elke maandag als vrijwilliger in het dierenasiel aan de Watersport
baan. Vooral met de katten heb ik 
een speciale band. Ik geef ze eten, 
ververs de kattenbak en omring ze 
met alle zorg die ze nodig hebben. 
Daar kijk ik telkens enorm naar 
uit. Voor mij maakt die ene dag 
per week een groot verschil. Daar
om hoop ik dat ik volgend jaar wat 
vaker naar het dierenasiel kan gaan. En dat ook andere mensen in 
mijn situatie de kans krijgen om zich in te zetten als vrijwilliger.”

‘Vaker 
naar het 
dierenasiel.’
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+21 % bos  
1999 - 2020
 

+10 ha nieuw bos  
aangeplant door de Stad  
(sinds oktober 2019)

1.260 ha bos  
tegen 2030

Meer dan 

58.000 
straatbomen

wie
Kurt Stans, Groendienst 

waar
Bourgoyen-Ossemeersen

“Ooit ijverde ik mee voor het behoud van 
het Lappersfortbos in Brugge. Daar nam ik 
mezelf voor om te vechten voor elke boom 
in deze wereld. Dat is wat ik vandaag doe. 
Ik maakte er zelfs mijn beroep van. Bij de 
Groendienst ben ik mee verantwoordelijk 
voor de aanplanting en het onderhoud van 
bossen en bomen. Zo maken we de stad 
niet alleen groener, maar ook gezonder 
én aantrekkelijk voor mens en dier. Mijn 
favoriete boom in Gent is de wereldboom 
in De wereld van Kina: de Tuin. Een magni-
fieke populier met flink wat jaren op de 
teller. Maar de allermooiste boom staat in 
mijn tuin: een appelaar die ik plantte bij 
de geboorte van mijn eerste dochter. Ik 
vond het belangrijk dat hij vruchten droeg, 
want zij is een vrucht van ons. Zelf heb 
ik anderhalf jaar in het bos gewoond. Je 
kan er in elk seizoen van genieten, ook in 
de winter. Nergens leer je meer over de  
samen hang in de natuur. Een boom die 
sterft, zorgt voor nieuw leven. Een schone 
gedachte, toch?”

Een frisse neus halen in het Gentse groen? Ontdek de nieuw aangeplante 
gebieden in het Parkbos of de Vinderhoutse Bossen, of verken de steeds 
grotere boskern in de Gentbrugse Meersen.
+   www.stad.gent/natuurgebieden
  09 323 66 00 (Groendienst)

Kurt 
DANKZIJ

13

Gent kreeg er de voorbije 
jaren flink wat bos gebieden 
bij. Vooral 
groenpolen als 
het Parkbos,  
de Vinderhoutse Bossen 
en de Gentbrugse Meersen 
tellen vandaag een pak 
meer bomen. Met dank aan 
Kurt en vele anderen.
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Sylvie Marie
Sylvie Marie is schrijver en schrijfdocent. 
Ze publiceerde 4 dichtbundels en 1 roman 
en post regel matig #gramgedichten op 
Instagram. Daarbij verknipt ze zinnen en 
woorden tot iets nieuws. Die #gramgedichten 
werden gebundeld in de bibliofiele uitgave  
Hoog tijd voor een slokje wij.

De Poëzieweek viert de 
vriendschap. Sylvie Marie 

en Anneleen Van Offel zijn 
naast literaire collega’s ook 

gewoon goede Gentse 
vrienden. Sylvie schreef een 
gedicht over vrienden als  
de stad. Anneleen over de 

stad als vriend.

DICHTE(R) 
VRIENDEN

POËZIE
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Anneleen Van Offel
Anneleen Van Offel vertrekt vanuit het 
onderzoek, de reis, de ontmoeting. Voor haar 
roman Hier is alles veilig reisde ze 4 keer naar 
Israël en Palestina, waar ze in gesprek ging 
met soldaten en hun familie. Ze publiceerde 
verhalen en poëzie in diverse literaire 
tijdschriften.

Ik ben, zegt de stad

de roep van havelozen, aangemeerd
in mijn straten, het koor van dokters die de woorden niet vinden
het wiegelied van nachteloze ouders, huizen waar te laat
het licht nog brandt. Het meerstemmige zwijgen dat opstijgt
achter ramen van ouden van dagen, het jagen van de man in pak
en de pakjesman, het honken stilstaan ronkend

mijn hart is niet van steen, zegt de stad
het is een botsing, een open wond

voor wat zijn weg zoekt
een pleisterplaats.

Illustraties: Liesbet Van Cauteren
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of lees je het relaas van een journalist 
die undercover ging om de wantoestan
den bij een pakjesdienst aan te klagen.

De slaaf en de meester
De vader van Seppe blijft hangen bij een 
boek van Herbert Freudenberger, een 
DuitsAmerikaanse psycholoog die voor 
het eerst de symptomen van burnout 
detecteerde en er in 1980 een boek over 
schreef.
“We kunnen het ons bijna niet meer 
voorstellen, maar burnout wordt pas 
sinds 2016 als een werkgerelateerde 
aandoening beschouwd”, zegt Luk. “Ik 
heb er zelf ook een boek aan gewijd. 

Zo bakenen vader en zoon meteen ook 
de evolutie af die als een tijdslijn door
heen de expo loopt. Maakten we ons 
vroeger vooral zorgen over veiligheid en 
gezondheid op de werkvloer, dan ligt de 
focus vandaag op de balans tussen werk 
en privé. Stof genoeg voor een boeiend 
parcours én een inleidende babbel met 
Seppe en Luk. Bij de koffiemachine, 
uiteraard.

Koffiemoment
“De koffieautomaat is een van de 
blikvangers in de expo”, zegt Seppe. “Je 
bestelt hier geen cappuccino of pumpkin  
spiced latte, maar met een druk op de 
knop krijg je te horen hoe mensen hun 
pauze invullen op het werk. Die getuige
nissen lopen heel erg uiteen. Van een 
fietskoerier die vertelt dat hij geen 
pauze heeft, tot een brandweerman die 
tijdens het koffiemoment bij zijn colle
ga’s de steun vond om een relatiebreuk 
te verwerken. Voor veel mensen bete
kent werken ook anderen ontmoeten. 
De expo legt dus niet alleen de negatieve 
aspecten van werken bloot, maar toont 
ook hoe een job zin geeft aan je leven.”
Ook elders in de ruimte staan verhalen 
centraal. Zo wandel je onder meer door 
een gang met citaten uit het mijnwer
kersdagboek van Constant Malva. Elders 
bekijk je het beeldverhaal van Noëmi 
Willemen over werk en moederschap,  

P apa, als jij thuiskomt van je werk, 
ben je altijd moe.” Dat ene zin
netje is altijd blijven nazinderen 
in het hoofd van Luk Dewulf. Als 

burnoutcoach is hij nochtans goed 
geplaatst om de minder aangename 
gevolgen van een veeleisende job op 
te vangen. Om die reden mocht hij als 
expert ook meedenken over de invulling 
van de expo Burn. Van brandgevaar tot 
burn-out in het Industriemuseum. Zijn 
zoon Seppe, uit wiens mond het zinnetje 
kwam, werkte als jobstudent mee om de 
expo voor te bereiden. Hij studeerde  
Geschiedenis en schreef op vraag van 
het museum een paper over de loodziekte 
bij arbeiders in de Gentse drukkerijen. 

Helpt melk drinken  
tegen de loodziekte?  

Is fabrieksarbeid minder 
gevaarlijk dan vroeger?  

En hoe balanceer je werk  
en vrije tijd? De expo Burn in 
het Industriemuseum focust 
op veiligheid, gezondheid en 
welzijn op de werkvloer van 

1800 tot nu.

UITGEBLUST OF  
OPGEBRAND?

EXPO

“
Maakten we ons vroeger vooral zorgen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer, dan ligt de focus vandaag op de balans tussen werk en privé.
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Daarin beschrijf ik 2 dynamieken die 
tot burnout kunnen leiden. De eerste 
is over je grenzen gaan. De tweede is 
botsen met iemand van wie je geen 
waardering ervaart. In de psychologie 
noemt men dat het gevecht van de slaaf 
tegen de meester. Hoe meer de slaaf 
vecht tegen zijn meester, hoe meer 
hij bevestigt dat hij een slaaf is. Heel 
wat mensen ervaren die beklemming. 
Het is een oergevecht dat doorheen de 
geschiedenis van de arbeid naar boven 
blijft komen. De mensen waren vroeger 
ook al overspannen, oververmoeid of 
depressief, alleen werden ze toen niet 
altijd serieus genomen.”

Ver van ons bed
Seppe hoopt vooral dat ook mensen van 
zijn generatie de weg naar de expo zul
len vinden. Al was het maar om te zien 
hoe recent bepaalde verworvenheden 
zijn die we vandaag als vanzelfsprekend 
beschouwen. “In sommige sectoren 
werken mensen nog altijd zonder enige 
bescherming”, zegt hij. “Denk maar aan 
de vele fietskoeriers die zich dagelijks 
zonder statuut door weer en wind bege
ven. Bovendien hebben we de gevaar
lijkste arbeid naar andere delen van de 
wereld verplaatst. Er bestaan nog altijd 
mijnen. De mensen werken er in erbar
melijke omstandigheden om nikkel, 

kobalt en koper te winnen: grondstoffen 
die we nodig hebben om smartphones 
en elektrische wagens te maken. Zo  
maken ze de groene transitie mogelijk 
die wij als vooruitgang beschouwen.  
Alleen is die realiteit vandaag ver van 
ons bed. Misschien een gespreksonder
werp voor de volgende koffiepauze?”

Burn. Van brandgevaar tot burn-out bezoek je nog tot en 
met 3 september in het Industriemuseum (Minnemeers 10). 
+ www.industriemuseum.be
• 09 323 65 00 (Industriemuseum)

Maakten we ons vroeger vooral zorgen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer, dan ligt de focus vandaag op de balans tussen werk en privé.

©
  Martin Corlazzoli
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Van brandgevaar tot  
burn-out, van arbeidsongeval 
tot ergonomie, van prikklok 
tot preventie. De expo Burn 
in het Industriemuseum 
neemt je mee langs een  
interactief parcours boordevol 
verhalen en objecten.

 Brandjes blussen
Brandpreventie is een belangrijk  
onderdeel in de wetgeving rond veilig
heid op het werk. Tot diep in de 20ste 
eeuw staan in de fabrieken emmers 
met zand klaar om kleine brandjes te 
blussen. In 1902 brengt Wilhelm Graaff 
een puntvormig brandblus apparaat op 
de markt. Het groeit uit tot de wereld
wijde nummer één. Het principe is 
simpel: door het apparaat tegen de 
grond te slaan, spuit de blusvloeistof 
naar buiten.

 Arbeid adelt
Het Ereteken van de Arbeid is een 
medaille die in België sinds 1847 wordt 
uitgereikt om de toewijding van een 
werknemer aan een bedrijf te huldigen. 
Er bestaan verschillende categorieën en 
graden. Vooral oudere generaties  
koesteren deze medailles 
als een buiten gewoon   
souvenir aan hun loop
baan. Je kunt ze vandaag 
nog altijd aanvragen, maar 
daar komt wel een hele 
administratieve malle
molen bij kijken.

 Komen eten!
Even ventileren bij de koffiemachine 
of verhalen delen tijdens de lunch: het 
sociale aspect van werken is niet te 
onderschatten. Vanaf 1950 krijgen steeds 
meer bedrijven een kantine. Zo ook 
textielfabriek Cotonnière E.J. Braun in 
de Maïsstraat. In de ruime refter kunnen 
werknemers tijdens de rust en schaft
tijden diverse dranken krijgen, waaron
der melk, soep of bier. Vandaag is alcohol 
op de werkvloer uit den boze.

 Kalm blijven 
Middeltjes die de zenuwen kalmeren, 
pijnstillend werken en tegelijk oppeppen 
door een flinke dosis cafeïne zijn tot 
ver in de 20ste eeuw populair onder de 
fabrieksarbeiders. Ze maken de lange, 
eentonige en stresserende werkdagen 
draaglijker. Het verslavende effect en de 
schadelijke bijwerkingen op de nieren 
worden pas gaandeweg ontdekt. 
Zelfs dan blijven apothekers 
ze onder de toonbank 
verkopen.

 De klok rond
Prikklokken verschijnen vanaf de tweede 
helft van de 19de eeuw op de werkvloer, in 
eerste instantie als controleklok voor de 
nachtwakers. Gaandeweg worden ze als
maar meer gebruikt om de werkuren van 
arbeiders te registreren en te controleren. 
De eerste apparaten werken met genum
merde sleutels, waarbij elke arbeider een 
sleutel heeft. Vanaf de jaren 1970 komen 
er elektrische klokken in de plaats.

  De longen uit je lijf 
In 1963 ziet het Fonds voor Beroeps
ziekten het licht: een belangrijke 
mijlpaal die slachtoffers van erkende 
beroepsziekten automatisch recht geeft 
op een vergoeding. Stoflong krijgt als 
eerste een plek op de lijst. Het is een 
verzamelnaam voor longaandoeningen 
die ontstaan door het inademen van 
steenstof, metaaldeeltjes en asbest. 
Vooral mijnwerkers lijden aan de ziekte, 
met hoesten en kortademigheid als 
belangrijkste symptomen.
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wie
Miriam Van hee
waar
Lousbergskaai 

Tijdens de komende 
Poëzieweek staat het thema 
vriendschap centraal. De 
Gentse dichter Miriam Van hee 
schreef er samen met haar 
Nederlandse collega Hester 
Knibbe een dichtbundel over.

Miriam
DE AGENDATIPS VAN ...

Startshow  
Poëzieweek
WO 25 JAN
Minardschouwburg

Musica Transalpina 
ZA 28 JAN 
Muziekcentrum  
De Bijloke

Expo Syrians  
in the Frame
NOG TOT VR 3 FEB
Liberas

Zie agenda
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“Ik heb even getwijfeld toen ze me 
vroegen om het Poëzieweekgeschenk 
te schrijven. Uiteraard voelde ik me 
vereerd. Maar ik zag er ook een beetje 
tegenop. Schrijven op verzoek is niet 
eenvoudig, zeker niet met een thema 
als vriendschap. Positieve ervaringen 
laten zich moeilijker in goede literatuur 
omzetten. In het Frans zegt men: ‘Le 
bonheur se raconte mal.’ Het feit dat ik 
met Hester Knibbe kon samenwerken, 
haalde me uiteindelijk over de 
streep. We zijn al jaren bevriend, en 
we koesteren een diep respect voor 
elkaars werk. Ik denk dat we erin 
geslaagd zijn om onze gedachten over 
vriendschap in 2 reeksen gedichten 
te vatten. Zonder al te weemoedig te 
klinken, maar met een sprankel hoop 
en hier en daar zelfs iets grappigs. 
Hopelijk brengen we zo ook poëzie 
onder de aandacht. Het is een klein 
genre, met een beperkt publiek. Terwijl 
we op belangrijke momenten toch 
naar gedichten grijpen om de dingen 
gezegd te krijgen. Blijkbaar is er iets 
aan poëzie dat mensen raakt, zoals 
niets anders hen kan raken.”

+ www.poezieweek.com
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TIP

Het nieuwe jaar is pas echt begonnen als de kurken knallen onder de stadshal. Op 
zondag 15 januari ben je van 11 tot 13 uur welkom om samen met de Belleman, Jan 
Matthys en Pierke en ’t Spelleke van Drei Kluiten te klinken op een spetterend 2023. 
De blazers en percussionisten van Brazzmatazz (foto) jagen de temperatuur de 
hoogte in met een stevige dosis feestmuziek. Op het plein houdt Trashbeatz de sfeer 
erin en kun je prijzen winnen met het Rad van Fortuin en De Pin.
 + gentinfo@stad.gent
 •  09 210 10 10 (Gentinfo)

agenda

Startshow Poëzieweek
WO 25 JAN 
Tijdens de Poëzieweek, van 26 janu ari 
tot 1 februari, staat het thema 
vriendschap centraal. Miriam Van hee 
en Hester Knibbe schreven samen 
de 10 nieuwe gedichten voor het 
Poëzieweekgeschenk. Op woensdag 
25 januari zijn ze de eregasten van 
het grote startfeest, van 20 tot 
21.30 uur in de Minardschouwburg 
(Walpoortstraat 15). Ze krijgen er 
het gezelschap van collega-dichters 
Michaël Vandebril en Stijn Vranken, 
muzikant Fulco Ottervanger en het 
dichterscollectief Proza-K.
+ www.poezieweek.com 
• 09 267 28 28 (Minard)

Verdwijntijd
MA 9 JAN 
In Muziekcentrum De Bijloke 
(Godshuizen laan 2) gaat journaliste 
Annemarie Peeters van 19.30 tot 21 uur 
in gesprek met Sofie Vanden Eynde over 
burn-out. De luitiste verwerkte haar 
persoonlijke verhaal tot een voorstelling, 
een boek en een grensverleggende  
installatie, die je van 9 tot 29 januari 
in het Kabinet van Muziekcentrum 
De Bijloke kunt bekijken. Stap met 
open oren in de soundscape, beluister 
tekstfragmenten en laat je beroeren 
door de tekeningen van kunstenares 
Emilie Lauwers.
+ www.bijloke.be
• 09 323 61 00 (Muziekcentrum  

De Bijloke)

Kunstmatinee op zondag
ZO 8 JAN 
Elke eerste zondag van de maand kunnen 
kinderen tussen 6 en 14 jaar met hun ouders 
of grootouders creatief aan de slag in het 
S.M.A.K. Deze keer, uitzonderlijk op de tweede 
zondag van januari, neemt de gids je mee 
doorheen de lopende tentoonstellingen van 
Philippe Van Snick en Rose Wylie. Nadien ga 
je samen aan het werk. Nagenieten van de 
workshop doe je bij een drankje en een hapje 
in crèmerie Guillaume. Het aantal deelnemers is 
beperkt: schrijf je in via reservation@smak.be.
+ www.smak.be
• 09 323 60 01 (S.M.A.K.)

Shop-op zondag
ZO 8 JAN
Zondag 8 januari is opnieuw koop-
zondag. Deze Shop-op zondag staat 
in het teken van de wintersolden. 
Heel wat winkels in het centrum van 
Gent openen vanaf de middag de 
deuren. Neem op Shop-op zondag 
de bus of tram en rijd gratis naar 
en in Gent. Bestel je gratis ticket via 
de app of de website van De Lijn 
(M-ticket) of sms de code ‘SHOPGENT’ 
naar 4884. Voor dat laatste rekent je 
telecomoperator 0,15 euro aan.
+ www.gentenmeer.be/shopopzondag
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Late donderdag
DO 5 JAN 
Iedere eerste donderdag van de 
maand openen verschillende Gentse 
musea een avond lang de deuren. 
Op 5 januari ben je van 18 tot 22 uur 
welkom in het S.M.A.K., MSK, STAM, 
Industriemuseum, Huis van Alijn, 
Sint-Pietersabdij en GUM. In het STAM 
neem je om 20 uur deel aan een 
gegidste rondleiding door de expo 
Skyline. Hoogbouw in de Lage Landen. 
Je betaalt 5 euro bovenop je museum-
ticket. De eerste 100 bezoekers krijgen 
een gratis wafel.
+ www.degentsemusea.be/ 

latedonderdag
• 09 210 10 75 (Boekjebezoek)

JANUARI

Nieuwjaarsdrink

ZO 15 JAN

TIP
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Rose Wylie (88) is een van de belangrijkste figuratieve schilders van het moment. Haar 
inspiratie haalt ze uit literatuur, cinema, mythologie, celebritycultuur en een jeugdige 
verwondering over het alledaagse. Die vertaalt ze naar visueel intense composities 
met een uitgesproken speels karakter. In het S.M.A.K. (Jan Hoetplein 1) stelt Wylie een 
nieuwe reeks schilderijen tentoon. Het is meteen ook de eerste museumpresentatie 
van haar werk in België.
 + www.smak.be
 •  09 323 60 01 (S.M.A.K.)

Paarse Zetel:  
Babs Gons
DO 26 JAN 
Op 26 januari interviewt Griet Pauwels 
de Nederlandse spoken-wordartiest 
Babs Gons, van 12.30 tot 13.15 uur in 
de Paarse Zetel van Bibliotheek De 
Krook (Miriam Makebaplein 1). Babs 
Gons is vooral bekend van het podium. 
In mei 2021 debuteerde ze met de 
dichtbundel Doe het toch maar. Haar 
meest recente boek Alles wat je 
liefhebt wordt mooi is een bundeling 
verhalen die ze schreef voor de krant. 
Reserveer je gratis plekje via de 
website of telefonisch bij Avansa.
+ www.avansa-regiogent.be/activiteiten
• 09 224 22 65 (Avansa)

Expo Syrians in  
the Frame 
NOG TOT VR 3 FEB
De Syrische fotograaf Artino  
(Mohammed Abdullah) is omwille 
van zijn foto’s niet meer welkom in 
zijn thuisland. Eind 2015 kwam hij 
naar België. Hij werkt hier als foto-
graaf en mensenrechtenactivist voor 
diverse ngo’s. Met een reeks foto’s 
uit de belegerde stad Oost-Ghouta 
en een vluchtelingenkamp in de 
Libanese Bekavallei vraagt hij in  
erfgoedcentrum Liberas (Kramers-
plein 23) aandacht voor de menselijke 
kant van het Syrische conflict.
+ www.liberas.eu
• 09 221 75 05 (Liberas)

Pinhani
ZO 29 JAN 
Sinds een nummer uit hun debuut-
plaat de soundtrack van een bekende 
televisieserie haalde, wordt Pinhani 
beschouwd als een van de meest bij-
zondere bands van Turkije. Ze mixen 
traditionele muziekstijlen met een 
stevige dosis rock en spelen overal, 
tot in de meest afgelegen gebieden. 
In De Centrale (Kraankindersstraat 2) is 
Pinhani intussen aan z’n 4de passage 
toe. Op zondag 29 januari brengen 
ze hun 8ste album Küçük Bir Evde 
mee voor alweer een onvergetelijk 
concert.
+ www.decentrale.be
• 09 323 65 65 (De Centrale)

Musica Transalpina
ZA 28 JAN 
Aan het einde van de 16de eeuw liep 
het stijfgerokte Engeland behoorlijk 
warm voor het Italiaanse madrigaal: 
korte, meerstemmige liederen met 
niet-religieuze teksten. De publicatie 
van Musica Transalpina, een collectie 
madrigalen van over de Alpen, 
maakte het muziekgenre helemaal 
hot. In Muziekcentrum De Bijloke 
(Godshuizen laan 2) ontrafelt het 
piepjonge maar supergetalenteerde 
ensemble InVocare de tekstuele 
finesses van onder meer John 
Dowland, Luca Marenzio, John Ward 
en Claudio Monteverdi.
+ www.bijloke.be
• 09 323 61 00 (Muziekcentrum  

De Bijloke)

  
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

Rose Wylie:  
picky people notice …,

NOG TOT ZO 30 APR 

TIP
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 voordeel van de maand: 
In ruil voor 35 UiTPAS-punten krijg je in de UiTWinkel (Veldstraat 82B) een 
gratis ticket voor een concert naar keuze in De Centrale.

De stad spreekt 
NOG TOT ZO 26 MAA 
In het oeuvre van stripauteur Marc Sleen neemt de stad 
een belangrijke plaats in. Zijn geboorte stad Gent, maar ook 
Antwerpen, Brussel en wereldsteden als Parijs en New York 
vormen vaak het decor voor de avonturen van Nero & Co. 
Deze gratis expo in het STAM (Godshuizen laan 2)  
plaatst origineel werk van Sleen naast 
hedendaagse striptekenaars als Judith 
Vanistendael, Guy Delisle, Joost 
Swarte, Aimée de Jongh en Tardi, 
die zich elk op hun manier door de 
stad laten inspireren.
+ www.stamgent.be/destadspreekt
• 09 267 14 00 (STAM)
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Stuur de oplossing, samen met je adres, vóór 9 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 startshow 
van de Poëzieweek op woensdag  
25 januari in de Minardschouwburg. 

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden het beeld van Neptunus aan 
de Oude Vismijn.
• Daisy Pashuyzen, Zwijnaarde
• Christian Rombaut, Gent
• Valérie Ryheul, Gentbrugge
• Jan Selhorst, Gent
• Herlinde Vanheule, Drongen

Waar in Gent?

“Zeker voor postbedelers die de buurt nog niet zo goed 
kennen, is een duidelijk leesbaar huisnummer erg belang-
rijk. Breng het voldoende groot aan naast de deur van je 
woning of je handelszaak. Hoort er ook een busnummer 
of -letter bij, vermeld dat dan zeker bij de brievenbus. 

Als het onduidelijk is waar de postbode de post precies 
moet afleveren, mag hij die terug naar afzender sturen. 

Zo’n duidelijk huisnummer is trouwens niet alleen cruciaal 
voor postbezorgers, maar ook voor de hulpdiensten. Maak 
daarom dat het ook in het donker goed leesbaar is en dat 
het niet verborgen zit achter bladeren of struiken. Ligt je 
gebouw niet langs de openbare weg, hang het nummer 

dan aan de hoofdtoegang van het terrein. Herhaal het voor 
de zekerheid op de brievenbus.”

Gentinfo
 Voor al je vragen over stadsdiensten

Van maandag tot en met vrijdag, van 9 tot 17 uur.
09 210 10 10  gentinfo@stad.gent

Vraag het aan  
Gentinfo

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)

‘In mijn straat valt de post 
geregeld in de verkeerde 
brievenbus. Wat kunnen 

we daaraan doen?’

ELODIE, MEDEWERKER GENTINFO 
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1  @KOTA_GENT_
BourgoyenOssemeersen

2  @GET_OUT_WITH_KIDS.BE
Industriemuseum

3  @CSA_OOGSTGOED
Gentbrugge

4  @IRISBLOEMM
Wondelgem

5  @SATURNEIN
Campo Santo

6  @MELODY_ITO
SintPietersstation

JOUW

FOTO
HIER

1

GENTS MOMENT

2 3

6

54

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 of bezorg je foto via  
www.stad.gent/gentsmoment.



GOESTING IN


