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Petanque is de ultieme zomersport.
Je hebt er dan ook niet veel voor nodig.
Een set petanqueballen, een handvol
gelijkgestemden en een langgerekte
zandstrook volstaan. Gent telt meer dan
30 openbare parken en pleintjes met

een petanquebaan waar je in alle rust
een balletje kunt gooien, zoals hier in de
Terneuzenlaan. Het mooie uitzicht op het
Tolhuisdok krijg je er zomaar bovenop.
+ www.stad.gent/buitengenieten (filteren op ‘petanque’)
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nieuws

LOUISE VANDERSTRAETEN, DUAAL LEERDER

GEZINSVRIENDELIJKE
HORECA

Kinderen welkom

VOGELS VOEDEREN

Doe het niet

Vogels voederen in het park: het klinkt onschuldig, maar dat is het niet. Eenden kunnen
ziek worden van oud brood en zo andere dieren
of mensen besmetten. Bovendien verstoren
broodresten bij warm weer het natuurlijke
evenwicht in de vijvers. Ze trekken ook ratten
en andere plaagdieren aan, die voor overlast
zorgen in de parken. Daarom is het voederen
van vogels op openbaar domein verboden. Ze
vinden voldoende voedsel in de natuur.

Ben je op zoek naar een leuk
adresje waar je kinderen welkom
zijn? Puur Gent evalueert restaurants en cafés met een checklist.
Horecazaken met een kindvriendelijk menu en aangepaste voorzieningen mogen een draaksticker
op de etalage kleven. Daar schuif
je ongegeneerd de voeten onder
tafel, zonder lange tanden. Je
vindt een lijst met alle kindvriendelijke adressen op de website.

‘Ik koos voor duaal leren
omdat ik graag werk en
de schoolbanken moe
ben. Het bracht me veel
ervaring en een positieve
kijk op de werkvloer bij.’
DUAAL LEREN

Een job als
kinderbegeleider?
Word je volgend schooljaar 18 jaar? Werk je
graag met kinderen en ben je een doener? Dan
is duaal leren iets voor jou. Je draait 3 dagen
per week mee in een kinderdagverblijf en een
buitenschoolse opvang van de Dienst Kinderopvang. De andere 2 dagen ga je naar de les. Je
krijgt een vaste mentor en een loon voor de gewerkte dagen. Na 1 jaar heb je niet alleen een
diploma, maar ook een grote kans op werk.
+ www.jobs.gent.be/geen-diploma-en-geen-ervaring
• 09 268 20 80 (Dienst Kinderopvang)

+ www.visitgent.be/
kindvriendelijke-adresjes-gent
• 09 266 56 60 (Visit Gent)

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

BRANDWEER

Heb je een hond, een kat of een ander
Dieren in huis huisdier? Met een huisdierensticker aan het
raam of de voordeur van je woning geef je
aan welke dieren onder hetzelfde dak wonen. Zo weten de hulpdiensten bij een interventie hoeveel dieren zich in huis bevinden en is de
kans op redding groter. Haal je gratis sticker (1 per woning) op in een
GentinfoPunt, in de Stadswinkel (Botermarkt 17A) of in een lokaal
dienstencentrum in je buurt.
+ www.stad.gent/stickerhuisdieren
• 09 210 10 10 (Gentinfo)
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DE ENERGIECENTRALE

Hitte te lijf
SPORTDAG 55+

Samen sportief
in Gent

ZOMERSPORTEN

Een hele zomer fit
In juli en augustus proef je gratis of voor een zacht
prijsje van hippe zomersporten zoals stand up paddle
of een city run met gids. Of wat dacht je van een initiatie skateboarden, golf of yogalates? Avonturiers kiezen
voor het hoogteparcours of een fakkeltocht per kajak
of kano op de Leie. Ook voor sporters met een beperking is er een mooi aanbod. De meeste zomersporten
zijn toegankelijk vanaf 16 of 18 jaar, enkele vanaf 12
jaar. Met sommige sporten kun je last-minute meedoen, zolang er vrije plaatsen zijn.
+ www.stad.gent/zomersporten
• 09 266 80 00 (Sportdienst)

INBURGERING

Sociale participatie
Vanaf begin volgend jaar verrichten nieuwkomers
vrijwilligerswerk of lopen ze stage bij een organisatie. Die opstap naar het Gentse sociale leven maakt
voortaan deel uit van hun inburgeringstraject. Wil je
graag individueel of met je organisatie meewerken?
IN-Gent zoekt stageplekken, vrijwilligerswerk, buddyprojecten en vrijetijdsactiviteiten voor alle ‘verplichte
inburgeraars’ die werken noch studeren, telkens voor
minstens 40 uur.
+ www.in-gent.be
• 09 265 78 40

Ben je 55 jaar of ouder en blijf
je graag in beweging? Kom dan
op donderdag 7 oktober naar de
sportdag in Lago Rozebroeken en
probeer een van de vele sporten
uit, zoals kubb, yoga, aquasculpt
of Flemish games. Ook sporters
met een beperking kunnen meedoen met onder meer boccia of
G-krolf. Een gezellig ontbijt, een
lichte lunch en koffie met pannenkoeken achteraf houden je de hele
dag op krachten. Schrijf vanaf
maandag 26 juli in via de website.
Geen internet? Bel Gentinfo.

De zomers worden heter, zeker
in de stad. Met een handvol
eenvoudige ingrepen, zoals een
schaduwdoek hangen, goed verluchten of je gevel in een lichtere
kleur schilderen, maak je thuis al
een heel verschil. Maar ook voor
structurele aanpassingen, zoals
dakisolatie of een groendak, is het
nooit te laat. De renovatiecoaches
van De Energiecentrale helpen
je graag op weg met gratis advies
om je huis koel te houden.
+ www.energiecentrale.gent
• 09 266 52 00 (De Energiecentrale)

+ www.stad.gent/sportdag55plus
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

OPEN MONUMENTENDAG

Erfgoed voor
iedereen

Tijdens Open Monumentendag,
op zondag 12 september, loodst
een gids je langs Gentse toppers
als de Boekentoren of de Opera
en voormalige industriële sites
als Vynckier, Uco Braun en de
gashouders op Tondelier. Je
kunt ook zelf op verkenning in
verschillende kerken, of fietsen
langs kastelen in de Gentse
rand. Vanaf 2 augustus kun
je online reserveren voor de
gegidste tours of een plannetje
ophalen in de Stadswinkel
(Botermarkt 17A).
+ www.stad.gent/openmonumentendag
• 09 266 57 90 (Dienst Stadsarcheologie en
Monumentenzorg)

KATHEDRALEN
VAN DE INDUSTRIE

Op twee wielen
Nog de hele zomer kun je in het
Industriemuseum (Minnemeers
10) Kathedralen van de Industrie
bezoeken. In deze expo met
familieparcours brengt fotograaf
Alexander Dumarey archiefbeelden van Gentse textielfabrieken
tot leven. Wil je de locaties nadien
in het echt bezoeken? Dan is er
ook een fietsroute voor het hele
gezin. Bij elke fabriek ontdek je
via de gratis Erfgoedapp op je
smartphone een stukje geschiedenis.
+ www.industriemuseum.be
• 09 323 65 00 (Industriemuseum)
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CIRCUIT
CIRCULAIR
3 X VRAGEN

Heb je een vernieuwend
idee rond afvalpreventie
of hergebruik van
grondstoffen en
materialen? Dan is de
wedstrijd Circuit Circulair
iets voor jou.
Hoe maak jij de
cirkel rond?

‘Zeep uit koffiegruis.’
Jasper Bloemen
Glimps.bio

“Glimps.bio helpt starters, bedrijven en
overheden om innovatieve toepassingen
voor afvalstromen te bedenken. Wij brengen voor hen de juiste partners samen en
schalen projecten op voor een concrete
markt. Met Kaffee Circulair halen we olie
uit koffiegruis. Partners verwerken die tot
zeep en cosmetica. Een andere starter fer
menteert broodresten tot kleurpigmenten. Afval wordt nog te vaak gezien als
een kost. Die perceptie willen wij graag
helpen keren.”

‘Duurzame garderobes.’

‘Ik werk alleen met
materiaal dat geen doel
meer heeft.’

Soraya Wancour
Studio Ama

“Studio Ama maakt kledij die goed is
voor mens en milieu. Circulariteit is een
belangrijke pijler. Ik werk alleen met
materiaal dat al bestaat en dat geen doel
meer heeft. Mijn ontwerpen stem ik daarop af. Als ik afgedankte hemden verwerk
tot nieuwe kledingstukken, dan blijven de
kraag of de manchetten herkenbaar. De
productie gebeurt door mensen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt.
Zo maak ik je kleerkast circulair.”

‘Drinkwater voor iedereen.’
Jacob Bossaer
Bosaq

Circuit Circulair is op zoek naar jouw Gents idee rond circulair
ondernemen. De 10 meest beloftevolle projecten krijgen
professionele begeleiding en financiële steun. De 3 laureaten
verdelen nadien een subsidiebedrag van 100.000 euro voor
de opstart in 2022.
+ www.stad.gent/circuitcirculair
• 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)

6

“Wij bouwen systemen die regenwater of
oppervlaktewater omzetten tot drink
water. Die werken volledig autonoom, op
basis van zonne-energie. Zo helpen wij
hele dorpen in Afrika en Zuid-Amerika
aan drinkbaar water. Maar zelfs in Vlaanderen hebben 40.000 gezinnen geen
toegang tot het drinkwaternet, omdat ze
te afgelegen wonen. Ook voor hen kunnen onze decentrale drinksystemen een
oplossing bieden.”

ONTMOET

Esther
Met artistieke acties
op straat nemen de
meisjes van jeugdhuis
Minus One de handschoen op tegen
seksuele intimidatie.
Esther leidt het verzet
in goede banen.

“Het begon met een project aan het KASK,
waar ik autonome vormgeving studeerde.
Samen met andere vrouwen trok ik naar
plaatsen in de stad waar ze ooit waren
lastiggevallen. Daar veegden we letterlijk
de straten schoon, zodat we met een
propere lei konden verdergaan. Bij jeugd
huis Minus One in de wijk Rabot doe ik
samen met mijn collega Ine Wynants iets
gelijkaardigs. Ook jonge meisjes tussen
12 en 16 jaar krijgen met intimidatie te
maken. Die ervaring kunnen ze pinnen op
een kaart. Op die locatie voeren we samen
een artistiek ritueel uit en maken we de
meisjes weerbaar. De voorbije maanden
ontwikkelden we samen een meisjeskast
voor het jeugdhuis. Daarin zit allerlei zelf
zorgmateriaal, zoals een gezichtsmasker
en maandverbanden, maar ook telefoon
nummers van organisaties die meisjes met
problemen kunnen bellen. In een doos
kunnen ze anoniem vragen of ideeën
achterlaten. Die kast is echt van hen. Het
is een veilige plek, die alles bespreekbaar
maakt.”

wie
Esther Schelfhout
waar
Minus One, Opgeëistenlaan 455

91% 28%
van de
meisjes

van de
jongens

tussen 15 en 24 jaar
krijgt met seksuele
intimidatie te maken

6%

van de slachtoffers
dient klacht in
Peiling Plan International bij
700 Belgische jongeren

+ www.minus-one.be
Met Safer Cities strijden Plan International en de Stad Gent tegen
seksuele intimidatie. Werd je zelf ooit lastiggevallen? Via een
online kaart kun je die ervaring delen. Een team van jongeren
werkt op basis daarvan concrete acties uit voor het beleid.
+ www.stad.gent/safercities
09 267 03 00 (Dienst Lokaal Sociaal Beleid)
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STADSGROEN

LAAT ONS
EEN BLOEM
Alle Gentse tuinen samen zijn groter dan om
het even welk natuurgebied. Als we die allemaal
ecologisch onderhouden, is de stad een groot
stuk natuur rijker. Inspiratie vind je in de parken.

D

e campagne Maai Mei Niet was een
succes. Duizenden eigenaars van
een stukje gazon bedwongen hun
ongeduld en neurieden stilletjes:
laat het gras maar groeien … tot eind
mei. Paardenbloemen, madeliefjes en
andere vergeet-mij-nietjes staken de
kop op en vormden een rijk lentebuffet
voor bijen, vlinders en kevers.
Revolutionair? Niet echt. In de parken
pakt de Stad Gent het al vele jaren zo
aan. Filip Van De Walle (Groendienst)
leidt ons rond in het Sint-Baafs
kouterpark in Sint-Amandsberg. Erik
Ingelbrecht van Velt (Vereniging voor
Ecologisch Leven en Tuinieren) wandelt mee, benieuwd of hij nog iets kan
opsteken over het ecologisch beheer van
stadstuintjes.
Filip Van De Walle: “Grote delen van
het park maaien we maar 2 of 3 keer
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per jaar. Alleen de zones die intensief
worden gebruikt, zetten we om de 2
weken kort. Je ziet het resultaat. Er zit
veel variatie in het groen dat minder
wordt gemaaid, met gras, kruiden,
struikgewas en bomen. Hier bloeit
altijd wel iets. Momenteel zijn dat onder
meer duizendblad, margriet, koekoeksbloem, streepzaad en robertskruid. Zo’n
natuurrijke omgeving trekt veel insecten, vogels en andere diertjes aan.”

Een klik maken
Volgens Erik Ingelbrecht mogen we ook
in onze eigen tuin de robotmaaier of
grasmaaier vaker op stal laten. “Ik ben
gestopt met maaien. Ons grasperkje
staat nu vol uitgebloeide paardenbloemen en hier en daar een gele dovenetel.
Hoe meer biodiversiteit in je tuin, hoe
beter. Ik geef toe: je moet een klik ma-

ken en afscheid nemen van de perfecte,
mosvrije, gemillimeterde grasmat. Wat
mijn vrouw daarvan vindt? De Maai Mei
Niet-campagne was zeer welkom om
haar te overtuigen! (lacht)”
Pesticiden gebruikt de Stad al lang niet
meer. Ook dat voorbeeld kun je thuis
volgen. Een ecologische tuin houdt
zichzelf in evenwicht, zonder spuiten.
Erik Ingelbrecht: “De lieveheersbeestjes vreten je bladluizen wel op. En
mezenjongen worden groot op rupsen.
Ongewenste kruiden, zoals haagwinde
en Japanse duizendknoop, trek ik wel
uit. Met wortel en al. Ik laat ze liggen en
uitdrogen.”
Filip Van De Walle: “Je moet wat geduld

Er zit veel variatie in groen dat minder wordt gemaaid, met gras, kruiden, struikgewas en bomen.

hebben. De eerste jaren zou ik het gras
3 tot 5 keer per jaar maaien en afvoeren.
En stoppen met bemesten. Daardoor
verarmt de bodem en krijg je een grotere
variatie van kruiden en bloemen. Wacht
ook met maaien in periodes van droogte
en tot de bloemen uitgebloeid zijn, zodat ze hun zaadjes kunnen verspreiden.”
Een ecologische tuin is een troef tijdens
hete en droge zomers, legt Erik Ingelbrecht uit. “Kort gras verdort. Hogere
grassen en kruiden beschermen de
bodem beter en wortelen dieper. Ze
herstellen ook sneller na droogte. Een
structuurrijke tuin met bomen, struiken
en veel kruiden brengt bovendien koelte
tijdens de zomer.”

‘Een ecologische
tuin is een troef
tijdens hete en
droge zomers.’
ERIK INGELBRECHT, VELT

Lekker mooi
Veel Gentenaars hebben alleen een
koertje of een balkon. Hoe kunnen zij
hun ecologisch steentje bijdragen? Erik
Ingelbrecht: “Geveltuintjes en klimplanten leveren voedsel en houden de
muren iets koeler in de zomer, maar net
warmer in de winter. Je kunt ook in potten of in zakken tuinieren. Of knutsel
een verticale moestuin in elkaar, met
potten op legplanken tegen de muur.
Kies je planten en groenten zo dat ze
verschillende functies combineren. Zo
creëer je niet alleen esthetisch plezier,
maar ook een schaduwplek, stuifmeel
voor de bijen en lekkers voor jezelf en de
vogels.”
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Alle Gentse tuinen
samen kunnen één grote
natuurpuzzel vormen. Ben
je klaar om jouw stukje bij
te dragen? De stadsparken
tonen hoe het moet.

Dorst gelest
De vijver van het Sint-Baafskouterpark
bevatte enkele jaren geleden te veel
stikstof, waardoor kroosvaren
alles overwoekerde en de
vijver rood kleurde. Dat
counterde de Stad met
extra moerasplanten, die
het water zuiveren. Een
vijvertje of waterelement in
de tuin doet hetzelfde als de
parkvijver: koelte brengen en
de dorst van veel dieren lessen.

Een zonnecirkel
In grote delen van het SintBaafskouterpark maait de Stad
maar een paar keer per jaar.
Gazonpaden, zitzones, ligweides en
speelplekken worden wel regelmatig
gemaaid, om de paar weken. Die truc
kun je ook in je tuin toepassen. Creëer
met de gras- of bosmaaier patronen zoals
een paadje, een cirkel om in te zonnen of
een rechthoek voor de tuintafel.

Blijven liggen
Herfstblaadjes, afgebroken takken en
een omvergevallen boom mogen blijven
liggen waar ze gevallen zijn en daar
verteren. Ze vormen een paradijs voor
schimmels, insecten en overwinterende
egels. Een stronk van een eik of een
beuk in de stadstuin? Dat kan een prima
aanvulling op je insectenhotel zijn. In
schaduwborders zorgen gevallen grassen
voor minder éénjarige onkruiden.

Eenmaal maaien
De heemtuin is aangelegd met
verschillende grondsoorten zoals zand,
leem, klei en dolomiet en ingezaaid
met inheemse bloemenmengsels.
Op de meeste bosplekken mocht de
natuur haar zin doen. Dat kan ook in
de stadstuin een goed idee zijn: wat
spontaan op een bepaalde plek ontkiemt,
voelt zich daar thuis en zal groeien en
bloeien. De heemtuin wordt één keer per
jaar gemaaid, in september.
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Het minimoeras
De overloop van de vijver voedt de
moeraszone. Tijdens de recente
hittegolven stond de plek erg droog. Een
afgedamde gracht moet het waterniveau
wat opkrikken, zodat de zeldzame
moerasorchideeën de zomer goed
doorkomen. De stadstuintegenhanger
van de moeraszone is de wadi: een
lagergelegen tuingedeelte waar
regenwater naartoe kan stromen
en langzaam in de ondergrond
sijpelen. Zaaitip: watermunt en
pinksterbloem.

Zaaien of wachten
Ooievaarsbekken, sleutel
bloemen, knoopkruid,
koekoeksbloem: dat zijn de
overlevers in de Tuin van Eden,
waar 15 jaar geleden nog veel
meer soorten ingezaaid werden.
Ze bloeien vooral in juni en
worden 2 keer per jaar gemaaid.
Ook in de stadstuin kun je
kiezen: zelf zaaien voor snel
resultaat, of geduldig wachten
op wat er komt aanwaaien.

Meer info:
• 09 323 66 00 (Groendienst)

DANKZIJ

Steven
In een nieuwe brochure
toont toeristisch Gent zich
van z’n meest toegankelijke
kant voor Gentenaars
en bezoekers met een
beperking. Steven nam
de proef op de som en
testte de locaties en de
wandelroute mee uit.

wie
Steven Pauwels,
projectcoördinator toegankelijkheid
waar
Groentenmarkt

“Ik ben ervaringsdeskundige, zoals je
ziet. Elke dag geef ik advies over hoe we
de stad toegankelijker kunnen maken.
Makkelijk is dat niet, zeker niet in een
historische stad als Gent. De vele kas
seien zijn voor een rolstoel de hel. Toch
ben ik ervan overtuigd dat je een mooie
middenweg kunt vinden tussen erfgoed
en comfort. De Korenmarkt is daar een
goed voorbeeld van. Die is relatief vlak,
met reliëflijnen voor blinden, zonder in te
boeten aan historisch gevoel. Je ervaart
het zelf als je de wandelroute volgt die bij
de brochure hoort. Die leidt Gentenaars
en bezoekers met een beperking vlotjes
door de binnenstad. Iedereen moet de
kans krijgen om zonder zorgen onze stad
te bezoeken. Wat voor de meest kwets
baren toegankelijk is, komt uiteindelijk alle
inwoners en toeristen ten goede.”

De nieuwe brochure Gent, toegankelijk voor iedereen biedt,
naast de wandelroute, een overzicht van toegankelijke bezienswaardigheden, cafés, restaurants, musea en openbare toiletten
langs de route. Haal je exemplaar in het Infokantoor van Visit
Gent (Sint-Veerleplein 5) of download het via de
website.
+ 	 www.visitgent.be
09 266 56 60 (Visit Gent)

Groentenmarkt
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KOPJE
ONDER
ERFGOED

Met de sloop van de
Neptunus, het laatste
openluchtzwembad van
Gent, verdween ook een
stukje Wondelgemse
geschiedenis. In 2024
komt er een overdekte
variant. Die houdt de
herinnering in ere.
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I

n de hoogdagen van de Neptune was
zwemmen vaak bijzaak. De zomers
duurden er een eeuwigheid. Half
Wondelgem trok op warme dagen
naar het zwembad en vond er een eerste
liefje, met dank aan de rijke industrieel
Robert Vandersteene, die de Neptunus in
1947 liet bouwen. Het werd een populair
ontmoetingsoord. Er werd al eens tot
’s avonds laat gedanst op de zomerhits
die uit de jukebox knalden. Later nam
de Stad Gent het zwembad in beheer.
De Neptunus was alleen open tijdens de
zomervakantie, maar de vraag naar een
zwembad waar buurtbewoners, clubs
en scholen het hele jaar door baantjes
kunnen trekken, werd groter. Exit de
Neptunus, enter een nieuw overdekt
zwembad. Dat opent in 2024 de deuren
tussen het voetbalveld en zaal De Zulle. In
het nieuwe gebouw komt ook een jeugdhuis. De plek waar het oude zwembad lag,
krijgt een bestemming als wijkpark.

Volkstoeloop
Voor de inwoners van Wondelgem was
de Neptunus een vaste waarde. Geert
Colpaert herinnert zich nog levendig de
verhalen van zijn oom, die het zwembad
hielp uitgraven met spade en kruiwagen.
Maar ook zelf draagt hij de plek voor altijd
in zijn hart. “Als tiener ging ik er ’s avonds
na de voetbaltraining bij SK Wondelgem
nog zwemmen. Als dertiger diende ik op
in de cafetaria. Die werd uitgebaat door
mijn schoonouders. Er was een terras
voor de vaste klanten en een ligweide voor
de jonge gasten. Op een topdag kwam er
makkelijk 1.000 man over de vloer. Het
personeel mocht stevig doordraaien.
Een vaste tap was er nog niet: alles werd
in bakken aangevoerd. En de drankjes
serveerden we in glas. Met al die blote
voeten was het serieus uitkijken geblazen
als een glas sneuvelde. Toen ik er werkte,
sloot het zwembad om 18.30 uur. In mijn
jonge jaren kon je er zwemmen tot 22 uur.

‘Herbeleef de
zomers van toen.’
DAVID SLOSSE,
DIENST BELEIDSPARTICIPATIE

‘De Neptune was
mijn Saint-Tropez.’
CAROLIEN OOSTERLINCK, WONDELGEM

Er werd gedronken en gedanst. Als mijn
vrouw en ik op de radio een nummer uit
de seventies of de eighties horen passeren, hebben we aan één blik genoeg. De
Neptune, weet je nog?”

Net als in de film
Ook Carolien Oosterlinck koestert niets
dan warme herinneringen aan de Neptunus. Haar vader werkte er als badmeester.
Zelf spendeerde ze vele zomers aan de

rand van het zwembad. “Mijn klasgenoot
jes trokken naar het zuiden van Frankrijk, maar wij gingen nooit op vakantie.
De Neptune was mijn Saint-Tropez: het
grootste openluchtzwembad in de buurt.
Tijdens de zomermaanden was dat echt
mijn thuis. Vooral de zomer van ’76 zal ik
nooit vergeten. Door de hittegolf was het
er soms zo druk, dat je niet kon zwemmen. Het zwembad zat afgeladen vol.
Iederéén was daar. Je hoorde de muziek
uit de jukebox tot op het terras en er was
altijd ambiance. De foto’s uit die tijd doen
echt denken aan Amerikaanse films uit
de jaren ’70. Ik heb zelf nog een tijd het
snoepkraam opengehouden: poepkes, rekkers, draculatanden … Als verlegen tiener
vond ik het zalig om vanuit het snoepkraam de boel gade te slaan. (lacht) Een
heerlijke tijd! De Neptune hield de hele
buurt samen. Ook mensen die het niet zo
breed hadden, konden er toch rijkelijk van
de zon en de zomer genieten.”

“Tijdens De zomer van de Neptune krijgen
buurtbewoners op zondag 29 augustus een
hele middag lang de kans om afscheid te nemen van hun favoriete ontmoetingsplek. De
Gentse Raconteurs verzamelden verhalen en
foto’s over de geschiedenis van het zwembad.
Daarmee kleden we de voormalige ligweide
aan en maken we een verhalenboekje als
souvenir. We vragen iedereen om parasols,
strandhanddoeken, zwemattributen en een
gevulde frigobox of picknickmand mee te
brengen. Een dj draait hits uit de zomers van
weleer. Wil je De zomer van de Neptune nog
eens herbeleven met de mensen van toen?
Kom dan zeker langs. De verhalen over de
Neptune maken deel uit van de Collectie van
de Gentenaar. Die brengt het cultureel erfgoed
van inwoners en musea samen. Begin volgend
jaar komen we opnieuw naar Wondelgem om
samen nog meer erfgoed te ontdekken.”
+ www.collectie.gent/kalender/neptune
• 09 266 82 40 (Dienst Beleidsparticipatie)
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START

DE ROUTE

SPELEN
VERPLICHT!

Meer inspiratie
voor een zomers bezoekje
aan het museum:
www.degentsemusea.be/
activiteiten-voor-het-hele-gezin
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illustratie © Julie Van Wezemael

De zomervakantie is er om
te spelen, te ontdekken
en te genieten. De Gentse
musea en Historische Huizen
spelen daar graag op in met
een aanbod op maat van de
jongste bezoekers.

1

3

STAM

Ook voor kleine stadsmussen is een
bezoek aan het vernieuwde STAM
(Godshuizenlaan 2) een feest. Een
kinderspoor wijst je de weg doorheen
het verhaal van Gent. Als handelaar, architect of citytripper maak je
mee de stad aan de hand van leuke
doe-installaties. Kers op de taart is
een gigantische luchtfoto van Gent.
Je kruipt er als het ware over de stad,
op zoek naar je eigen huis of dat van
je vrienden.

2

 www.stamgent.be
• 09 267 14 00

S.M.A.K.

Tegen de stroom in maakte het
S.M.A.K. (Jan Hoetplein 1) eerst een
boek en daarna een tentoonstelling.
Voor De kleine catalogus selecteerden
kinderen en jongeren de werken uit
de vaste collectie die hen het meest
inspireren. Het museum toont nu
een 30-tal werken uit het boek. Ook
die tentoonstelling kwam samen
met kinderen en jongeren tot stand.
Je kunt er heerlijk verdwalen in een
doolhof, langs collectiewerken zoals
je ze nooit eerder zag.

Industriemuseum

Ooit telde Gent meer dan 100 textielfabrieken: echte kathedralen van de
industrie. Alexander Dumarey zocht
ze op en maakte er foto’s van. Die kun
je bekijken in het Industriemuseum
(Minnemeers 10). Met een activiteitenboekje onder de arm volg je de
voetsporen van Alexander doorheen
de expo. Vind je alle verschillen
tussen oud en nieuw? Spot je door
de verrekijker de kleinste details? En
puzzel je mee de fabrieken opnieuw
in elkaar?
www.industriemuseum.be
• 09 323 65 00

www.smak.be
• 09 323 60 01

6

4

Huis van Alijn

In het Huis van Alijn (Kraanlei 65)
staan de museumkamers stil bij het
leven van elke dag. Objecten, foto’s,
geluid en bewegend beeld vertellen
over gewoontes en rituelen. Hoor de
koffiebonen malen, ruik het wasmiddel van vroeger of lees een oude
nieuwjaarsbrief voor. Onderweg
speur je mee naar Hendrik Alijn, het
verdwenen museumspook. Gewapend met een UV-lamp, een loep en
een notitieboekje kom je meer te weten over het dagelijks leven vroeger
en nu.
www.huisvanalijn.be
• 09 235 38 00

5

De wereld van Kina

Een bezoek aan De wereld van Kina:
het Huis (Sint-Pietersplein 14) is altijd
een goed idee. Met de expo Zee in
zicht hoef je zelfs niet naar het strand
voor een gezonde portie zeelucht.
Kinderen van 4 of 5 jaar kunnen
samen speuren, springen, kleven en
kleuren met Geeuw de meeuw. Ben je
tussen 6 en 8 jaar? Dan ga je mee op
pad met Octaaf de octopus voor een
selfie met Dirk de dino, Max de mammoet en heel wat andere vriendjes.

Sint-Pietersabdij

Frida Kahlo was een Mexicaanse
kunstenares. Ze maakte schilderijen,
maar verzamelde ook foto’s waarin
ze zelf vaak de hoofdrol speelde. Een
deel van die collectie hangt nog tot
22 augustus in de Sint-Pietersabdij
(Sint-Pietersplein 9). Ben je tussen
6 en 12? Een boekje met opdrachtjes
leidt je doorheen de expo. Achteraf
ga je aan de slag met potlood, schaar
en papier. Neem zeker ook een selfie
bij de kleurrijke Instawalls.
www.historischehuizen.stad.gent/fridakahlo
• 09 266 85 00

www.dewereldvankina.be
• 09 323 62 50
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WERKEN

Na 2 jaar oponthoud gaan
de werken aan het SintPietersstation eind deze
zomer opnieuw van start. De
plannen werden bijgestuurd,
maar het comfort van de
reiziger blijft verzekerd.

STATION
IN DE
STEIGERS

W

ie bouwt of verbouwt, heeft
het vast al gemerkt. De prijzen
voor bouwmaterialen gaan in
stijgende lijn. Dat heeft uiteraard
ook invloed op grootschalige bouwprojecten, zoals het Sint-Pietersstation. Om
het budget binnen de perken te houden,
werden de plannen voor de tweede
bouwfase herzien. Eind deze zomer gaat
de spade opnieuw in de grond, met 2027
als geplande eindhalte.

Projectleider Bjorn Ceuppens (NMBS):
“De grootste verandering is de overkapping van de perrons. In het oorspronkelijke ontwerp ging de dakstructuur boven
elk perron op en neer. Die piste hebben
we verlaten, in ruil voor 1 overkoepelend
dak. Zo hoeven we niet te raken aan het
comfort van de reiziger. Die zal nog altijd
beschut tegen weer en wind de trein
kunnen nemen. Een andere belangrijke
wijziging speelt zich onder de grond af.
Daar zullen we minder uitgraven voor de
aanleg van technische ruimtes, wat een
belangrijke besparing betekent. Voor
de ondergrondse fietsenstalling uit het
oorspronkelijke plan vonden we een
bovengrondse en overdekte oplossing,
met plaats voor 17.000 in plaats van
13.500 fietsen.”
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Duurzaam en toegankelijk
Ook de toegankelijkheid van de
perrons gaat er flink op vooruit. Die
zijn momenteel maar via 1 opgaande
roltrap bereikbaar, en dat is niet
meer van deze tijd. Gisèle Rogiest
(Infopunt Project Gent Sint-Pieters):
“De NMBS verhoogt de perrons tot
76 centimeter. Zo kunnen de reizigers
veel eenvoudiger in en uit de trein
stappen. Elk perron krijgt bovendien
2 roltrappen en 2 liften, zodat ook
mensen met een beperkte mobiliteit of
met een kinderwagen zonder hulp naar
boven en beneden kunnen. Reizigers
met een visuele beperking zullen op
eigen houtje de weg naar de perrons

vinden met behulp van geleidelijnen
in reliëf.”
De vele zonnepanelen bovenop de
overkapping van de perrons zullen de
elektriciteit voor de liften en roltrappen, en bij uitbreiding het hele station,
opwekken. Het is één van de ingrepen
die de duurzaamheid van het nieuwe
ontwerp ten goede komen. Bjorn Ceuppens: “We voorzien ook ledverlichting
in het hele station en hebben aandacht
voor waterrecuperatie. Het regenwater
van de perrons zullen we opvangen en
gebruiken voor de schoonmaakmachines en het sanitair. Warmtepompen en
koeltorens maken het station op termijn
energieneutraal.”

‘Proeven van
de korte keten.’

© Project Gent Sint-Pieters

ILSE VROMMAN,
VOEDSELTEAMS GENT

In het nieuwe station nemen reizigers beschut tegen weer en wind de trein.

‘Boven de perrons
komt een gezamenlijke
overkapping met
zonnepanelen.’
BJORN CEUPPENS, PROJECTLEIDER NMBS

Doorgang verzekerd
De werken aan het Sint-Pietersstation
starten eind deze zomer. Daarbij worden
telkens 2 perrons uit dienst genomen,
zoals dat ook tijdens de eerste bouwfase
het geval was. Gisèle Rogiest: “Perrons

12 tot en met 8 zijn intussen klaar. We
starten deze zomer met spoor 7 en 6 en
gaan zo verder in aflopende volgorde.
De treinen worden omgeleid naar de
andere sporen, maar de doorgang van
het Koningin Maria-Hendrikaplein naar
het Koningin Mathildeplein, aan de achterkant van het station, blijft verzekerd.
Al die tijd zullen we intensief communiceren over het verloop van de werken.
Op de werf, maar ook met de buurt en de
reizigers. Zo houden we de impact voor
alle gebruikers beperkt en krijgt Gent het
volwaardige en toegankelijke station dat
het verdient.”

“Een station is meer dan een plek waar je in en
uit de trein stapt. De NMBS lanceerde recent
in 4 stations een proefproject met vaste afhaalpunten voor verse producten uit de korte
keten. In Gent-Sint-Pieters kun je elke vrijdag
tussen 15.30 en 17.30 uur terecht bij een stand
van de Voedselteams. Bestellen doe je vooraf via de webwinkel. Het gaat om groenten
en fruit, maar ook zuivel, vlees, biologische
sapjes en brood. Die halen we stuk voor stuk
bij lokale producenten uit de buurt. We hopen uiteraard dat passanten op die manier
onze werking leren kennen en lid worden
van een Voedselteam bij hen in de buurt. Zo
helpen we meteen ook mee de sociale cohesie
versterken.”
+ www.voedselteams.be/nmbsgentsintpieters
+ ilse@voedselteams.be
• 0488 99 46 10

+ www.projectgentsintpieters.be
• 09 241 24 11 (Infopunt Project Gent Sint-Pieters)
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kort
kinderen

NOG MEER ZOMERPRET?
Op de website vind je een pak doe-tips, van zoektochten tot meerdaagse kampjes.
 www.stad.gent/kinderen
 09 269 81 10 (Jeugddienst)

KINDERBOERDERIJEN

Allemaal
beestjes

SPELOTHEKEN EN BIBLIOTHEKEN

Hoera, het regent!

De boerderijdieren leren
kennen, ontdekken wat in de
moestuin groeit of zelf het
varken uithangen? Nergens
kom je dichter bij het echte
buitenleven dan op de kinderboerderij. Schoolhoeve De
Campagne in Drongen (Gijzelstraat 14) is een vaste waarde
en een mooi vertrekpunt om
ook de Vinderhoutse Bossen
te verkennen. Mekkerland in
Mariakerke (Zuidbroek 8) is
naast een kinderboerderij
ook een creatieve ontmoetingsplek met een heerlijke
zomerbar én verse pizza op
zaterdag.

BUURTPLEINTJES

Hier plezier

In vrijwel elke wijk is er speelpleinwerking
tijdens de zomer. Je neemt er elke dag
deel aan spelletjes onder begeleiding
van ervaren animatoren. Geen
speelpleinwerking bij jou in de buurt? Dan
zijn er 2 mobiele initiatieven om het gat
te dichten. De Pretkamjonet is een auto
vol fietsen, speelmateriaal, circusspullen
en een springkasteel. De Sportkar is een
bakfiets boordevol sportmateriaal. Zowel
de Pretkamjonet als de Sportkar bollen
tijdens de zomer van plein naar plein.
 www.stad.gent/vakantiepret

www.schoolhoeve.gent.be
www.mekkerland.be

Een spelotheek is als een bibliotheek, maar dan
voor speelgoed, video’s en dvd’s, samen goed
voor uren speelplezier. Je kunt het materiaal
ter plaatse ontdekken of ontlenen voor thuis.
Verspreid over de Gentse wijken vind je 7 spelo
theken. Die staan open voor alle kinderen en
hun ouders, maar richten zich doorgaans vooral
tot de buurt. Duik je liever samen in een boek?
Dan kun je uiteraard ook terecht in De Krook of
in 1 van de wijkbibliotheken.
 www.stad.gent/eerste-hulp-bij-regen

BOUWSPEELPLAATS

Op het terrein van het voormalige Jules
Ottenstadion in Gentbrugge verrijst op
Steen voor steen
termijn de nieuwe Ecowijk Gantoise,
maar ook deze zomer wordt er duchtig gebouwd. De Bouwspeelplaats van
das Kunst volgt het voorbeeld van de Deense skrammellegepladser en de
Britse junk playgrounds. Je experimenteert er naar hartenlust met bouwen recupmaterialen en echte werktuigen als hamers, zagen en tangen.
Deelnemen is gratis, maar vol is vol.
 www.daskunst.be/bouwspeelplaats
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Lola beleeft de zomer van haar leven op
Schoolhoeve De Campagne. Hang je mee
met haar het varken uit?

Help je mee Lola's zwembad vullen?

Omcirkel de 5 verschillen

Varkentjes wassen
Ga samen met je vriendjes op je rug liggen, met de benen omhoog.
Maak een spons goed nat, klem ze tussen je voeten en geef ze zo
door aan de persoon naast je. Die geeft de spons op dezelfde manier
door aan de volgende. Gegarandeerd pret, want jullie worden
natuurlijk kletsnat!

Vind je de schaduw van Lola?
A

B

C

19

DE AGENDATIPS VAN ...

Ben
In de expo Van Eyck
Kosmopoliet werpen
11 kunstenaars van diverse
afkomst een eigenzinnige
blik op het Lam Gods.
Curator Ben Benaouisse
heeft zelf een
bijzondere band met
het schilderij.

“Het Lam Gods heeft me altijd al gefascineerd.
Toen ik het schilderij voor het eerst zag, maak
te ik meteen de link naar de moslimcultuur
die ik van thuis heb meegekregen. De slach
ting van het lam is daarin een belangrijk mo
tief. Ik heb daarnaast ook katholiek onderwijs
gevolgd, wat helpt om het werk in z’n context
te zien. Bij de dood van mijn vader maakte ik
een grote installatie voor het Caermerskloos
ter, met het Lam Gods als inspiratie. Ik heb
me toen uitgebreid in het schilderij verdiept.
Op vraag van De Centrale, Orbit vzw en Voem
gebruik ik die kennis nu om 11 andere kunste
naars te inspireren. In Van Eyck Kosmopoliet
gaan ze elk op hun manier met het Lam Gods
aan de slag. De output is, net als de kunste
naars zelf, heel divers: van woord over muziek
tot beeldende kunsten. Het resultaat kun je
deze zomer bekijken in de Sint-Jacobskerk.
Dat is een voormalige bedevaartskerk: een
mooie metafoor voor de reis die we samen
hebben afgelegd.”
Van Eyck Kosmopoliet is een tentoonstelling in het kader van
het Van Eyck-themajaar. Het volledige programma van OMG! Van
Eyck was here vind je op de website.
+ www.vaneyckwashere.be

wie
Ben Benaouisse,
kunstenaar
waar
Sint-Jacobskerk,
Bij Sint-Jacobs

Van Eyck Kosmopoliet

ZA 10 JULI TOT ZO 1 AUG
SINT-JACOBSKERK

Buy Local

VR 2 JULI TOT ZO 29 AUG
KUNSTHAL GENT

Testament van
een journalist

WO 21 TOT ZO 25 JULI
SINT-BAAFSABDIJ
Zie agenda pagina 21
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agenda

Ontdek meer activiteiten
op www.uitingent.be
www.facebook.com/uitingent
@UiTinGent

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

JULI - AUG

Bijloke Wonderland

DI 10 TOT ZO 29 AUG
LOD muziektheater en Muziekcentrum De Bijloke bundelen de krachten
voor de tweede editie van Bijloke
Wonderland, een intiem en coronaveilig kunstenfestival op verschillende locaties op de Bijlokesite. Met een
uitgebreid en divers programma van
jazz, klassieke en nieuwe muziek,
muziektheater, literatuur en zons
opgangconcerten geeft Bijloke
Wonderland alsnog een publiek aan
voorstellingen die het voorbije jaar
het podium niet haalden.

DO 1 TOT ZO 4 JULI
In het Citadelpark kun je van 1 tot
4 juli het kunstwerk Happy 50th
anniversary van kunstenares Clara
Spilliaert ontdekken. Dit jaar viert
Gent de 50ste verjaardag van de
samenwerking met de Japanse
zusterstad Kanazawa. Voor die jubileumviering steekt Clara de Japanse
kotoji-lantaarn in een kunstzinnig
kleedje. Het kunstwerk kadert in
de grote openluchttentoonstelling
Publiek Park van de Young Friends
van het S.M.A.K.
+ www.smak.be/publiekpark
• 09 323 60 01 (S.M.A.K.)

Buy Local

VR 2 JULI TOT ZO 29 AUG
Na een geslaagde première met
590 Gentse kunstenaars in 2020
presenteert Kunsthal Gent (Lange
Steenstraat 14) een tweede editie
van het Zomersalon. De tentoonstelling biedt een dwarsdoorsnede
van de Gentse beeldende kunsten,
van schilderkunst over sculptuur tot
fotografie en textiel. Bovendien zijn
alle werken te koop.
+ www.kunsthal.gent

Testament van een journalist

TIP

WO 21 TOT ZO 25 JULI
In Testament van een Journalist houdt Action Zoo Humain een laatste avondmaal in
de Sint-Baafsadbij om het einde van de journalistiek te vieren. Aan het hoofd van
de tafel zit Bert Luppes in de rol van journalist-columnist Hugo Camps. Als symbool
van een hele generatie journalisten neemt hij afscheid en opent hij zijn testament.
Met Luiz Márquez, Maxime Waladi en Manou Selhorst in een regie van Chokri Ben
Chikha. In samenwerking met NTGent.
+ www.actionzoohumain.be
• 0479 29 78 34 (Action Zoo Humain)

Shop-op zondag

ZO 4 JULI EN 8 AUG
Op donderdag 1 juli starten de
zomersolden. Wil je de zaterdagdrukte
vermijden tijdens het shoppen? Zowel
4 juli als 8 augustus zijn koopzondagen. Heel wat winkels in het centrum
openen vanaf de middag de deuren.
De Gentse winkeliers zetten zich in
om je veilig te ontvangen. Moe na of
tijdens het shoppen? Blaas even uit op
een van de mooie Gentse terrassen.
+ www.kooplokaal.gent
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Van Eyck Kosmopoliet

ZA 10 JULI TOT ZO 1 AUG

Onder curatorschap van Ben Benaouisse
formuleren 11 kunstenaars in de Sint-Jacobskerk een artistiek antwoord op het
Lam Gods van Van Eyck. De resultaten
van hun anderhalf jaar durende zoektocht zijn heel divers en tonen elk op
hun manier hoe het Lam Gods vandaag
nog altijd inspireert, over grenzen en
culturen heen. De toegang is gratis.

© Kurt Van der Elst

Publiek Park

+ www.bijlokewonderland.be
• 09 266 11 34

Overal en ergens

NOG TOT 20 SEP
De hele zomer lang kun je in de
voortuin van het STAM (Godshuizen
laan 2) de gratis expo Overal en
ergens bezoeken. Daarin beschrijven
nieuwe Gentenaars een Gentse plek
die van betekenis was voor hun
integratie. Bij de expo hoort ook een
9 kilometer lange fiets- en wandelroute van het STAM naar het Houtdok,
vlak bij de Muide. Onderweg passeer
je diverse tussenstops, die elk op hun
manier bijdragen aan de integratie
van nieuwkomers.
+ www.stamgent.be
• 09 267 14 00 (STAM)

+ www.vaneyckkosmopoliet.be
• 09 265 98 28 (De Centrale)
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WEDSTRIJD

Vraag het aan
GENTINFO

‘Ik wil een huis kopen.
Waar vind ik alle
voorschriften?’
NANCY VANHERREWEGHE, GENT

Waar in Gent?
Stuur de oplossing, samen met je adres, vóór maandag
12 juli naar waaringent@stad.gent of via de post naar:
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent,
Botermarkt 1, 9000 Gent

Vijf winnaars

krijgen de ‘Kleine Catalogus van de
Collectie van S.M.A.K.’, een boek met
de favoriete kunstwerken van de
jongste bezoekers.

“Wil je een pand kopen of verbouwen? De nieuwe toepassing Vastgoedinformatie op de website van de Stad
brengt je met 1 muisklik naar alle publiek raadpleegbare
vastgoedinformatie over een pand of perceel. Via het adres
of perceelnummer selecteer je de eigendom op een kaart.
In de rechterkolom zie je welke voorschriften er gelden
volgens een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of een bijzonder plan van aanleg (BPA), welke vergunningen afgeleverd
zijn en welke informatie over de bodem beschikbaar is. Zo
beslis je goed geïnformeerd over je aankoop.”

Oplossing:

+ www.vastgoedinformatie.stad.gent

Gentinfo

Naam:

Voor al je vragen over stadsdiensten
Van maandag tot en met zaterdag, van 8 tot 19 uur.
09 210 10 10 gentinfo@stad.gent

Straat + nr:
Gemeente + postcode:

Vragen over coronamaatregelen of vaccineren?
De vijf winnaars
van de vorige wedstrijd
herkenden de hoopvolle gevel in de
Koning Boudewijnstraat.
• Brecht Beke, Gent
• Sofie De Bruycker, Gentbrugge
• Els Deventer, Gent
• Gielle Van Gansbeke, Gent
• Siel Vandamme, Gent
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+ www.stad.gent/corona
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

COLOFON

+ www.stad.gent/vaccinatie
• 09 210 10 44 (Vaccinatielijn)

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), Katrien Depecker, Bart Desomer (redactie), Liesbet Van Cauteren,
Bjorn Vandenbussche (vormgeving), Thomas Sweertvaegher (fotografie).

JOUW

GENTS MOMENT

FOTO
HIER

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.
1

2

4

3

5

1 @TRAVELINGISABEL
Gentse eend

3 ISABEL DE VRIENDT
Houtdok

5 @NOVIANUSLUHUKAY
Grootkanonplein

2 @FLINKEHOND
Beste vrienden

4 @ELS.DECLIPPELEIR
Bloemekenswijk

6 @GHENTIZM
Santo

6

23

ZOOOOOOO
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
Zo ne zomer!
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EEN VERRASSEND GENTS AANBOD

