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De groenzones en parken zijn nog nooit zo
populair geweest. Zin in een wandeling of
fietstocht op een plek die je nog niet kende?
In het noorden van Gent vind je mooie
groenbuffers aan de rand van de kanaaldorpen Desteldonk, Terdonk, Doornzele en

Sint-Kruis-Winkel. Fietspaden langs oude
spoorweglijnen, wandelpaden langs het
water, speelweides, uitkijkpunten, picknickplaatsen … Een bijzonder stukje Gent.
+ www.stad.gent/groenindehaven
• 09 323 66 00 (Groendienst)

deze

maand
10

14

13

18

06
06

10

Hoe Gent blijft draaien
in crisistijden

Lokale handelaars
rekenen op steun

Nie pleuje

Loyaal & lokaal

13

14

Gentse onderzoekers
versus Covid-19

Archief Gent en Raconteurs
zoeken verhalen

Knappe koppen

Coronakronieken

kort nieuws
G-sport
noodhulp
Gent on Air
Wereldvluchtelingendag
21 agenda
23 foto’s van lezers
04
09
17
18
20

© Thomas Sweertvaegher

Volg de Stad
stadsbestuurgent @stadgent @Stadgent
Stad Gent Stad Gent www.stad.gent www.ocmwgent.be

3

kort
nieuws

JAKOB DECAVEL, OUDERENZORG

“Mantelzorgers
vergeten vaak
zichzelf.”
‘YOU TIME’
OPGELET

© Studio Nunu

Wegenwerken

SPORTCURSUSSEN

en zomersport
De inschrijvingen voor de sportcursussen
van september, die normaal in juni starten,
beginnen iets later dan gepland. Gentenaars
schrijven zich in vanaf woensdag 12 augustus,
niet-Gentenaars vanaf donderdag 13 augustus,
telkens vanaf 9 uur. Op het programma staan
onder andere zwemmen, tennis en een vernieuwd blijf-fit-aanbod. Ook voor zomersport
in juli en augustus is de inschrijvingsdatum
verplaatst. Gentenaars schrijven in vanaf
woensdag 10 juni, niet-Gentenaars vanaf
donderdag 11 juni, telkens vanaf 9 uur.
+ www.stad.gent/sportcursussen
+ www.stad.gent/zomersporten
• 09 266 80 00 (Sportdienst)

Op maandag 8 juni starten de
wegenwerken aan de kruising van
de Bunderweg en de Drongensesteenweg (N466). Tegen volgend
voorjaar zal er (onder voorbehoud
van weers- en werfomstandigheden) een comfortabele
onderdoorgang zijn voor fietsers
en voetgangers. Die vormt een
nieuwe schakel in het Westerring
spoor, de fietsroute die het station
Gent-Sint-Pieters verbindt met de
Muide, Wondelgem, Mariakerke en
de Brugse Poort.

Ken je iemand die voor een naaste zorgt
en die het verdient om in de bloemetjes
gezet te worden? Nomineer hem of haar
dan voor een verwenmoment ter gelegenheid van de Dag van de Mantelzorg op 23
juni. Stadsmedewerkers gaan die week
langs bij mantelzorgers met een lekker
streekproduct en een mooi koffiekopje, en
doen een babbel. Geef voor woensdag 10
juni de naam en het adres van je mantelzorger door via de website. Geen internet?
Bel 09 210 10 10 (Gentinfo)
+ www.stad.gent/you-time

+ www.stad.gent/drongensesteenweg
• 09 266 79 00 (Dienst Wegen, Bruggen

en Waterlopen)

You-time!
VOEDEREN

Stadsduiven te eten geven, lijkt dier
vriendelijk, maar is het niet. Het maakt
VERBODEN
de vogels ziek. Ze kunnen erdoor sterven
of andere dieren en mensen besmetten. Bovendien trekken
voederplekken ratten en ander ongedierte aan. Daarom is voederen
verboden, mét boetes tot 60 euro.
• 09 323 66 00 (Groendienst)

+ www.stad.gent/vogels
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voor mantelzorgers

CORONA KORT
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Hulp bij financiële
problemen

GEVELTUIN

Kleur aan je deur
Breng je graag wat meer kleur en sfeer in je straat?
Met een geveltuintje breng je de natuur tot in de
stad. Tegelijk wordt je huis een stuk koeler in de
zomer. Je kunt meteen zelf aan de slag, of vraag hulp
aan de Geveltuinbrigade van het Gents Milieufront.
In straten met weinig of geen bomen, leggen ze je
geveltuintje zelfs gratis aan. Kijk op www.geveltuinbrigade.be om te zien of het kan bij jou. Voor een
geveltuin hoef je geen vergunning aan te vragen.
Meld de aanleg via de stadswebsite. Geen internet?
Bel Gentinfo op 09 210 10 10.
+ www.stad.gent/geveltuinen
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Nieuw raadslid
In de gemeente- en OCMW-raad zetelt een nieuw lid:
Nicolas Vanden Eynden van Open Vld. Hij vervangt
Steve Stevens, die ontslag nam. Vanden Eynden is de
algemeen directeur van congrescentrum Gent ICC
en woont in Gentbrugge. Hij is actief in de commissies 'Mobiliteit, openbaar domein, economie en
werk' en 'Onderwijs, welzijn en participatie'.

Heb je financiële problemen door
de coronacrisis? Aarzel dan niet
om (op afspraak) langs te gaan bij
het welzijnsbureau van je wijk.
Daar kan financiële hulp van het
OCMW uit voortvloeien, maar er
wordt ook bekeken of je recht hebt
op steun van andere instanties.
Zit je in hoge nood, dan kan het
welzijnsbureau je doorverwijzen
naar een van de organisaties die
voedsel en materiële hulp (bijvoorbeeld hygiënische producten)
verdelen. Je vindt je welzijns
bureau op www.stad.gent/
welzijnsbureausinjebuurt.
Bel of mail voor een afspraak.

Vrijwilligers
gezocht voor
online huiswerk
Als mama of papa niet kunnen
helpen, is online huiswerk niet
evident. De Stad Gent is op
zoek naar vrijwilligers die kinderen en jongeren die het wat
moeilijker hebben, kunnen
helpen met afstandsonderwijs. Je maakt ze zelfredzaam
in de digitale studieomgeving,
vermindert de stress over hun
digitale schoolwerk en brengt
mee structuur aan in de taken
en de planning.
+ www.stad.gent/digitaalhuiswerk
+ digitaal.huiswerk@stad.gent
• 09 323 50 50 (Onderwijscentrum Gent)

• 09 266 99 11 (Sociale Dienst OCMW Gent)

+ www.stad.gent/hulpbijcorona

Gezocht:
laptops en
smartphones
Heb je nog een oude of kapotte
laptop, gsm of smartphone? Of
een oplader, een toetsenbord of
een muis? Bezorg die dan aan de
vrijwilligers van het Repair Café.
Zij herstellen de toestellen en maken dat ze terechtkomen bij wie er
nood aan heeft. Zo krijgt iedereen
toegang tot de digitale kanalen
die meer dan ooit cruciaal zijn
om werk en vrije tijd te organiseren, en om eenzaamheid tegen te
gaan. Wil je een toestel doneren?
Laat het weten via de website en
geef het af in een inleverpunt.
+ www.eenhartvoorvluchtelingen.be/inzamel
• 09 266 55 50 (Dienst Ontmoeten en Verbinden)

Moeite met de
belastingbrief?
Door corona houdt de Federale
Overheidsdienst Financiën
aan de Zuiderpoort (Gaston
Crommenlaan 6 in Gentbrugge)
geen zitdagen meer voor hulp
bij het invullen van je belastingbrief. Je kunt nog altijd gratis
hulp krijgen: niet ter plaatse,
maar wél telefonisch. De belastingdienst belt je zelf op als je
vorig jaar naar een zitdag ging.
Als je voor het eerst hulp vraagt,
bel dan 02 572 57 57. Aangiften
via tax-on-web moeten binnen
zijn op 16 juli, de papieren aangifte al op 30 juni.
Opgelet: ga niet
in op vragen
van oplichters
om bij je thuis
langs te komen
of geld te storten.
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NIE PLEUJE
CORONAKRONIEKEN

‘We zullen doorgaan’: het is het motto van wie in
moeilijke tijden werkt ten dienste van de Gentse
medemens. Helden van hier vind je in alle sectoren.

‘Coronapatiënten
veilig naar
het ziekenhuis
brengen.’

MATTHIAS CLAEYS
AMBULANCIER BRANDWEERZONE CENTRUM

“Chapeau voor wat jullie doen, zeker nu. Ja, we horen
het vaak. Maar wij zijn niet de helden van de dag, ook
al vervoeren we nogal wat Covid-19-patiënten naar de
ziekenhuizen. Zelf ben ik niet bang om besmet te raken. Er
is voorlopig slechts één collega-ambulancier besmet, maar
dat gebeurde niet in de context van het werk. Wanneer
de centrale een ‘vermoeden van corona’ doorbelt, hijsen
we ons voor vertrek in een beschermingspak, inclusief
bril en FFP2-mondmasker. In onze kazerne gelden strikte
beschermingsmaatregelen: de ambulances worden grondig
ontsmet en wij ambulanciers worden strikt gescheiden van
de brandweermannen. We missen hun grapjes wel (lacht).
Voor de brandweermannen is het veel kalmer dan normaal.
Logisch: er is geen nachtleven meer, de fabrieken lagen plat
en verkeersongevallen zijn er amper. Dat maakt het ook
voor ons beheersbaar. In het begin van de crisis hadden we
opvallend veel te maken met huiselijke twisten. Wij zien
hier alle kanten van de maatschappij, en het is duidelijk dat
de quarantaine soms spanningen geeft.”
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DOMINIQUE DE SCHAMPHELAERE
EERSTELIJNSPSYCHOLOOG IN SINT-AMANDSBERG

“Corona is het nieuwe normaal, hoor je nu vaak. Als
therapeut vind ik dat een gekke stelling. We leven in
extreme omstandigheden en dat je je dan af en toe
slecht voelt, dat is pas normaal. Via de online consultaties spreek ik behoorlijk wat mensen die niet meer
geweldig functioneren sinds corona. Velen lijden onder de angst om besmet
te worden, bijvoorbeeld
‘Werken aan je
wanneer ze in de zorg
veerkracht is
werken. En sommige
jongeren piekeren zich
belangrijker
suf over de toekomst.
dan ooit.’
Gelukkig heb je meer
veerkracht dan je beseft.
Het is nu net mijn job om
je dat bij jezelf te laten ontdekken. Er zijn een aantal
vuistregels die goed van pas komen, zeker nu. Structuur houden in je dag, voldoende ontspannen door
te sporten, yoga of relaxatie, digitaal contact houden
met je omgeving, afleiding zoeken als je piekert … Let
op, ik spreek ook cliënten die beter functioneren in
deze crisis. Mensen die moeite hebben met sociale
contacten of mensen die al thuizaten met een burnout bijvoorbeeld, ervaren het collectieve thuiszitten
als een godsgeschenk.”

1.000 x dank!
Vorige maand brachten we al 6 getuigenissen: uit de ouderenzorg, politie, onderwijs, maatschappelijk werk, armoedebestrijding en kinderopvang. Ook Matthias, Sabri, Valerie, Machteld,
Dominique en Mieke loodsen op hun manier Gentenaars door deze moeilijke periode. Duizenden
andere stadsgenoten deden en doen Gent draaien in tijden van corona. Dankjewel aan iedereen!

“Mensen op de regels rond social distancing wijzen, is onze hoofdtaak geworden. Zo voorkomen we dat ze het virus overdragen en
ontlasten we de politie. We zijn
sterk aanwezig in groenzones en
‘De parken
parken. De overgrote meerderheid
van de mensen houdt zich aan
veilig
de coronaregels. Dat heeft me
houden.’
positief verrast. De man of vrouw
die de richtlijnen aan zijn of haar
laars lapt, dat zijn echt de grote
uitzonderingen. Het volstaat meestal om hen op een vriendelijke
manier aan te spreken. Ik had meer negatieve reacties verwacht,
moet ik zeggen. Integendeel, we krijgen meer knipogen, duimen en
bedankingen dan vóór corona. Gek, hè? Het lijkt erop dat ons paars
uniform nu meer indruk maakt. Als het openbare leven weer op
gang komt, ga ik opnieuw aan de slag als lijnspotter op bussen en
trams. Ik ben blij dat ik niet thuis hoef te zitten, maar dat ik mensen
kan helpen.”

MIEKE POLLYN
THUISVERZORGER FAMILIEZORG

VALERIE OPSOMER
GEMEENSCHAPSWACHT

“Als ik kán helpen, wíl ik ook helpen. Enkele weken na de uitbraak
van het virus heb ik mijn oude post bij Familiezorg, de oppas
op zieke kinderen, verlaten. Ik stak eerst een handje toe in een
woonzorgcentrum in het stadscentrum en maak nu deel uit van
de speciale teams die coronapatiënten thuis opzoeken. Familiezorg Oost-Vlaanderen voert samen met 3 andere organisaties voor
thuiszorg momenteel 2 ‘coronarondes’
uit in Gent. De piek is voor ons nog niet
‘Zorgen voor
voorbij. Het gaat om mensen die na een
wie terug
langdurig verblijf in het ziekenhuis – tot
6 weken – eindelijk terug thuis zijn en
thuis is.’
hulp kunnen gebruiken voor de boodschappen, het huishouden en lichte
verzorging. Sommigen hebben moeite
om de trap op te komen, anderen zijn mentaal nog in de war. Ze zijn
zó blij om na de lange stilte in het ziekenhuis een praatje te kunnen
maken met iemand. Want ze zitten ook thuis nog even in quarantaine. Ik ga dit zo lang mogelijk doen, ook al betekent het dat de
kinderen nu even bij de papa zitten. Daarna worden we getest en
kunnen we terug naar onze normale job.”
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NIE PLEUJE
CORONAKRONIEKEN

‘Alles
geven voor
kinderen
met een
beperking.'
SABRI
MILIEUWERKER IVAGO

MACHTELD VAN PRAET
BUITENGEWONE LAGERE SCHOOL DE ZONNEPOORT

“In onze school voor kinderen met een verstandelijke beperking bleven de leerlingen de hele coronaperiode welkom in de opvang. Sinds midden mei komt opnieuw een
grotere groep kinderen naar school. We begeleiden hen
één voor één op maat en geven hen de ondersteuning en
de zorg die ze nodig hebben. Ook hun ouders hebben we
de afgelopen maanden zo goed mogelijk bijgestaan. Elke
week hadden we met ieder gezin contact via de telefoon,
WhatsApp of met een voordeurbezoekje. Dat liep zeer
goed: door corona is onze band met de ouders zelfs
hechter geworden. Als de combinatie zorg en werk te
moeilijk loopt, stimuleren we ouders om hun kind naar
de opvang op onze school te brengen. De busbegeleiders
halen de kinderen op en op school worden ze verdeeld in
‘bubbels’. Hoe ernstiger de beperking, hoe moeilijker om
de afstandsregels en de voorschriften te respecteren. Veel
kinderen begrijpen ze niet. Maar we zijn creatief en we
kunnen als team op elkaar rekenen. Dat geeft moed."
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“Er is meer vuilnis op te halen omdat de Gentenaars
massaal thuiszitten. Ze eten meer en dat geeft rest
afval, pmd en gft. Ook het effect van de pakjesdiensten
kun je merken: er staan veel meer kartonnen dozen
buiten. Maar de coronacrisis zorgde ook voor minder
verkeer. Zonder files gaan onze
rondes sneller. We houden
‘Gent proper
Gent proper in barre tijden en
houden in
dat geeft wel een goed gevoel.
barre tijden.’
Zeker omdat de Gentenaar veel
dankbaarheid toonde voor
onze blijvende aanwezigheid
op straat. Je zag tekeningen en bedankingen aan de
ramen. Sommigen stonden zelfs te applaudisseren
(lacht). Dat doet deugd. Op het werk zelf is ook wel wat
veranderd. Elke morgen als we binnenkomen, passeren
we langs een verpleger die onze temperatuur meet.
De beschermingsmaatregelen zijn goed uitgedokterd.
Mondmaskers, gels, procedures: alles is piekfijn geregeld. Ik ga met een gerust hart werken. Schrijf maar op:
een dikke pluim voor mijn werkgever.”

ONTMOET

Griet

wie
Griet Hoet
waar
Wielerbaan Eddy Merckx

Ze is pas 5 jaar bezig met
wielrennen, en toch behoort
Griet Hoet op de piste al tot
de absolute top. ‘Het is niet
omdat je een beperking hebt,
dat sport niet je leven kan zijn.’
“Ik ben een laatbloeier op de fiets, ook door mijn
oogziekte. Mijn gezichtsveld nam gaandeweg de
vorm aan van een donut, de rest is één waas. Paracycling heeft mijn leven veranderd. Dankzij de
tandemfiets heb ik mijn talent ontdekt. Ik ben de
stoker en mijn vaste piloot Anneleen Monsieur
zit achter het stuur. We hebben al 7 WK-medailles behaald, maar helaas nog geen goud. We
zetten nu alles in op de Paralympics in Tokio. De
voorbereiding is optimaal: ik heb een toptrainer
en een tijdelijk topsportcontract. Ik zou het niet
verkeerd vinden mocht ik een voorbeeld worden
voor jongeren met een visuele of een andere
beperking. Mag ik een oproep doen? In de
zomervakantie organiseert de Sportdienst leuke
G-sportkampen voor kinderen en jongeren met
een verstandelijke beperking en voor kinderen
met een fysieke beperking. Voor 16+’ers zijn er
de G-sportinitiaties. Het is een mooie ervaring.”
JULI EN AUGUSTUS
G-sportkampen en G-sportinitiaties
Schrijf je in op www.stad.gent/g-sport
Wielerbaan Eddy Merckx
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KOOP LOKAAL

Door corona schakelden de
kleine Gentse handelaars
bliksemsnel over op online,
afhaal en thuislevering. Ze
rekenen op de Gentenaar
om het virus te overleven.

J

e beseft pas wat je mist als je het kwijt
bent. Gent is Gent niet zonder zijn
winkels, cafés en restaurants. Al die
handelaars hebben het moeilijk nu.
“We zitten allemaal samen in de puree.”
Lino Van Reeth van brasserie Keizershof vat
de situatie laconiek samen. Eén troost: de
warme steun van de Gentenaars. Elke euro
die zij bij de lokale zaak uitgeven, helpt.

Lino van Reeth: “We teren op hun
aanmoedigingen. Veel vaste klanten
kochten meteen cadeaubonnen. Samen
met de steunmaatregelen zorgde dat
voor financiële ademruimte. We hebben
ook supersnel een afhaalsysteem
opgezet. De klanten bestellen online
en komen zelf afhalen. Per bestelling
schenken we 1 euro aan de vzw Een Hart
Voor Vluchtelingen, want die mensen
zitten nog meer in de puree dan wij.”
Het afhaalsysteem is goed voor een
vierde van de normale omzet. “Als we
weer opengaan, doen we ermee verder.
We zullen elke euro kunnen gebruiken.
Onze brasserie is een vaste waarde, maar
het zal toch heftig worden. Ik houd
mijn hart vast voor de Gentse cafés en
restaurants.”

Aardbeien van om de hoek
Geert Van Gampelaere van
cateringbedrijf Private Dining uit
Drongen heeft zijn handen meer dan
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SAMEN UIT
DE PUREE
vol, ook tijdens de crisis. “Al in februari
zagen we onze agenda razendsnel
leeglopen. Eén voor één verhuisden
beurzen en evenementen naar een
nieuwe datum. Gelukkig zijn we een
kleine en flexibele onderneming.
Midden maart stonden we klaar om
verse groente- en fruitpakketten bij
de mensen aan de voordeur te gaan
leveren. De meest eenvoudige vorm
van catering zeg maar (lacht). Bestellen
gebeurt via onze website.”
Geert Van Gampelaere werkt
volop samen met lokale boeren en
handelaars. “Onze kruiden komen uit
Oostakker, de asperges uit Evergem, en
daarnet ben ik 200 kilo aardbeien gaan

halen bij de boer om de hoek. Klanten
hebben vertrouwen in deze producten én
we helpen de hele lokale gemeenschap
vooruit.”

Met de bakfiets
Ook buiten de horeca en de voedings
sector is online shopping een reddings
lijn. Christophe Verbeke verkoopt in
Piet Moodshop interieur- en decoratie
spullen. Voor corona was zijn webshop
goed voor 20 procent van de omzet.
Na corona werd online plots het enige
verkoopkanaal.
Christophe Verbeke: “Een geplande
stockverkoop heb ik meteen op
Instagram gezwierd. Daarna ging alle

‘De eigenzinnige
winkeltjes geven Gent
een unieke smoel.’

bracht ze ’s avonds zelf rond. Met kledij
in verschillende maten, zodat de mensen
konden passen terwijl ik buiten stond te
wachten. Dat vonden ze wel leuk (lacht).”
De verloren topdagen van de lente kon
Eveline niet goedmaken. Toch doet ze
verder met online. “Ik zie nu in dat je ook
daar een sterk en persoonlijk verhaal van
kunt maken.”

Liefs van Queen G

Christophe Verbeke
aandacht naar de webshop. Overdag
maakten we bestellingen klaar. Adressen
in zone 9000 leverde ik met de bakfiets.
Dat was veel extra werk, maar de online
verkoop verdubbelde wel. Samen met
de steunmaatregelen en de tijdelijke
werkloosheid konden we nipt break-even
draaien.”
Wordt het nu weer business as usual?
“Toch niet. Ik ga adverteren op sociale
media en zoekmachines, om de webshop
nog beter bekend te maken. Ik wil ook
rendabeler werken. En ik zou graag
wat meer tijd voor mezelf overhouden.
Normaal werk ik 6 of 7 dagen per
week. De vrije weekends waren een
verademing.”

Passen aan de voordeur
Sommige Gentse handelaars zijn
maar koele minnaars van online
verkoop. Toen Eveline Van Gestel 4 jaar
geleden haar kledingwinkel Illinois
Gent opende, stond er geen webshop
in haar businessplan. “Dat vond ik
onpersoonlijk”, vertelt ze. “Menselijk
contact en persoonlijk advies zijn
superbelangrijk in de mode. Bovendien
wilde ik de winkel alleen runnen. Ik had
geen zin om iemand te betalen om mijn
webshop te doen. Door corona moest
ik plots wél digitaal werken. Gelukkig
is mijn vriend software-ingenieur. De
webshop was op een week tijd klaar.
Ik maakte overdag de bestellingen en

Ganesha Vancoillie van vintagewinkel
The Fallen Angels doet het nog altijd
zonder webshop, maar ze verkocht wel
al langer spullen via sociale media.
Ganesha Vancoillie: “De mensen
kwamen het dan zelf halen of ik liet het
bezorgen door Cargo Velo. Koeriers met
bestelwagens vond ik ecologisch niet
verantwoord. Maar plots had ik geen
keuze meer. Mijn klanten hadden daar
gelukkig begrip voor. Per bpost-pakje
schenk ik 1 euro aan Enchanté. Dat is
een netwerk van handelaars die kleine
diensten aanbieden aan mensen in
nood. En ik maak van elke bestelling
een gepersonaliseerd Queen G-pakket,
met happy pills, verrassingen en
opdrachtjes.”
Net als de collega’s voelt Ganesha dat
veel Gentenaars bezorgd zijn over hun
favoriete handelszaken. “Hopelijk blijven
ze ons steunen. Grote ketens hebben
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Koop lokaal
a.u.b.!
CÉLINE MORRIS, PUUR GENT

Ganesha Vancoillie

hun plaats, maar het zijn al die kleine,
eigenzinnige winkeltjes die samen de
stad een unieke smoel geven. Denk
ons weg, en het is gewoon niet meer
hetzelfde.”

Gratis hulp
En dat beseffen ze bij de Stad Gent. Die
doet er alles aan om de handelaars te
helpen. Het platform Koop Lokaal in
Gent was snel klaar (zie kaderstukje), en
het Ondersteuningspunt Ondernemers
Gent (OOG) beantwoordde een kleine
lawine van coronatelefoontjes en -mails.
Dyzo, een organisatie die ondernemers
in moeilijkheden helpt, draait op volle
toeren.
Aleydis Uyttendaele (OCMW Gent):
“Zowel de Stad als het OCMW verwijzen
ondernemers door naar Dyzo. Zij
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bekijken samen met de ondernemer
de boeken en schatten de toekomstige
slaagkansen in. Op basis van die
info proberen wij de meest gepaste
hulpverlening te bieden. Die kan
bestaan uit een advies, een informatief
gesprek, hulp bij het papierwerk of
financiële hulp voor ondernemers
die niet in aanmerking komen voor
een overbruggingsrecht of een
hinderpremie.”
Frederik Van Hecke (Dienst Economie):
“Ondernemers werken keihard, maar
sommigen hebben de zaak financieel
en administratief niet optimaal onder
controle. Daarom raden wij hen aan om
snel bij het OOG of Dyzo aan te kloppen
als ze het moeilijk krijgen. We gaan dan
met alle partijen discreet en gratis op
zoek naar oplossingen.”

“Ze verkopen originele spullen, geven een
persoonlijke service, creëren veel jobs en
zorgen voor bruisende en gezellige buurten:
wat zou Gent zijn zonder zijn handelaars? Met
Puur Gent halen we het onderste uit de kan
om lokale ondernemers en winkeliers in de
kijker te zetten. We beseffen dat veel mensen
minder geld hebben. Maar als je toch een euro
uitgeeft, doe dat dan in een lokale zaak. Zoek
je favoriete adresjes op het internet of via
sociale media en koop iets, in het echt of
online. Voor inspiratie kun je ook op ons
nieuwe platform Koop Lokaal in Gent terecht.
Daar vind je links naar acties, initiatieven en
platformen die lokale winkels in het zonnetje
zetten. Dat is nodig, nu meer dan ooit.”
+ www.kooplokaal.gent
puurgent
puur_gent

OOG – Ondersteuningspunt Ondernemers Gent
• 09 210 10 60 – ondernemen@stad.gent
+ www.stad.gent/ondernemen
+ www.dyzo.be
gentseondernemer
Gent_Ondernemer

KNAPPE KOPPEN
3 X VRAGEN

Biotech, cleantech,
healthtech: Gent is
een stad van kennis en
innovatie.
Wat kunnen Gentse
wetenschappers
betekenen in de strijd
tegen Covid-19?

Stijn & Jan Herregodts

ir. robotica & arts in opleiding aan UGent

“Toen er in België een tekort dreigde, zijn Jan
en ik meteen beginnen nadenken over hoe we
een kwalitatief, snel te produceren beademingstoestel konden ontwikkelen. Dankzij ondernemend Vlaanderen kregen we de medewerking
van enkele bedrijven. België heeft voorlopig
voldoende toestellen, maar in andere landen is
de vraag zorgwekkend. Onze toestellen zullen
ook na de crisis inzetbaar zijn in ontwikkelingslanden. Hiervoor is de vzw Gear Up Medical nog
op zoek naar levensreddende fondsen. Doneren
kan via www.coronaventilator.be.”

Prof. Nico Callewaert &
Xavier Saelens

‘Lama-antistoffen
tegen Covid-19.’

VIB-UGent Center for Medical Biotechnology

“In de labs van VIB-UGent op het Technologiepark in Zwijnaarde bouwen we aan kandidaat-medicijnen tegen Covid-19. Ze zijn
gebaseerd op antistoffen die door lama's worden
aangemaakt. Zo'n antistof tegen Sars uit een
eerder onderzoeksproject bleek ook Covid-19 te
herkennen. Dankzij doorgedreven moleculair
knutselwerk en de grote inzet van onze medewerkers kunnen we binnenkort een beloftevol
kandidaat-medicijn bij patiënten testen. Dat kan
later dienen ter bescherming van mensen die
niet genoeg antistoffen maken na vaccinatie.”

Jan Hellemans

Biotechbedrijf Biogazelle

De Stad Gent stimuleert innovatie en samenwerking op cruciale domeinen zoals de volksgezondheid. Zo is de Stad partner van het BlueHealth
Innovation Center dat de digitale transformatie
van de gezondheidszorg aanmoedigt.
+ www.stad.gent/ondernemen

“In ons land worden nu op grote schaal
coronatests afgenomen. Biogazelle speelt als
biotechbedrijf met zijn uitgebreide expertise
een aanzienlijke rol in het opdrijven van de
testcapaciteit in België. Vóór corona werkten we
vooral op klinische tests van geneesmiddelen,
maar we hebben onszelf in sneltempo omgevormd tot een labo voor coronatests. Dat was
enkel mogelijk door de intense samenwerking
met VIB-UGent en andere bedrijven hier in
het Technologiepark in Zwijnaarde. De Gentse
cluster maakt een vuist tegen Covid-19.”
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DE
HERONTDEKKING
VAN DE WIJK
CORONA

Kun je geschiedenis
herkennen als je er middenin
zit? Toekomstige historici die
de effecten van de huidige
coronacrisis binnen 100 jaar
willen bestuderen, rekenen
op de verhalen van de
Gentenaars van nu.

I

n een nog niet eens zo ver verleden
woedden er ook pandemieën, maar
vandaag zijn ze zo goed als vergeten.
Wie weet nog dat cholera in 1866
liefst 43.400 Belgische doden maakte,
vooral in steden als Gent? Of neem nu
de Spaanse griep aan het eind van de
Eerste Wereldoorlog: 282.165 slacht
offers in België. Corona lijkt er klein bier
tegen.

Collectief geheugen
“Die gebeurtenissen waren erg ingrijpend, maar ze lijken wel verdwenen

14

uit ons collectieve geheugen. Er is ook
bijzonder weinig historisch onderzoek
naar gebeurd”, zegt Tom Haeck van
Archief Gent. “In het archief van de Stad
zijn slechts een aantal administratieve
vermeldingen bewaard uit de periode
van de Spaanse griep. Van foto’s en verhalen ontbreekt elk spoor. Dat vind ik
als historicus doodjammer, want zulke
bronnen bepalen onze herinnering.
Denk maar aan de herdenking van de
Tweede Wereldoorlog of de terreuraanslagen in Zaventem in 2016: de foto’s
en de kindertekeningen blijven in onze
geest hangen.”
Het is dan ook geen toeval dat Archief
Gent van bij het begin van de corona
crisis een oproep deed aan alle Gentenaars: ‘Stuur ons je persoonlijke
verhalen, getuigenissen, gedichten,
liedjes, foto's en filmpjes. Stuur je blogs,
vlogs en dagboeken, je tekeningen en je
kunstwerken.” De archivarissen van de
Stad bewaren het allemaal voor het nageslacht. Een hele klus, zo getuigt Nele
Lefever (Archief Gent): “De respons was
verbazend: in de eerste week hadden we
meer dan 100 reacties. Het was een voltijdse dagtaak voor 2 mensen om al dat

© illustratie: Elise Vandeplancke

'Gentenaars beseffen
dat dit een bijzondere
periode is, en ze zijn
massaal bezig om
ze vast te leggen.'

materiaal te verwerken. De Gentenaars
beseffen dat dit een bijzondere periode
is, en ze zijn massaal bezig om ze vast te
leggen.” Tom Haeck: “Wij zijn blij met
die toegenomen behoefte om te documenteren. De Gentenaars zoeken ons
op als ze verbouwen of hun stamboom
onderzoeken, maar het is ook onze missie om mensen goesting te geven om bij
te dragen tot de geschiedenis van hun
buurt, wijk en stad.”

Inclusief erotiek
Wat kreeg het archief zoal binnen? “Verlatenheid en isolement, maar ook veel
solidariteit, hoop en humor. Veel foto’s
van verlaten straten en coronaopschriften uiteraard, maar ook zelfgemaakte
cartoons, gedichten, coronadansjes van

kinderen. Ja, zelfs een erotisch verhaal”,
lacht Nele Lefever. “Wat is waardevol
en relevant? Het is niet aan ons om
daarover te oordelen. Dat is werk voor
de toekomstige generaties. We bewaren
vrijwel alles.”
Eva Moeraert maakt audioportretten in
haar huis naast de spoorweg richting
Gent Sint-Pieters. Normaal gaat ze
daarvoor de straat op, maar nu maakt ze
podcasts vanuit haar kot. Eva verwerkte
onder meer opnames van Stijn Dickel,
een geluidskunstenaar die op jacht gaat
naar geluiden in een stiller geworden
stad. Ze interviewde ook Rachida El
Mahi van het buurtcomité, die eenzame
buurtbewoners opzoekt met verse soep.
Die zijn dankbaar, al durven sommigen
niet te proeven. De angst voor besmet-

ting tiert welig. Ook het audioportret
van Melanie Goethals, mama van een
schattige tweeling met een immuunstoornis, blijft bij. Een gewone snottebel
mondt al snel uit in een longontsteking,
klinkt het. Iedereen beleeft de crisis
anders.
“Audioverhalen maken in mijn eigen
buurt en stad was een oude droom”, zegt
Eva. “Maar als halftijds podcastmaker
voor de VPRO en de VRT en docent journalistiek had ik het altijd te druk. Nu is
er eindelijk tijd.”

Gentse Raconteurs
Eva is één van de zogeheten Gentse
Raconteurs. David Slosse (Dienst
Beleidsparticipatie) zoekt en begeleidt
hen. “Normaal gezien focussen de
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Ook een
verhaal delen?

Raconteurs op specifieke thema’s of op
plekken waar stadsvernieuwing plaatsvindt. Maar we zijn evengoed benieuwd
naar hoe mensen hun wijk beleven. We
verzamelen verhalen uit alle wijken. De
quarantaine schudt het dagelijkse leven
grondig door elkaar. Het is boeiend om
te zien wat er verandert en hoe mensen
daarop inspelen. Het virus brengt veel
ellende, maar het valt ook op dat mensen meer moeite doen om hun buren
te vinden, bijvoorbeeld via de sociale
media.” Zowel het archief als de Raconteurs plukken de vruchten van de grote
bereidheid om verhalen te delen. “Onze
groep van Raconteurs is versterkt na de
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oproep bij het begin van de crisis, maar
we zijn nog altijd op zoek naar nieuwe
vrijwilligers om foto’s en verhalen te
maken. Nieuwe stemmen, die de stedelijke diversiteit goed weerspiegelen.”
Nieuwbakken Raconteur Eva heeft de
smaak van de buurtportretten goed te
pakken. Aan huis gekluisterd zijn, opent
je ogen, ondervindt ze. “Ik schrik nu van
hoeveel ik in alle pre-coronadrukte niet
opmerkte: parkjes, looppaden, rusthuizen, buren … Ik heb mijn omgeving
herontdekt. Het zijn kleine verhalen,
maar ik wil ze gerust vereeuwigen
(lacht). Ik stuur ze op naar het archief als
dit voorbij is.”

De oproep om coronaverhalen te delen, loopt
nog. Voor Archief Gent moet je geen schrijver,
fotograaf of reportagemaker zijn. Al wat verhelderend kan zijn, is welkom: foto’s en verhalen van je dagelijks leven, van je straat, je wijk,
je werk … Opsturen kan via e-mail of per post,
maar je kunt ook je gegevens achterlaten op
de website van het archief. Een medewerker
zal dan contact met je opnemen.
Voor de Gentse Raconteurs werkt het anders. Hoe beleven Gentenaars hun wijk en
stad tijdens deze crisis? Ga mee op jacht
naar verhalen over je wijk. Heb je zelf een
boeiend verhaal? Deel je tekst, foto, video of
audiofragment op het online platform, duid
de wijk aan en publiceer.
archief@stad.gent • 09 266 57 34
www.stad.gent/archief
raconteurs@stad.gent • 0475 73 04 64
www.stad.gent/raconteurs

ONTMOET

Reyhan
Dat de Turkse gemeenschap
in Gent goed georganiseerd is,
blijkt ook in tijden van corona.
Spontane solidariteit werd al
snel omgezet in een massale
mobilisatie van hulp. ‘Hulp bieden
in nood, dat zit er ingebakken.’

“Weet je nog dat de zorgverleners
in de eerste weken van de coronacrisis massaal pizza’s, koekjes, mond
maskers en zelfs face shields, of
gelaatsschermen, kregen van de
Gents-Turkse middenstand? Na een
oproep van Ercan Cesmeli en zijn
echtgenote Leyla Yuksel, allebei arts
in het Sint-Lucasziekenhuis en bekende gezichten in de Gents-Turkse
gemeenschap, ontstond een groep
van zo’n 100 vrijwilligers. Na een week
verschoof de focus van de zorg naar
noodhulp voor kwetsbare Gentenaars.
Mijn rol? Als docent sociaal werk aan
de Arteveldehogeschool leg ik de brug
tussen 2 werelden die mekaar hebben leren kennen in deze crisistijden:
de Gents-Turkse middenstand en de
sociale sector. De noodhulp komt nu
terecht bij Gentse armoedeorganisaties zoals De Sloep, De Tinten, De
Olijfboom, Huize Triest … Bij de Gents-
Turkse restaurants, bakkers en winkels
was de wil om te helpen heel erg sterk.
Hulp bieden aan mensen die het moeilijk hebben, lijkt wel ingebakken. Door
onze migratiegeschiedenis beschouwen we dat als iets heel gewoons.”
Ook vrijwilligerswerk doen of doneren?
www.burgerplichtgent.be
burgerplichtgent

wie
Reyhan Görgöz
Docente en vrijwilligster
waar
Sleepstraat

28.000

mondmaskers

2.200 stuks

beschermingskledij

1.050

face shields

20.000
euro

+

duizenden euro’s per week
voedsel en verzorgings
producten
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C’est la vie

Het zijn rare tijden, we moeten
erdoor, en het is wat het is. De
rappers van Uberdope gooiden
de coronaclichés op een hoopje,
zetten er een vette beat onder
en bewezen nog maar eens dat
ze rasechte poëten zijn, met een
heerlijk gevoel voor humor en
ironie. Hun bijdrage op Gent on air:
C’est la vie, om het met een cliché
te zeggen.

2

‘t Vliegerke

8

Cruisin'

DE ROUTE

GENT ON AIR
De concertzalen zijn dicht, de zomerfestivals
slaan een jaartje over. Met de afspeellijst
Gent on air haal je je lokale muziekhelden
gewoon naar je eigen kot. Van pop tot rock,
van filmmuziek tot kleinkunst, soms met een
knipoog naar de crisis.

Het jaar begon goed voor Sioen,
met de release van het album
Messages Of Cheer & Comfort. De
liedjesschrijver uit MuideMeulestede combineert gevoel
voor melodie en zin voor avontuurlijke arrangementen met
eerlijke teksten. Troostende en
bemoedigende liederen, zonder
kunstmatige ingrepen. Recht uit
het hart. De voorstelling van de
plaat in de Handelsbeurs is
verplaatst naar 10 oktober.

Hawaii five-O

The Whodads vieren hun 25ste
verjaardag. Al die tijd stond de bigband van bezieler Steven Janssens
garant voor instrumentale parels
uit de jaren 50 en 60, surfjazz en
vette mambo. Met Spook! bracht
het collectief een nieuwe plaat uit,
vol instrumentale muziek uit filmen televisiereeksen.
© Nick Proot

9

Geen Gentse Feesten dit jaar.
Om de pijn te verzachten kun je
midden juli in besloten kring
’t Vliegerke van Walter De Buck
(het officieuze Gentse volkslied) aanheffen. Wist je dat ook
het standbeeld aan de Sint-
Jacobskerk, de totempaal in de
volksmond, van de hand van De
Buck is? Het toont de 19de-eeuwse
volkszanger Karel Waeri, omringd
door taferelen uit zijn liedjes.
Walter De Buck eerde het werk van
Waeri op verschillende van zijn
platen.
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Masterpiece

5

‘De meest geflipte noisepop band
van het land’, zo omschreef Studio
Brussel Shht ooit. In het voorjaar
stonden ze klaar om na DOK,
Pukkelpop en Best Kept Secret ook
de Handelsbeurs plat te spelen,
met de voorstelling van hun
tweede plaat. Dat feestje ging niet
door, maar hopelijk lukt het op 13
november wel.

© Piet Stellamans

4

ssche
© Noor Vandendrie

A solitary reign

Het zag er veelbelovend uit: in het
kader van het Van Eyck-jaar stond
de postmetalband Amenra deze
maand 2 keer geprogrammeerd in
de Sint-Baafsabdij, tegenover het
zwembad Van Eyck. Daar zouden
ze de snijdende schoonheid van
het Egidiuslied nieuw leven inblazen. Deze akoestische concerten
zijn uitgesteld tot juni 2021, maar
in afwachting lanceerden ze hun
eigen versie van De Zotte Morgen
van Zjef Vanuytsel. Het verstilde
Gent speelt de hoofdrol in de unieke videoclip.

‘Al-wie-datter-hier-wilt-weunen,
es-ne-vriend, ne-kameroad! Loat
op tbelfort dhymne spelen, op sint
anna, op sint boafs: alle menschen
zijn mijn broere, al famielde van
malkoar’. Zo klinkt Lieven Taverniers hoopvolle Gentse interpretatie van de Europese hymne. Je
leest ze op de kraan in het Kapitein
Zeppospark aan de Oude Dokken.
Op Gent on air bezingt hij ‘de eerste
sneeuw’.

Hoe noem je je band als alle muzikanten toevallig de naam Ben dragen? Isolde et les Bens, dat spreekt
voor zich. Op vraag van Radio 1
maakten Isolde Lasoen en co een
prachtige versie van We Zullen
Doorgaan van Ramses Shaffy. Niet
zomaar een bescheiden lockdown-cover, maar een volwaardig
georchestreerde versie. De bandleden kleedden zich netjes op en
speelden elk hun bijdrage vanuit
hun eigen kot.

6

7

We zullen doorgaan

Eerste sneeuw

© Stephan Vanfleteren

3

Zoese wille?

Zoese wille?, vraagt volkszanger
Wim Claeys zich af op Gent on
air. Zelf wou hij de afgelopen
maanden heel hard. Hij bracht
wekenlang liveconcertjes vanuit
de huiskamer en beurde de buren
op met accordeondeuntjes aan
zijn voordeur. Met het kinderkoor
De Stemband zingt hij uitsluitend
Gentse liedjes, van iconen als
Walter De Buck en Karel Waeri. Zo
verzekert hij het voortbestaan van
belangrijke stukjes erfgoed.

Steun je
stadsgenoten
Een kleine 150 Gentse artiesten
ontdek je vandaag op Gent on air,
en er komen er elke week bij. Ken
je je muzikale stadsgenoten allemaal al? Open de Spotify-app en
tik Stad Gent in het zoekvenster.
Na Gent on air volgen later nog
nieuwe lijsten. Jazz in ’t Park of
een expo waar muziek inzit? Hier
vind je voortaan de bijhorende
soundtrack. Wil je albums van
Gentse muzikanten kopen? Dat
kan op hun eigen site of via de
lokale platenboer.
+ communicatie@stad.gent
+ www.spotify.com
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DE MAAND VAN

Mohammed
Bij de scouts van Meulestede
hadden ze een foerier tekort.
Mohammed Kassab, een
vluchteling uit Gaza, trok mee
op kamp. Een jaar later zijn de
scouts zijn lust en zijn leven.

wie
Mohammed Kassab
waar
Scouts Meulestede

“Op Wereldvluchtelingendag opent
een expo met fotoportretten langs de
Schipperskaai aan de Oude Dokken. Ik ben
één van de gezichten. Iedereen vertelt over
een plek in Gent die verschil heeft gemaakt.
Zo zag ik bijvoorbeeld dat Maher het
Gravensteen koos omdat het hem deed
denken aan zijn verleden als politieagent in
Irak. De Afghaanse Wazhma herkende haar
nieuwe thuis op een plattegrond in het
STAM en daarom doet ze haar verhaal daar.
Voor mij is het scoutslokaal van Meulestede
de plek die het verschil maakt. Ik sta er in
de leiding bij de welpen, kinderen van
8 tot 11 jaar. Mijn moeder en zussen in
Gaza vinden op kamp gaan vreemd:
‘Hoezo, jullie slapen in een tent? Hoe kan
dat? Wat doen jullie (lacht)?’ Ik ben verliefd geworden op Gent en heb echt goede
vrienden gemaakt bij de scouts. Ik neem
hen binnenkort mee naar de openlucht
expo. Die opent op 20 juni en is de hele
zomer gratis te bezichtigen.”
 www.stad.gent/wereldvluchtelingendag
• 09 249 20 50 (Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid)

VANAF ZA 20 JUNI

Overal en ergens
(SCHIPPERSKAAI)

Zie pagina 21
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agenda

Ontdek leuke activiteiten,
ook voor thuis, op
www.uitingent.be.
www.facebook.com/uitingent

UiTPAS-punten verzamelen van in je kot?
Check de coronaproof UiTPAS-tips op
+ www.uitingent.be

JUNI

Beluister
De Krook

De publieksactiviteiten in De Krook
liggen nog even stil. Maar je kunt nog
altijd luisteren naar wat de voorbije
maanden veel mensen inspireerde. De interviews met auteurs,
zoals Ilja Leonard Pfeiffer, Delphine
Lecompte en Herman Koch, en de
lezingen van onder meer psycholoog
Paul V erhaeghe vind je terug op
SoundCloud.

Verborgen parels
dicht bij huis

+ www.soundcloud.com/bibdekrook
© Jelle Vermeersch

Ben je op zoek naar een verrassend
uitje in Wondelgem, Mariakerke,
Sint-Amandsberg of Sint-DenijsWestrem? De erfgoedwandelplannen
leiden je via aangename routes langs
lokale monumenten en historische
landschappen. Elke stopplaats wordt
voorzien van een vleugje interessante
geschiedenis, sappige anekdotes en
korte biografieën van de bekendste
locals. Je kunt de plannen down
loaden of ophalen op de adressen die
je op de website vindt.

naar het museum
Naar de expo van Kris Martin in het S.M.A.K., ‘Heeren, vertrekt!’ in de Sint-Pieters
abdij of ‘Ondergronds in de stad’ in het STAM? Na dik 2 maanden sluiting kun je
weer volop op ontdekking in de Gentse musea en de Historische Huizen. Om alles
veilig te laten verlopen, ziet je bezoek er nog even wat anders uit. Voorlopig is per
tijdslot een maximaal aantal bezoekers toegelaten. Je ticket koop of reserveer je op
voorhand. In de musea zelf volg je een duidelijk parcours. Op de websites van de
verschillende musea en Historische Huizen vind je alle praktische info.

+ cultuur.gent/erfgoedwandelplannen

Overal en ergens
Openluchtexpo

+ www.stad.gent/
wereldvluchtelingendag
• 09 249 20 50 (Dienst Asiel- en
Vluchtelingenbeleid)

Van Eyck-jaar
verlengd tot juni 2021

In het STAM ligt een grote
luchtfoto op de vloer. Elke
tegel is in het echt één
vierkante kilometer. Historica
Tina De Gendt tekent tegel
per tegel verborgen verhalen
op. Ze begon rond het Neuseplein en in de Brugse Poort.
Wil je meeduiken in het DNA
van deze wijken? Je kunt nu vanuit je kot haar onlinelezingen bekijken met telkens
10 korte verhalen van ongeveer 3 minuten.

Het Van Eyck-jaar is met 6 maanden
verlengd. En er is nog meer goed
nieuws: al zeker 3 expo’s houden de
deuren langer open. Het S.M.A.K. laat
de retrospectieve tentoonstelling
Exit van Kris Martin nog lopen tot 30
augustus. Kleureyck in het Design
Museum Gent is verlengd tot 21
februari 2021. Lights on Van Eyck zal
nog tot juni 2021 te zien zijn in de
Sint-Niklaaskerk. De tentoonstelling
Van Eyck. Een optische revolutie
in het MSK, waarmee het Van
Eyck-jaar startte, is afgelopen en
wordt niet verlengd. Wie een ticket
heeft gekocht, wordt persoonlijk
gecontacteerd. Hou de website in
het oog voor het laatste nieuws
over de activiteiten, de Gentse Van
Eyck-makers en het foodprogramma
Smakeleyck.

+ www.stamgent.be
• 09 267 14 00

+ www.vaneyckwashere.be
• 09 210 10 32 (van Eyck-lijn)

• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Verborgen verhalen
Neuseplein en Brugse Poort

© Joris De Moor 1987, Archief Buurtwerk

Op zaterdag 20 juni opent langs
de Schipperskaai aan de Oude
Dokken, vlak bij de Bataviabrug, een
fototentoonstelling in de gezonde
buitenlucht. De foto’s van Francis
Vergalle tonen vluchtelingen die in
Gent een nieuwe start maken. De
portretten zijn genomen op plekken
waar de nieuwkomers herinneringen
en dromen aan vastknopen. Rode
draad in de verhalen: toevallige ontmoetingen met Gentenaars maken
het verschil.

Opnieuw

TIPS
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WEDSTRIJD

Vraag het aan
GENTINFO

‘Hoe blijf ik op de
hoogte van de laatste
coronamaatregelen?’
CHARLOTTE VERHAEGEN, SINT-AMANDSBERG

Waar in Gent?
Stuur de oplossing samen met je adres vóór dinsdag 9 juni naar
waaringent@stad.gent of via de post naar:
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Vijf winnaars

krijgen een Cadeaubon Gent met een waarde
van 25 euro. Daarmee kun je winkelen bij
tientallen Gentse handelaars.

Oplossing:

“Wat mag wel en wat mag niet in tijden van corona?
Het antwoord verandert soms. De meest recente regel
geving staat op www.stad.gent/corona en
www.info-coronavirus.be (federale overheid).
Vind je daar geen duidelijk antwoord of heb je geen
internet, contacteer dan Gentinfo via het nummer
09 210 10 10, van maandag tot en met zaterdag, telkens
van 8 tot 19 uur, of gentinfo@stad.gent. Volg de Stad Gent
zeker ook op sociale media als Facebook en Instagram.
Daar krijg je nuttige info en mooie achtergrondverhalen
te zien. Nog niet ingeschreven op BE-Alert? Ook via het
alarmsysteem van de federale overheid krijg je geregeld
officiële informatie. Registreer via www.be-alert.be.”

Naam:

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

Straat + nr:
Gemeente + postcode:

De vijf winnaars
van de vorige wedstrijd
herkenden de Leopoldskazerne:
• Leen Mandonx, Sint-Amandsberg
• Jessica Roggeman, Gent
• Marc Ternest, Gent
• Meindert Verstraete, Gent
• Carine Vlaminck, Gent

22

COLOFON

Stadsmagazine Gent is een uitgave van de Dienst Communicatie (Stad Gent).
09 266 52 92, stadsmagazine@stad.gent, www.stad.gent/stadsmagazine
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Mieke Hullebroeck, algemeen directeur, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent EINDREDACTIE DIENST COMMUNICATIE Yves Deckmyn (coördinatie)
en Thomas Lecompte. REALISATIE F-TWEE UITGEVERIJ Maarten Messiaen (bladcoördinatie
en redactie), Bart Desomer (redactie), Liesbet Van Cauteren,
Bjorn Vandenbussche (vormgeving), Elise Vandeplancke (illustratie),
Thomas Sweertvaegher (fotografie).

#INSTAGENT

Verschijn je ook graag op
deze pagina? Post dan je foto’s
op Instagram met #instagent
of mail ze naar
stadsmagazine@stad.gent.
Misschien komt je foto wel in het
Stadsmagazine van volgende
maand terecht.

JOUW

FOTO
HIER

1

3

2

5
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1 @ROZELIEN_WAELPUT

5 @CORLAZZZOLI

Gentbrugse Meersen

#lockdownportraits

2 @ANNELIESVANDERBEKEN

6 @AZSINTLUCASGENT
verloskwartier

3 CHRISTINE KIMPE

7 @ELKEVERDONCK
Domein Claeys-Bouüaert

#samentegencorona
We stand togheter
4 @LUCY-HOLLS

#vaneyck

7

I nstagram is een gratis app die je op je smartphone of tablet kunt downloaden.
Via Instagram kun je foto’s delen.
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Schrijf je in voor het stedelijk deeltijds kunstonderwijs in Gent.
MUZIEK, WOORD, DANS EN BEELDENDE KUNST
Geen internet?
Bel 09 210 10 10 (Gentinfo) voor meer info.

www.stad.gent/DKO

de Kunstbrug

