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Het licht keert voorzichtig terug naar  
de Gentse parken en pleinen. De zon  
zien opkomen op de Vlasmarkt zit er 
voorlopig niet in, maar illustrator  

Jan Van der Veken droomt wel volop  
van zwoele zomeravonden waarop we 
weer mogen uitzwermen. Er is leven,  
dus is er hoop.

JUNI

De Gentse zomer
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‘Gentse Kweek verenigt 
landbouwers, telers en 
verwerkers van lokale 
producten. Die zullen te 
koop zijn in Gentse winkels, 
van buurtwinkel tot grote 
supermarkt.’

GEERT DERYCKE, GENTSE KWEEK  
(EEN PROJECT MET STEUN VAN DE VOEDSELRAAD) 

De tweejaarlijkse Samenlevings-
prijs beloont individuen, bedrij-
ven en non-profitorganisaties 

die het welzijn, de gezondheid of de gelijke kansen van de Gentenaars 
bevorderen. Ben je zelf zo iemand, of ken je iemand die in aanmerking 
komt voor de prijs? Geef dan tot en met woensdag 15 september de 
kandidaat van je keuze door via de website of vraag een invulformulier 
bij een van de GentinfoPunten.
+ www.stad.gent/samenlevingsprijs
•  09 267 03 00 (Dienst Welzijn en Gelijke Kansen)

DUURZAME VOEDING
Peper voor je project
Heb je een innovatief en inspirerend idee 
om de Gentse voedselketen duurzamer te 
maken? Dan geeft de Gentse Voedselraad je 
graag een financiële duw in de rug. Projecten 
rond duurzame landbouw, korte keten of  
afvalvermindering komen in aanmerking. 
Ook projecten die mensen samenbrengen 
rond voeding of die consumenten overtuigen 
om minder vlees te eten, hebben een streepje 
voor. Kijk op de website voor meer informatie 
en waag je kans.
+ www.stad.gent/innovatieve-voedselprojecten 
• 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)  

SAMENLEVINGSPRIJS
Nomineer je kandidaat

DESIGN IN GENT
Nieuwe museumvleugel
Design Museum Gent (Jan Breydelstraat 5) 
krijgt een gloednieuwe vleugel: DING (Design 
in Gent). Tegen halfweg 2024 komt er extra 
ruimte voor gratis expo’s, workshops en edu-
catie, lezingen en events, een museumcafé,  
sanitair en een lift. Een echte ontmoetings-
plaats waar Gentenaars en designers samen-
komen. Benieuwd naar de plannen? Wandel  
in juni langs de DING Vitrine (Drabstraat 2)  
om de maquette te bekijken. 
+ www.designmuseumgent.be
• 09 267 99 99

GENTSE PARKEN
Geef je gedacht
Moddervoeten halen in de  

Gentbrugse Meersen, hangen in 
het Keizerpark of vogels spotten in 
de Bourgoyen? De Stad wil graag 
weten welke parken je bezoekt en 

wat je er graag doet. De bevin-
dingen helpen om bestaande 

parken aantrekkelijker te maken of 
nieuwe parken aan te leggen. Het 
onderzoek gebeurt online, via de 

link of de QR-code, en anoniem. Je 
verborgen parel blijft met andere 

woorden geheim.

+ www.stad.gent/meningparken
• 09 323 66 00 (Groendienst)
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WALK LOCAL
Op stap met Nic Balthazar
Met de themawandelingen van Walk Local ontdek je 
de stad door de ogen van bekende Gentenaars. Ook Nic 
Balthazar voegde een route aan het rijtje toe. Hij neemt 
je mee langs een bonte verzameling van duurzame plek-
jes en groene oases, te voet of met de fiets. Je kunt het 
plannetje downloaden op de website van Walk Local 
of afhalen bij de Dienst Toerisme (Visit Gent, 
Sint-Veerleplein 5), elke dag tussen 10 en 18 uur.
+ www.walklocal.gent
• 09 266 56 60 (Visit Gent)

BEMALINGSKAART
Gratis water halen
Spaarzaam omgaan met water is 
belangrijk, zeker in periodes van 
droogte. Onder meer op bouw-
werven gaat veel water verloren 
doordat opgepompt grondwater 
vaak in de riolering wordt geloosd. 
Onder bepaalde voorwaarden 
kunnen buurt bewoners dat water 
hergebruiken. Een bemalingskaart 
toont je de weg naar de aftappun-
ten bij jou in de buurt.
+ www.stad.gent/hergebruik-bemalingswater
• 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)

BUURTFIETSENSTALLING
Veilig en droog
Na de Karperstraat en buurtpark 
Luizengevecht heeft nu ook de 
Ham een buurtfietsenstalling. 
Buurtbewoners kunnen er in 
2 ongebruikte garageboxen 
een overdekte en afsluitbare 
fietsenstalling huren. Er zijn ook 
8 stopcontacten om elektrische 
fietsen op te laden. De komende 
jaren komen er in de stad nog  
een tiental buurtfietsenstallingen 
bij. Suggesties voor goede  
locaties zijn welkom op 
mobiliteit@stad.gent. Zowel 
bestaande gebouwen als open 
terreinen komen in aanmerking.
+ www.fietsambassade.gent/ 

buurtfietsenstallingen
• 09 266 77 00 (De Fietsambassade)

KINDEROPVANGPUNT
Alles onder 1 dak
Op zoek naar geschikte 
kinderopvang? Het Kinder-
opvangpunt maakt het je 
een stuk gemakkelijker. 
Op de website filter je op 
verschillende parameters, 
zoals de leeftijd van je kind, 
de soort opvang of de route 
van je huis naar je werk. 
Zo vind je snel de weg naar 
kinderopvang op maat van 
jouw situatie. Liever een echte 
afspraak? In normale tijden 
kun je met je opvangvraag 
ook terecht bij het loket in 
AC Zuid. Momenteel kan het 
enkel online of via de telefoon.
+ kinderopvang.stad.gent
• 09 268 20 86 (Kinderopvangpunt Gent)

SPORTCURSUSSEN
Schrijf je in
Wil je vanaf september 
deelnemen aan de sportcursussen 
voor kinderen en volwassenen, 
met onder meer zwemmen, 
badminton en tennis? De 
inschrijvingen starten op  
zaterdag 19 juni voor Gentenaars 
en op maandag 21 juni voor  
niet-Gentenaars, telkens om  
9 uur. Kinderen tussen 3 en  
9 jaar kunnen ook kiezen voor 
multimove of Multi SkillZ. Voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar met 
een beperking is er G-zwemmen. 
Ook de ‘blijf fit’-lessen voor 
volwassenen hervatten in 
september.
+ www.stad.gent/sportcursussen
• 09 266 80 00 (Sportdienst)
 

BERMBEHEER 
Veel geblaat
Nog tot oktober grazen schapen opnieuw de oevers 
van de Watersportbaan, de Leie en de Coupure kort. Op 
plaatsen waar maaien met machines niet kan, eten zij 
de begroeiing weg. Bovendien verspreiden ze zaden via 
hun mest en vacht. Zo zorgen ze mee voor bloemrijke 
bermen. Overnachten doen de schapen in wachtweides 
langs het traject. Elke ochtend begeleidt de herder hen 
samen met zijn hond naar hun graasplek.
+ www.stad.gent/schapen
• 09 323 66 00 (Groendienst)

100
SCHAPEN

+/-
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H et licht van de lentezon tovert de 
tuin van André Petit (83) en Diane 
Vereecken (69) om in een Oostak-
kers gedicht. Het echtpaar (“35 jaar 

samen, 15 jaar getrouwd”) geniet, samen 
met hond Fido. “We hebben moeilijke 
momenten”, vertelt Diane. “Maar we ne-
men het een dag met een keer en we staan 
zo positief mogelijk in het leven.” 
André knikt. Drie maanden geleden zag 
het er even heel slecht uit voor hem.  
Diane Vereecken: “Hij moest naar 
het ziekenhuis met hartfalen en een 
longontsteking. De dokter zou zijn best 
doen, maar kon niets beloven. Toen ik 
op bezoek ging, zat André tot mijn ver-
bazing rechtop in bed. Hij zei: ‘Diane, als 
ge peist dat ik ga sterven, zijt ge mis, ik 
heb u nog te weinig geduveld’. (schieten 
allebei in de lach) Toen dacht ik: hij komt 
er weer door.” 

Mijn rustmoment
Dat een mensenleven zo kan omslaan, 
beseffen André en Diane maar al te 
goed. André genoot van zijn pensioen 
als staalarbeider, toen hij 19 jaar gele-
den plots een hersenoperatie moest 
ondergaan. 
André Petit: “Sindsdien ben ik halfzij-
dig verlamd. Het heeft bijna een jaar 
revalidatie gekost om weer te leren 
praten en lopen. Ik raak nog net van 
mijn bed naar de computer en van de 
computer naar de keuken. Praten gaat 
moeizaam. En ik heb voor alles hulp 
nodig. Diane moet zelfs mijn boter-
hammen smeren.”
Voor Diane was het een schok. De man 
die ze kende, was ze voor een stuk 
kwijt. Plots was ze naast echtgenote 
ook mantelzorger. En dat terwijl ze zelf 
lijdt aan een aangeboren spierziekte, 
waardoor ze moeilijk stapt en veel pijn 
heeft. Diane Vereecken: “In het begin 
deed ik alles zelf. Dat lukt nu niet 
meer. Gelukkig is er hulp. De thuisver-
pleegkundige komt 2 keer per dag, de 
huishoudhulp 2 keer per week.” 
Heeft Diane raad voor andere mantel-
zorgers? “Denk ook eens aan jezelf. 
Ik maak gebruik van Andrés middag-
dutje om boodschappen te doen. Dat 
is mijn rustmoment. Ook een goede 
communicatie met de huisarts en de 
verpleegkundige is superbelangrijk. 

En met elkaar natuurlijk. We hebben  
alle twee ons karakter, maar we luiste-
ren en maken tijd voor elkaar. Ik ben  
blij met hem.”
André Petit: “En ik ben blij met haar.”
Diane Vereecken: “We verlangen om 
nog eens te gaan eten met de kinderen 
en de kleinkinderen. Hopelijk lukt dat 
nog een keer.”

Een scheve blik
Van sommige mantelzorgers wordt de 
veerkracht tot het uiterste getest. Rukiye 
Cigli (54) werkt in het onderwijs en is 
mama van vier. Haar zoon Cengiz (29) 
heeft een ernstige vorm van autisme. 

40.000 Gentenaars helpen 
of verzorgen een partner, 

ouder, kind, vriend of buur. 
Onbetaalbaar werk, dat 
vaak wordt onderschat. 

Op 23 juni zetten we alle 
mantelzorgers een dag lang 

in de bloemetjes.

MANTELZORG

MANTEL DER 
LIEFDE
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keren op het politiekantoor afgehaald. 
Cengiz is een lieve jongen, maar hij vergt 
de juiste aanpak en zorg. Een scheve blik 
of een verkeerd antwoord, en hij schiet 
uit zijn krammen. Ook nu nog.”

Bij de koeienboer
Rukiye vond weinig hulp en stond er 
grotendeels alleen voor. De situatie 
werd onhoudbaar, zeker omdat ook de 
andere kinderen het slachtoffer werden 
van zijn agressief gedrag. Na jaren 
aanmodderen met wachtlijsten, kort-
verblijven in instellingen en af en toe 
een collocatie, vond ze een oplossing. 
Rukiye Cigli: “Cengiz woont nu in een 

De impact op haar gezin is groot. Rukiye 
Cigli: “Op het eerste gezicht merk je 
niets aan Cengiz, maar hij is als een kind 
van 3 jaar in het lichaam van een vol-
wassen man. Zijn jeugd was één lange 
zoektocht naar de best haalbare zorg.” 
Thuis werd dat steeds moeilijker. Cengiz 
werd meer en meer een gevaar voor 
zichzelf, het gezin en de maatschappij. 
Rukiye Cigli: “Als hij wou weglopen, kon 
je hem niet tegenhouden. Bovendien 
had hij geen besef van geld. Hij ging een 
winkel binnen en nam mee wat hij wou. 
Hij schuimde de cafés af, om stoer te 
doen. Of hij nam in het wilde weg de bus 
en verdween. Ik heb hem verschillende 

Diane Vereecken staat dag en nacht paraat voor haar man André Petit.

instelling in Sint-Kruis-Winkel, waar 
hij één-op-één begeleiding krijgt. In 
het weekend komt hij op bezoek. Soms 
springen we dan eens binnen bij de 
plaatselijke koeienboer. Hij mag hier 
ook wat langer op de computer zitten 
dan in de instelling. Tijdens die bezoek-
jes moet ik wel al mijn energie op hem 
focussen. Hij stelt constant dezelfde vra-
gen, duizend keer opnieuw. Bijvoorbeeld 
of ik niet ga sterven.” De huidige situatie 
is voor Rukiye nipt haalbaar, maar ze 
houdt haar hart vast voor de toekomst. 
“Ik blijf zijn mama, maar een kind als 
Cengiz kun je niet loslaten zoals andere 
opgroeiende kinderen. Dat doet pijn.”
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“Woensdag 23 juni is de Dag van de Mantel
zorg. Op die symbolische datum staan alle 
Gentse mantelzorgers centraal. Zij zorgen met 
veel liefde voor een persoon die hen nauw aan 
het hart ligt, door hem of haar te helpen met 
boodschappen, koken, vervoer, administratie 
of ontspanning. Hun toewijding wordt niet al
tijd gezien of gewaardeerd. Ken jij een mantel
zorger die een bloemetje verdient? Laat het 
ons zeker weten voor 10 juni. Wij nemen con
tact op en gaan langs voor een goede babbel 
en een attentie. Vorig jaar hebben we zo 700 
mantelzorgers een mooi YouTimemoment 
bezorgd. Dat is niet kwaad, maar het kan 
nog veel beter, als je weet dat er in Gent naar 

schatting 40.000 mantelzorgers zijn.”

+ www.stad.gent/you-time 
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Rukiye Cigli gebruikt haar ervaringen 
om andere mantelzorgers bij elkaar 
te brengen en een stem te geven. Ze 
richtte daarvoor Mantelmix op, een 
samenwerking tussen vzw Samana en 
Ghent Anatolië, waarvan Rukiye de 
voorzitter is. 
Rukiye: “Ik raad mantelzorgers aan om 
hun ‘probleem’ niet weg te stoppen. 
Kom ermee naar buiten en praat erover, 
ook met andere mantelzorgers. Alleen 
zij begrijpen echt wat je doormaakt. 
Zorg als mantelzorger ook voor jezelf, 
of je wordt er zelf ziek van. Het is geen 
schande om externe hulp te zoeken. 
Soms kan het gewoon niet anders.”

Groeiende nood
De Stad Gent steunt Mantelmix en an-
dere organisaties die mantelzorgers een 

hart onder de riem steken. Ook de lokale 
dienstencentra doen veel. Ze begeleiden 
mantelzorgers, geven informatie en bie-
den mentale ondersteuning, onder meer 
door lotgenotengroepen op te zetten. 
De nood aan mantelzorg zal alleen maar 
groter worden, voorspelt Jakob Decavel 
(Dienst Regie Gezondheid en Zorg): “We 
worden alsmaar ouder en blijven langer 
thuis wonen. Daardoor wordt mantel-
zorg belangrijker. Dat is niet alleen 
maar een slecht-nieuws-verhaal. Veel 
mensen ervaren net veel voldoening als 
ze iemand helpen die ze graag zien. We 
moeten er enkel voor zorgen dat ze er 
niet alleen voor staan.”

+ www.stad.gent/mantelzorg
• 09 266 35 19  

(Regie Gezondheid en Zorg) 
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‘Een You-Time- 
attentie voor  

elke toegewijde  
mantelzorger’

JAKOB DECAVEL,  
DIENST REGIE GEZONDHEID EN ZORG

Rukiye Cigli haar zoon Cengiz kampt met een zware vorm van autisme.



wie
Lauria Gatoni,  

studentenvereniging Umoja Gent
waar

Campus Ufo (Universiteit Gent), 
SintPietersnieuwstraat 33

“Ik studeer rechten en ben lid van Umoja, een 
vereniging voor studenten met Afrikaanse 
migratieroots. Net als alle studentenclubs 
organiseren wij activiteiten voor onze leden. 
Maar we verdedigen ook hun gezamen
lijke rechten. Zwarte mensen en mensen 
van kleur worden weinig of niet vertegen
woordigd aan de universiteit. De proffen 
zijn wit, de medestudenten ook. Alleen de 
poetsploegen bestaan vooral uit mensen 
met een migratie achtergrond. Hun arbeids
voorwaarden zijn vaak minder goed. Die 
tweedeling valt op. Daarom steunden we 
de vrouwenstaking aan de universiteit, in 
solidariteit met het poetspersoneel en de 
kantinemedewerkers. Black Lives Matter 
heeft eindelijk iets in beweging gezet. Er 
is een beeld van Leopold II weggehaald, 
en er ligt een rapport op tafel met ad
viezen voor de Stad. Ik hoop dat daar ook 
gevolg aan wordt gegeven. Het gaat er niet 
om dat ik die zwarte professor zie. Het gaat 
erom dat iedereen hem ziet. Om een herstel 
van wat gebroken is.”

  Umoja Gent

ONTMOET

Lauria 
Ons koloniale verleden leeft 
verder in het heden, vaak in 
ongelijkheid of onrechtvaar-
digheid. Vandaag denken we 
na over hoe we met die erfenis 
omgaan. Lauria pleit voor een 
kritische en eerlijke kijk.

Campus Ufo

Tijdens Rassemblé kom je alles te weten over dekolonisering.  
Van maandag 21 tot zaterdag 26 juni slaan tal van organisaties, 
waaronder Umoja, de handen in elkaar voor een week vol  
activiteiten, online of op verschillende locaties in Gent.
+ www.stad.gent/rassemble
• 09 323 55 00 (Vredeshuis)
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O f ze het interview kort voor het 
verschijnen nog even kan nalezen, 
vraagt Eva Van Braeckel bezorgd. 
Het is half april, en als longarts 

doet ze liever geen grote uitspraken. Dat 
het coronavirus een grillig beestje is, 
weet ze zelf als geen ander. “Toch ben ik 
hoopvol”, zegt ze. “Dat we vandaag over 
werkzame vaccins beschikken, had ik 
een jaar geleden nooit durven dromen. 
Sinds ik zelf gevaccineerd ben, loop ik 
alvast meer ontspannen in de super-
markt rond. Als genoeg mensen zich 
laten vaccineren, kunnen we hopelijk 
weer op een normalere manier met 
elkaar omgaan. Dat zou een goed  
begin zijn.”

Een babbel en een plaatje
Joris Hessels knikt. Hij kijkt vooral 
reikhalzend uit naar de knuffels die 
hij zolang moest missen. “Ik heb een 
jaar lang niemand vastgepakt, behalve 
mijn lief en mijn kinderen. Terwijl ik 
niets liever doe. Tegelijk vraag ik me af 
of het ooit allemaal terugkomt. Of we 
het knuffelen niet gaan verleerd zijn. Ik 
vind het soms moeilijk om hoopvol te 
zijn. Maar ik zie het wel als mijn plicht 
om andere mensen hoop te geven. Daar 
haal ik troost uit. Daarom vond ik het 
belangrijk om met Radio Gaga naar het 
UZ Gent te komen. Om tijd te maken 
voor een babbel en een plaatje. Het was 
voor mij ook een grote reality check. 

Als longarts in het UZ Gent 
beleefde Eva Van Braeckel 
de coronacrisis in het oog 

van de storm. Precies 
daar zorgde Joris Hessels 
met Radio Gaga voor het 
warmste televisiemoment 

van de afgelopen maanden. 
Een gesprek over hoop in 

bange tijden.

DE 
HOOP 
NABIJ

INTERVIEW

“In de auto luister ik vaak naar  
muziek. Dan sluit ik me even af voor al 
de rest. Daarnet passeerde Gold Day 
van Sparklehorse. Een toepasselijk 

nummer, over leven in het nu.”

EVA VAN BRAECKEL

RADIO Gaga
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Je beseft pas hoe erg zo’n crisis is, als 
je praat met mensen die er midden in 
staan. Zoals onze zorgverleners. Zij 
leveren fantastisch werk. Ik sta telkens 
weer te kijken van de veerkracht die zij 
opbrengen in deze moeilijke tijden.”

Kindertekeningen
Dat geldt volgens Eva evengoed voor 
haar patiënten en hun entourage. Als 
arts moest ze de voorbije maanden meer 
dan eens slecht nieuws brengen. “Toch 
blijven mensen de moed vinden om zich 
op te trekken aan kleine dingen. Daar 
kunnen wij met z’n allen veel van leren. 
In crisissituaties verlies je als zorgverle-
ner soms de mens achter de patiënt uit 

Eva Van Braeckel en Joris Hessels: "Misschien moeten we nu even focussen op wat wel kan en genieten van de kleine dingen."

het oog. Vooral omdat al die verhalen zo 
op elkaar lijken. Als ik de kamer binnen-
kom van iemand die comateus is, dan 
dwing ik mezelf om eerst even te kijken 
naar de kindertekeningen aan de muur. 
Die persoon heeft op dat moment geen 
stem, maar wel een familie die wacht 
op een lichtpuntje. Hetzelfde geldt voor 
de omgang met collega’s. In zo’n groot 
ziekenhuis werken zoveel verschillende 
mensen. Je staat er niet bij stil dat ieder-
een een verhaal met zich meedraagt. Ik 
ben me nu meer dan ooit bewust van 
elke schakel in ons team. Deze crisis 
heeft ons dichter bij elkaar gebracht.”

Zilveren randje
Ook Joris zag in zijn omgeving mooie 
dingen gebeuren. Heel wat van zijn 
collega’s zaten zonder werk en vonden 
toch de kracht om zichzelf opnieuw uit 
te vinden. “Ze gingen dieper graven in 
zichzelf, om bezig te blijven. Zo ontdek-
ten ze talenten die anders wellicht onder 
de radar waren gebleven. Zelfs al is het 
perspectief even zoek, er is altijd een 
zilveren randje.” 
Die wendbaarheid blijft volgens Eva 
ook de komende maanden cruciaal. “De 
coronacrisis heeft veel creativiteit op 
gang gebracht. Dat stemt me hoopvol. 
Voor verre reizen is het nog te vroeg. 
Maar misschien moeten we nu even 
focussen op wat wel kan. Onze lat niet te 
hoog leggen en genieten van de kleine 
dingen. Bewust zijn van het nu, van de 
zon die elke dag weer opkomt. Ik hol 
mezelf ook vaak voorbij. Maar je mag 
het moment niet uit het oog verliezen. 
En intussen blijven hopen dat alles snel 
weer bij het oude komt.”

“In Little Bird van Eels stort een man 
zijn hart uit bij een vogeltje. Daar gaat 
een troostende eenvoud van uit. Het 
feit dat we er allemaal een potje van 
maken, vind ik heerlijk rustgevend.”

JORIS HESSELS

RADIO Gaga
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De inschrijvingen voor het 
deeltijds kunstonderwijs zijn 

gestart. Met 3 academies 
heeft de Stad Gent een 
aanbod op maat van  

elke student. 
‘Wat doet jouw creatief 
hart sneller kloppen?’

ALLES  
VOOR DE KUNST

 Het deeltijds kunstonderwijs van de Stad Gent  
is er voor jong en oud, met een brede waaier aan  

creatieve opleidingen. Meer weten? 
+ www.stad.gent/dko

• 09 210 10 10 (Gentinfo)

‘Ik bepaal zelf  
een traject  
dat me ligt.’

3 X VRAGEN

‘Een duik in het kunstenbad.’
Guusje Cooijmans
Academie voor Podiumkunsten
“In het Kunstenbad doen we elke don-
derdag iets anders. We bouwen muziek-
instrumenten met rietjes. We dansen en 
spelen toneel. Of we krijgen muzikanten 
op bezoek die samen met ons liedjes 
bedenken. Dat gebeurt allemaal na de 
lessen, bij ons op school. Daardoor zit 
ik samen met veel andere kinderen uit 
mijn klas. Later wil ik graag gitaar leren 
spelen, net als mijn zus. Dan kan ik  
mezelf begeleiden tijdens het zingen.” 

‘Liefde voor eigen muziek.’
Lynn Tanghe
De Kunstbrug
“Wij zijn een muzikaal gezin. Nadat ik 
mijn man en 2 dochters op muziekles 
had gestuurd, schreef ik mezelf ook in. 
Als tiener speelde ik dwarsfluit, en dat 
doe ik nu opnieuw. Ook al heb ik daar 
vaak de tijd niet voor. Mijn lerares houdt 
daar rekening mee en weet dat ik niet 
altijd aan oefenen toekom. Ze geeft me 
ook muziekstukken die ik fijn vind om 
te spelen. Vooral samen muziek maken 
voelt goed. Dat geeft me energie.”

‘Tekeningen laten bewegen.’
Dora Seaux
Academie voor Beeldende Kunsten
“Als kind zat ik al op de academie. Later 
gaf ik zelf les in de plastische kunsten. 
Het was al lang een droom om mijn te-
keningen te laten bewegen. En dus zit ik 
opnieuw op de schoolbanken. Intussen 
volg ik 6 jaar animatie. Aan de hand van 
thema modules stel ik zelf een traject 
samen dat me ligt. Ik ben er de oudste, 
maar dat vind ik niet erg. Het houdt me 
jong, en het geeft m’n leven zin.” 
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Kom zonder afspraak  
naar de snelbalie in de 
oude bibliotheek:

MAANDAG, WOENSDAG,  
DONDERDAG EN VRIJDAG:  
van 8.30 tot 16.30 uur

DINSDAG:  
van 8.30 tot 19 uur

ZATERDAG: 
van 8.30 tot 12.30 uur

wie
Nadia Cherifi,  

snelbalie GentinfoPunt
waar

Zuid

Benieuwd waar je terechtkunt  
bij een GentinfoPunt?
+ www.stad.gent/gentinfo
• 09 210 10 10 (Gentinfo) 

Nadia 
DANKZIJ
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“Mijn collega’s en ik zijn de eerste  
gezichten die je ziet als je de  
oude bibliotheek aan het Graaf van 
Vlaanderen plein binnenkomt. We ver
welkomen je aan de snelbalie van het 
GentinfoPunt, links van de ingang. Die 
hebben we in het leven geroepen om 
bezoekers zo snel mogelijk te kunnen 
helpen met eenvoudige transacties, 
zoals je identiteitskaart of reispas 
afhalen, een adreswijziging doorvoe
ren op de chip van je eID, of Pin en 
Pukcodes opvragen. Daar hoef je 
geen afspraak voor te maken. Wij 
hebben ruimere openingsuren dan de 
themaloketten, zoals de Balie Bouwen 
of de loketten van de Dienst Burger
zaken. Bij ons kun je bijvoorbeeld 
ook over de middag binnenlopen. In 
2023 verhuizen we naar het nieuwe 
Stadskantoor aan de Zuid. Daar zullen 
verschillende snelbalies zijn. Ook in 
enkele wijken is er al een snelbalie, 
maar door corona zijn die voorlopig 
alleen op afspraak bereikbaar. Ik heb 
de voorbije jaren verschillende balies 
bemand, maar de snelbalie geeft mij 
de grootste voldoening. De mensen 
komen langs wanneer het hen past en 
worden meteen geholpen. Daar krijg je 
veel dankbaarheid voor in de plaats.”

Aan de snelbalie van 
het GentinfoPunt kun je 
zonder afspraak terecht 
voor algemene en prak-
tische vragen over Gent. 
Nadia en haar collega’s 
helpen je met de  
glimlach verder.
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BUURT IN 
BEWEGING

START

Het nieuwe 
erfgoedwandelplan 

voor de Brugse Poort is 
minstens even kleurrijk 
als de buurt zelf. Trek je 
stapschoenen aan voor 

een trip langs lokale 
monumenten en historische 

merkwaardigheden.  

DE ROUTE

Al meer dan 15 jaar zorgt de Propere Fanfare van de Vieze Gasten voor muzikaal vertier  
in de Brugse Poort en ver daarbuiten.

©
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Phoenixbeluik 
Toen het poortgebouw aan de Noord-
straat in 1860 samen met de stadstol 
tegen de vlakte ging, was aan de bui-
tenkant al een nieuw stadsdeel ont-
staan. De vele fabrieken in de buurt 
lokten duizenden migranten van het 
platteland naar de stad, op zoek naar 
een job en een woning. De Sint-Jan 
Baptistkerk verrees en op de akkers 
rondom verschenen beluiken om 
de nieuwkomers te huisvesten. Het 
Phoenixbeluik is het oudst bewaarde. 
Andere maakten intussen plaats voor 
buurtparkjes.

Kiekenstraat 
Onder de nieuwkomers heerste 
veel armoede. De Dochters van 
Liefde namen de buurt onder 
hun vleugels. In de Kiekenstraat 
richtten ze een weeshuis op, waar 
vandaag een centrum voor jeugd- 
en gezinszorg huist. Hun opval-
lende ‘vliegende kappen’ gingen 
af in 1964, maar de zogenaamde 
Grijze Zusters bleven actief in de 
crèche, de ziekenzorg en de we-
ging. Samen met de Kleine Zusters 
van Nazareth stonden ze mee aan 
de wieg van een kringloopwinkel.

Café Bayrampasa 
In de 20ste eeuw kwamen de 
nieuwkomers niet langer van het 
platteland, maar uit Italië, Portugal,  
Algerije, Tunesië, Marokko en 
Turkije. Het oudste nog bestaande 
Turkse café van Gent ligt niet in de 
Sleepstraat, maar op de hoek van de 
Weversstraat en de Ooievaarstraat. 
Het is genoemd naar de buitenwijk 
in Istanbul waarvan het gros van de 
Turkse Gentenaars in deze buurt 
afkomstig is.

De Brugse Poort
De Brugse Poort onderging 
de voorbije 200 jaar heel wat 
veranderingen. Voor het STAM-
project De vierkante kilometer ging 
historica Tina De Gendt op zoek 
naar verborgen geschiedenissen. 
Een deel van die verhalen vind 
je nu op een fraai geïllustreerd 
erfgoedplan. Je kunt het 
downloaden op de website van 
het STAM of gratis afhalen bij het 
infokantoor van Visit Gent (Sint-
Veerle plein 5), de Stadswinkel 
(Botermarkt 17A), de bibliotheken 
en het STAM. Wil je meer weten 
over de Brugse Poort of ben je 
benieuwd naar de andere buurten 
van De vierkante kilometer? Plan 
dan een bezoekje aan het STAM.

  www.stamgent.be/erfgoedwandelplannen 
• 09 267 14 00 (STAM)

Bij’ De Vieze Gasten 
Eind jaren 90 landden Mong 
Rosseel en zijn Vieze Gasten in de 
Reinaertstraat, op het moment dat 
ook het stadsvernieuwingsproject 
Zuurstof voor de Brugse Poort 
van start ging. De buurtbewoners 
kregen een actieve rol in projecten 
als de Propere Fanfare, fotocollec-
tief Fixatief of het BOM-festival. 
Vandaag bloeit het culturele en 
socio-culturele leven in de buurt, 
met onder meer de Meubelfabriek  
en de Koer en organisaties als 
Sportschool 9000, Masala, de 
Bijenkorf of Averroes.

1

5

4

3

2 La Lys
Vlasspinnerij La Lys was een  
van de grootste vlasfabrieken van 
Europa. De mastodont vulde de 
hele Groenevallei en later ook Leie-
kaai. De vlasspinsters of natte conti-
nues stonden er met hun voeten in 
het water bij temperaturen van 40 
graden en meer. Door de rottende 
vlasdampen kregen ze diepe groe-
ven in het gelaat en stonken ze uren 
in de wind. Legendarisch waren 
ook de mosterd fabriek Ferdinand 
Tierenteyn en de meubelfabriek 
Van den Berghe - Pauvers, bekend 
van de Cirkante Tafel.
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Voorhavenpark
Waar ooit Loods 21 stond, ligt vandaag 
een buurtpark vol verwijzingen naar de 
geschiedenis van de ooit zo bedrijvige 
Voorhaven. Oude treinstellen doen nu 
dienst als ontmoetingsplekken voor 
de buurtbewoners, die kruiden en 
groenten kweken in de moestuinbak-
ken. Op de pergolaconstructie aan de 
kaai groeien klimplanten. Die moeten 
schaduw bieden op warme dagen. Je 
kunt er basketten, fitnessen of voetbal-
len terwijl de kinderen zich uitleven op 
de speeltoestellen.

Victoria Regiapark
In de 19de eeuw kweekte Louis Van 
Houtte, de Gentse tuinbouwprins, als 
eerste in Europa een waterlelie met de 
naam Victoria regia. Het gelijknamige 
park langs de Oude Brusselseweg in 
Oud Gentbrugge bevat heel wat knip-
ogen naar de vroegere plantenkwekerij. 
Zo doen de verhoogde kweekbedden 
dienst als moestuin voor de buurt. 
Verspreid in het park staan banken en 
picknicktafels. Kinderen kunnen zich 
uitleven in het bos, op het grasveld en 
op de speeltoestellen. 

Maaltebruggepark
Met een oppervlakte van 10,5 hectare is 
het Maaltebruggepark in Zwijnaarde, 
op de grens met Sint-Denijs-Westrem, 
een van de grootste Gentse parken. 
Het werd aangelegd in de Engelse 
landschapsstijl, met brugjes over het 
water en monumentale alleenstaande 
bomen. Vlak bij de Maaltechalet 
ligt een speelzone met een klim- en 
klauterparcours. Voor kinderen met een 
beperking is er een speciale schommel en 
een zandtafel. Kom je in de herfst? Dan 
kun je op de bomen en in de graslanden 
bijzondere paddenstoelen spotten.

Groenevalleipark
Dit wijkpark van maar liefst 6 hectare 
groot ligt aan de rand van de Brugse Poort 
en bestaat uit 2 delen. Het klassieke deel 
aan de Nieuwewandeling werd aangelegd 
volgens de Engelse landschapsstijl, 
met kronkelende paadjes, glooiende 
graspartijen en struikenperken. Het 
wilde deel is een stuk avontuurlijker, 
met een dichtbegroeid bos en houten 
speelelementen. Je kunt er wandelen, 
fietsen, sporten of aanschuiven aan de 
immense picknicktafel op het grote, open 
grasveld. 

Te druk in de Bourgoyen of de Gentbrugse 
Meersen? De Gentse wijken tellen gelukkig 
genoeg verborgen groene parels om deze 

zomer in alle rust je picknickmat te spreiden.

PICKNICK  
IN HET PARK

VAKANTIE
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Groen in Desteldonk
Je houdt het niet voor mogelijk, maar 
op een boogscheut van de Gentse haven 
lijkt de industrie ver weg. Aan beide 
zijden van het kanaal Gent-Terneuzen 
liggen groene buffers tussen de haven 
en de omliggende dorpen. In Desteldonk 
geven grote waterpartijen het gebied 
de allures van een natuurdomein. 
In de parkzone kun je picknicken, 
petanquen, pingpongen of voetballen. 
Fiets- en wandelpaden nodigen uit om de 
omgeving te verkennen. 

Borluutpark
De meest adellijke picknickplek in 
Gent en omgeving? Het fraaie land-
schapspark bij Kasteel Borluut in 
Sint-Denijs-Westrem vraagt gewoon 
om een stijlvolle high tea in de scha-
duw. Die is er in overvloed, met dank 
aan de vele exotische bomen, waar-
onder 2 indrukwekkende moeras-
cipressen. Via de statige linden dreef 
fiets of wandel je het Parkbos in. Een 
wandelkaart met tal van picknick-
mogelijkheden maakt je wegwijs door 
deze uitgestrekte groenpool in de 
stadsrand.

Ter Durmenpark
Het Ter Durmenpark is een langgerekte 
groenbuffer tussen de Industrieweg R4 
en de nieuw aangelegde woonwijken in 
Wondelgem. Er is veel bos en water, met 
een ‘nieuwe Lieve’ die het water uit de 
verkavelingen naar de ‘oude Lieve’ leidt. 
Drie avontuurlijke speelzones met houten 
huisjes en balken houden de kinderen 
zoet, terwijl een netwerk van paadjes de 
joggers en wandelaars verwent. Doorheen 
het park loopt een groene fietsas, die 
Wondelgem met Mariakerke verbindt.

Groene Velden 
Het kasteeldomein Claeys-Boúúaert in 
Mariakerke is een groene klassieker. 
Het grenst aan de Groene Velden, een 
landschapspark met smalle perceeltjes, 
omzoomd met grachten en knotwilgen, 
die herinneren aan het vroegere 
landbouwkarakter. Een deel van het park 
is aangeplant, maar in de randen krijgt 
de natuur vrij spel. De Groene Velden 
maakt samen met Claeys-Boúúaert deel 
uit van de Vinderhoutse Bossen, die je 
van hieruit te voet of met de fiets kunt 
verkennen. 

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

Park Halfweg
Dit avontuurlijke park vormt de schakel 
tussen grotere groengebieden in de 
omgeving. Verspreid in het groen vind je 
restanten van blekerij Alsberghe-Van Oost 
en het Westerringspoor. Centraal ligt een 
rustpunt met plaats om te picknicken. 
In de moerassen en natte graslanden 
broeden bijzondere vogels. Het bos is 
dan weer een gedroomde biotoop voor 
spelende kinderen. Via de oversteekplaats 
aan de Drongensesteenweg sta je zo in de 
Bourgoyen en de Vinderhoutse Bossen.
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Lieven Tavernier
Singersongwriter

Vader van Fritz

Fritz Tavernier aka Froze
Rapper
Zoon van Lieven

"Alles nog oké? Zeker, aangezien ik het  
podium niet als lievelingsplekje beschouw.  
Er hoeft voor mij dus niet zoveel te verande
ren. Geef mij maar mijn kamertje waar ik  
kan zitten knutselen aan songs, open gitaar
tunings proberen, schrijven voor anderen, 
voor mezelf. En plannen hopelijk ooit uit
voeren: een plaat met les Dames Tavernier, 
een plaat met Room 13, een plaat Dylan in 

‘t Gents met oude kompanen Nils De Caster, 
Bruno Deneckere en Yves Meersschaert, een 
plaat Brassens in ‘t Gents met de zeer te 
prijzen Die Verdammte Spielerei. 
En vooral benieuwd naar waar iedereen in 
zijn Tower of Songs mee naar buiten komt. Ik 
kan niet geloven dat een zanger, knockout 
geslagen door corona, onderuit in zijn zetel 
gezakt ligt. En voor wie de zalen voor ons al 
een tijd blijft afgrendelen, zingen wij: “Ont
waakt, verworpenen der aarde! Begeerte 
heeft ons aangeraakt!”

‘Er hoeft voor mij niet  
zoveel te veranderen.’

"Dat het artiestenbestaan bijzonder veel 
gelijkenissen vertoont met de totale isolatie 
waarin de mensheid zich momenteel  
bevindt, is geen geheim. Dat geldt ook voor 
mij, aangezien het kluizenaarsschap mij altijd 
dierbaar is geweest. En toch is de vraag 'Alles 
nog oké?' een legitieme bezorgdheid. Na een 
jaar zonder optredens, na een jaar zonder 
de warme gloed van de spotlights. Het enige 
wat ik daarover kan zeggen, is dat het goed 
is om ons af en toe terug te trekken in de 
schaduw. Dat er na die duistere periode altijd 
weer een tijdperk van licht aanbreekt. En dat 
de heldere hemel van de lente ademruimte 
zal scheppen voor nieuwe perspectieven.
Dus adem in, adem uit, en sluit je ogen. 
Want als ze zeggen dat je het ruisen van de 
zee kunt horen in een schelp, dan vermoed 
ik dat je de zomerse geur van de dorre festi
val weide ook zal kunnen ruiken in het vers 
gemaaide gras van de eerste lenteavond."

‘Het is goed om 
je af en toe terug te 

trekken in de schaduw.’

ALLES NOG OKÉ?

ALLES NOG OKÉ?
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wie
Farnoosh Khodadadeh, 

muzikante 
waar

Sint-Baafsabdij,  
Voorhoutkaai 43 

Voor hun bewerking van 
In C, een muziekstuk van 
Terry Riley, brengen Peter 
Vermeersch en Thomas  
Noël op initiatief van  
De Centrale 14 Gentse 
muzikanten samen. Eén 
van hen is Farnoosh,  
op daf. 

Farnoosh 
DE AGENDATIPS VAN ...

In C
ZA 19 EN ZO 20 JUNI
SINT-BAAFSABDIJ

Woesj
ZO 6 JUNI
KOPERGIETERY

Steve Reich:  
American Icon
ONLINE EXPO
DE BIJLOKE

Zie agenda pagina 20

“Het is een bijzonder experiment. In zijn 
compositie laat Terry Riley alle ruimte 
aan de muzikanten. We mogen naar 
hartenlust schuiven met ritmes. Dat 
zorgt voor een indrukwekkende, rijke 
klank. De muzikanten komen uit alle 
hoeken van de wereld, elk met hun 
eigen instrument. Bij mij is dat daf, een 
Perzisch slaginstrument met een rijke 
geschiedenis. Het maakt een krachtig  
geluid, dat mooi samengaat met de 
Afrikaanse percussie van Moussa 
Dembele en Tister Ikomo. Zelf leerde ik 
daf spelen als kind in Iran. Ik was heel 
intensief met muziek bezig. Toen de 
liefde me 17 jaar geleden naar België 
bracht, viel dat een beetje stil. Een 
paar jaar geleden pikte ik de daf weer 
op. Eerst voorzichtig, op straat tijdens 
de Gentse Feesten, maar gaandeweg 
steeds intenser. Met Thomas Noël werk 
ik sinds 2017 aan de The City’s Song - 
The Tehran Sessions, een project met 
muziek uit de Iraanse hoofdstad. Via 
hem raakte ik ook bij In C betrokken. 
Muziek brengt mensen samen, ook in 
coronatijden.”



Dit jaar bestaat de Koninklijke Roeivereniging Club Gent (KRCG) 150 jaar. Opgericht in 
1871 door een paar enthousiaste roeiers, groeide de club uit tot een bloeiende Gentse 
sportvereniging met een rijke geschiedenis. Het vernieuwde STAM (Godshuizenlaan 2)  
pakt op het STAMplein uit met een mini-expo over hoe deze club de Watersportbaan,  
en dus ook de stad, mee heeft vormgegeven. 
+  www.stamgent.be
• 09 267 14 00 (STAM)

Nocturne in de musea
DO 3 JUNI
Eind vorig jaar kon de traditionele 
Museumnacht dan wel niet doorgaan, 
maar voortaan openen de Gentse 
musea élke maand een hele avond lang 
hun deuren. De eerste nocturne vindt 
plaats op donderdag 3 juni, van 18 tot 
22 uur. Je bent welkom in het S.M.A.K., 
MSK, Design Museum Gent, STAM, 
Industriemuseum, Het Huis van Alijn en 
de SintPietersabdij.
+ www.degentsemusea.be/nocturnes
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Workshop Dag Jan
ZA 5 EN ZA 12 JUNI
In de tijdelijke familieexpo Dag Jan, nog 
tot eind juni in De wereld van Kina: het 
Huis (SintPietersplein 14), ontdek je het 
wondere universum van Jan Van Eyck. 
Tijdens 2 creatieve workshops (van  
14 tot 17 uur) treden kinderen van 6 tot 
12 jaar zelf in de voetsporen van de grote 
schilder. Een must voor wie graag tekent, 
schildert, boetseert, beeldhouwt, drukt of 
snijdt. Schrijf je vooraf in via de website.
+ www.dewereldvankina.be
• 09 323 62 50 (De wereld van Kina:  

het Huis)

Ontdek meer activiteiten 
op www.uitingent.be

 www.facebook.com/uitingent
 @UiTinGent

Shop-op zondag 
ZO 6 JUNI
Ben je nog op zoek naar een  
geschenk voor Vaderdag? Of drin
gend nood aan een nieuwe zomerse 
outfit? Op koopzondag 6 juni openen 
heel wat winkels in het centrum  
vanaf de middag de deuren. De 
Gentse winkeliers zetten zich in om  
je veilig te ontvangen. 
+ www.kooplokaal.gent
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Het Narrenschip
DO 17 JUNI TOT ZO 4 JULI
In een bewerking van deze middel
eeuwse satire neemt het Berlijnse 
theatergezelschap Monster Truck 
de dansers met een beperking van 
Platform K mee op reis naar het 
fictieve Narragonia. Natuurlijk komen 
ze nooit aan, maar onderweg beleven 
ze wel de meest bizarre avonturen. De 
voorstellingen vinden plaats op het 
binnenplein van het Gravensteen en in 
de groene zone achter het kasteel. 
+ www.ntgent.be
• 09 225 01 01 (NTGent)

agenda
JUNI

Woesj
ZO 6 JUNI
Een kleuteropera van kindertheater 
4Hoog in Kopergietery Rabot (Vlotstraat 
22). Twee operazangeressen dobberen 
in een muzikale wereld vol noten, koren 
en sferen. Al wat je ziet, klinkt. Alles is 
muziek. Zelfs eb en vloed. De muziek en 
zang raken je recht in het hart. Een mix 
van opera, theater en dans in een regie 
van Frans Van der Aa.
+ www.kopergietery.be
• 09 233 70 00  

(Kopergietery)
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Gent roeit  
150 jaar Club Gent 

ZO 6 JUNI TOT DI 28 SEP

TIP



Glasramen van Van Eyck
NOG TOT ZO 27 JUNI
In het werk van Jan Van Eyck komen 
heel wat glasramen voor. Kunsthistorica 
Aletta Rambaut onderzocht alle schilde
rijen van de Vlaamse meester en maakte 
de link met nog bestaande glasramen 
of fragmenten uit Gent en Vlaanderen. 
Op de expo in de Begijnhofkerk van 
SintAmandsberg maak je de vergelijking 
tussen de negentiendeeeuwse ramen 
in de kerk en de vijftiendeeeuwse glas
ramen in het oeuvre van Van Eyck.
+ www.grootbegijnhof.be/tentoonstelling
• 09 228 23 08 (Groot Begijnhof)

Het Sint-Jansfeest of midzomernacht op 24 juni wordt al eeuwenlang gevierd. In de tijd 
van Van Eyck was het niet anders. Tijdens dit feest voor jong en oud bundelt Cultuur 
Gent op een coronaveilige manier het beste van het Van Eyckjaar, met concerten, expo’s, 
lezingen, workshops en culinaire activiteiten op verschillende locaties in de Gentse 
binnenstad. Meer details vind je op de website.
+ www.vaneyckwashere.be/sint-jansfeest
• 09 266 56 60 (Visit Gent)

Sint-Jansfeest

DO 24 TOT ZO 27 JUNI

TIP

De coronamaatregelen kunnen 
snel wijzigen. Daardoor kan ook 

de invulling van evenementen 
aangepast worden. Houd de 

websites bij de artikels in het oog 
voor een laatste stand van zaken.

Steve Reich: 
American Icon
PERMANENT ONLINE
Wat eerst een expo in Muziekcentrum 
De Bijloke zou worden, is nu een 
gratis webtentoonstelling. Neem 
een duik in de virtuele bibliotheek 
en (her)ontdek de muziek van 
componist Steve Reich. Vijf filters 
belichten elk een andere kleurtoon in 
het oeuvre van dit boegbeeld van het 
Amerikaanse minimalisme.
+ www.bijloke.be
• 09 323 61 00 (Muziekcentrum  

De Bijloke)

Weefkunst
NOG TOT 30 JUNI
Nog tot eind juni zijn textiel
ontwerpers Thomas Renwart  
(Lesmonseigneurs) en Janne 
Gistelinck in het Industriemuse
um (Minnemeers 10) te gast als 
artist-in-residence. Ze verkennen  
en demonstreren de mogelijkheden 
van de TC2, het nieuwe digitale  
jacquardweefgetouw in de expo 
100% Textiel. Benieuwd hoe ze 
te werk gaan? Op de website lees 
je wanneer de kunstenaars in het 
museum zijn.
+ www.industriemuseum.be
• 09 323 65 00 (Industriemuseum)

Vos en Haas 
en de seizoenen
NOG TOT ZO 20 JUNI

Nog tot zondag 20 juni toont het 
voorleespad in De wereld van Kina: de 
Tuin (Berouw 55) het lenteavontuur 
van Vos en Haas. Deze boekenreeks 
van auteur Sylvia Vanden Heede en 
illustrator Thé TjongKhing is voor be
ginnende lezers heel bijzonder, zeker 
wanneer de avonturen gekoppeld 
worden aan een mooie wandeling 
doorheen de tuin. Bij het onthaal 
vind je een doeblad met kleine taal
opdrachtjes bij elke vertelplaat.
+ www.dewereldvankina.be
• 09 225 05 42 (De wereld van Kina: 

de Tuin)

In C
ZA 19 EN ZO 20 JUNI
Samen met 14 muzikanten, onder 
wie Farnoosh Khodadadeh (daf), 
Moussa Dembele (kora), Osama 
Adbulrasol (qanoen) en Shalam 
Alhamwy (viool), wagen Peter 
Vermeersch en Thomas Noël zich 
aan een Gentse versie van In C, een 
iconisch muziekstuk van componist  
Terry Riley. Illustrator Gerda 
Dendooven zorgt voor beelden en 
Josse De Pauw voor tekst. De eerste 
liveuitvoering van het project vindt 
plaats op het jaarlijkse midzomer
event in de SintBaafsabdij.
+ www.decentrale.be
• 09 265 98 28 (De Centrale)
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“Nee, dat is niet nodig. Gentenaars, Oost-Vlamingen en 
studenten van de Gentse hogescholen en universiteit  
hoeven deze zomer niet te reserveren voor een plekje 

op het strand van de Blaarmeersen. Zij kunnen de zone 
op elk moment gratis bezoeken. Ook dit jaar worden 

de strandzone en de ligweide opnieuw afgesloten met 
tijdelijk hekwerk. Het strand krijgt 2 zones: een rustige 
en een sportieve zone. Bij een groene vlag is zwemmen 

toegestaan. Vanaf 9 juni houden redders op woensdag en 
tijdens het weekend tot 19 uur een oogje in het zeil. In juli 
en augustus is er elke dag toezicht van 11 tot 19 uur, en tot 

21 uur op hittegolfdagen.”

  www.blaarmeersen.be 

Gentinfo
 Voor al je vragen over stadsdiensten

Van maandag tot en met zaterdag, van 8 tot 19 uur.
09 210 10 10  gentinfo@stad.gent

‘Ik wil deze zomer naar  
de Blaarmeersen.  

Moet ik reserveren?’
LAURA DE WINTER, GENT

WEDSTRIJD

GENTINFO

Vraag het aan

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Vijf winnaars 
krijgen een duoticket voor het nieuwe 
bezoekerscentrum van de Sint-Baafs-
kathedraal, inclusief een Augmented 
Reality tour en een bezoek aan het  
Lam Gods. 

Waar in Gent?

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

Stuur de oplossing, samen met je adres, vóór maandag 7 juni  
naar waaringent@stad.gent of via de post naar:  
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent, 
Botermarkt 1, 9000 Gent.

De 5 winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden het werk van straatkun-
stenaar Wellin aan Gentbruggebrug.
• Ria Bultheel, Gent
• Rob De Clercq, Gent
• Anna De Vos, Gentbrugge
• Linda Geysen, Gentbrugge
• Rita Tamsyn, Maldegem

Vragen over coronamaatregelen of vaccineren?
+ www.stad.gent/corona
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

+ www.stad.gent/vaccinatie
• 09 210 10 44 (Vaccinatielijn)
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Verschijn je ook graag met je foto op 
deze pagina of op de sociale media 
van de Stad? Post dan jouw Gents 

moment op Instagram met #instagent. 
Wil je tegelijk kans maken om je foto op 
posterformaat in de Gentse straten te 

zien hangen? Bezorg hem dan via  
www.stad.gent/gentsmoment.

GENTS MOMENT

2 3

6

54

1  ELLEN VAN CAUWENBERGHE
Citadelpark

2  MICHEL CLÉMENT
Oude Beestenmarkt

3  LIES DELIE
Gruute kuis

4  CAROLINE DESCAMPS
Watersportbaan

5  LIES WARLOP
Tuin Sint-Pietersabdij

6  NELE VAN LANDEGHEM
Arbedpark



een cocktail aan 
een wit strand?

Elke prik helpt 
stad.gent/vaccinatie

Verlang je ook naar


