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Bewegen in de
buitenlucht
UITKIJK
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Buiten bewegen is goed voor lichaam en
geest. Een dagelijks ommetje door het
park is vaak al genoeg om de batterijen op
te laden. Wil je het toch wat uitdagender?
Schrijf je vanaf woensdag 1 juni in voor
een van de 21 hippe zomersporten in de

Blaarmeersen of de andere Gentse parken.
Deze zomer zijn er maar liefst 9 nieuwe
sporten om uit te proberen, van Move met
Len (foto) tot outdoor paaldansen.
+ www.stad.gent/zomersporten
• 09 266 80 00 (Sportdienst)
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LIESBET VAN CAUTEREN, ACTIEVE DEELFIETSER

‘Ik heb een eigen fiets,
maar soms heb ik meer
bagageruimte of een
elektrisch duwtje in de
rug nodig. Dan komt een
deelfiets goed uit.’
MOBILITEIT

POËZIEWEDSTRIJD

250 jaar
Bloemenmarkt

STREETART

Betoncentrale te boek
Jarenlang was de betoncentrale aan de oude
dokken een van de bekendste graffitiplekken
van Gent. Begin 2021 werd het gebouw gesloopt.
In het fraaie kijkboek Concrete Playground
houden 12 artiesten en collectieven (Klaas Van
der Linden, Bué the Warrior, Roa …) de herinnering aan de populaire spot levend. Het boek kost
39,99 euro en is te koop in elke Gentse boekhandel en in de Stadswinkel (Botermarkt 17A).
Doe mee aan de wedstrijd op pagina 22 en maak
kans op een gratis exemplaar.

In 1772 kwam Toontje Verstuyft
voor het eerst naar Gent om zijn
bloemen te verkopen. 250 jaar
later bestaat de Bloemenmarkt
nog altijd. Om deze verjaardag te
vieren, is er een poëziewedstrijd
rond het thema. Dien tot en met
7 juni je bloemengedicht in via de
website. De 5 winnende gedichten
krijgen een plekje op en rond de
Kouter. Daarnaast zijn er bloemen
en planten voor de laureaten.

Extra deelfietsen
Gent krijgt er een pak nieuwe deelfietsen
bij. Drie deelfietsbedrijven breiden het
aanbod met enkele honderden fietsen uit.
Naast een klassieke stadsfiets kun je vanaf
midden juni ook een elektrische fiets of
een bakfiets huren om tijdelijk te gebruiken, zowel in de stadskern als in de 19de-
eeuwse gordel en bij de park-and-rides.
Zo’n fiets ontleen je met een mobiele app
van een deelfietsaanbieder. Na gebruik
breng je de fiets terug naar een van de
vaste fietsparkeerplaatsen.
+ www.stad.gent/fietsnodig
• 09 266 28 00 (Mobiliteitsbedrijf)

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

+ cultuur.gent/street-art
• 09 323 61 80 (Cultuur Gent)

YOU-TIME

In Gent zorgen 40.000 mantelzorgers met
veel liefde voor iemand met wie ze een perMantelzorgers
band hebben. Op donderdag 23 juni
in de bloemetjes soonlijke
is het Dag van de Mantelzorg en zetten we
hen in de bloemetjes. Ken jij een mantelzorger die een attentie verdient?
Vraag dan voor 12 juni een you-time-moment aan via de website of bij
Gentinfo. In de week van 20 of 27 juni komen de lokale dienstencentra
het presentje aan huis overhandigen, met een goede babbel erbovenop.
+ www.stad.gent/you-time
• 09 210 10 10 (Gentinfo)
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OP STAP

Vind-je-kindje
Een uitstapje met de kinderen?
Op drukke plekken verlies je
ze sneller uit het oog dan je
denkt. Met een Vind-je-kindjearmbandje ben je een stuk
geruster. Schrijf er hun naam
en je gsm-nummer op en hang
het rond hun pols. Een gratis
armbandje haal je af in de
Stadswinkel (Botermarkt 17A),
Visit Gent (Sint-Veerleplein 5),
AC Zuid, het strandgebouw van
de Blaarmeersen, de Jeugd
dienst (Kammerstraat 12),
de Gentinfopunten en alle
politiecommissariaten.

GRONDWATER

Meld je gebruik
Grondwater is erg gevoelig voor
verontreiniging. De kwaliteit
ervan hangt af van de bodemgesteldheid, verontreinigingsbronnen in de omgeving en de
putconstructie. Pomp je zelf
putwater op uit de grond? Vul
dan het meldingsformulier in
op de website van de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM). Zo
kan de VMM of de Stad Gent je
gericht informeren bij twijfel over
de kwaliteit van jouw grondwater,
bijvoorbeeld door een PFASvervuiling in de buurt.
+ www.vmm.be/water/grondwater/gebruik
• 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)

• 09 210 10 10 (Gentinfo)

BLAARMEERSEN

Zonder reserveren
Zin in een dagje zonnen? Deze zomer hoef je voor de
Blaarmeersen niet te reserveren. Voor Gentenaars
is de toegang gratis. Niet-Gentenaars vanaf 12 jaar
zullen een ticket moeten kopen. Op het strand zijn
er 3 zones: Zonnebad (een rustige zone voor families), Springveld (om te sporten) en Tuimelland (met
speeltuigen). Er staan parasols voor een streepje
schaduw en zuilen met gratis zonnecrème. Aan de
toegang klinkt een vleugje muziek.

OPENBAAR ONDERZOEK

RUP Dampoort

Wil je vanaf september deelnemen aan de sport
cursussen voor kinderen en volwassenen, met onder
meer zwemmen, badminton en tennis? De inschrijvingen starten op zaterdag 18 juni voor Gentenaars
en op maandag 20 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.

Op termijn komt er een tunnel
onder de Dampoort. De Stad
Gent maakt daarvoor een
ruimtelijk uitvoeringsplan
(RUP) op. Van 1 augustus tot
en met 29 september loopt
er een openbaar onderzoek.
In die periode kun je opmerkingen of bezwaren indienen bij de Gemeentelijke
Commissie voor Ruimtelijke
Ordening. Dat kan via mail
(gecoro@stad.gent), aangetekende brief (Botermarkt 1,
9000 Gent) of op afspraak
bij de Balie Bouwen. Op
donderdag 23 juni is er om
19 uur een infomoment in
de Arteveldehogeschool
(Joseph Gérardstraat 18,
Sint-Amandsberg).

+ www.stad.gent/sportcursussen
• 09 266 80 00 (Sportdienst)

+ www.stad.gent/rupdampoort
• 09 266 79 50 (Balie Bouwen)

+ www.blaarmeersen.be

SPORTCURSUSSEN

Schrijf je in

TE GAST

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

15.000 = 2.000

nieuws

ZONNEPANELEN

GEZINNEN

GROENE STROOM

Investeer mee

MONUMENTENPRIJS

© Martin Corlazzoli

Je pand in
de prijzen?

INDUSTRIEMUSEUM

Kleurrijke kastjes
In de buurt van het Industriemuseum
(Minnemeers 10) namen 10 artiesten evenveel
elektriciteitskastjes onder handen. De inspiratie haalden ze bij een van de deelcollecties
van het museum over energie, elektriciteit en
licht. Bij de kastjes hoort een wandelroute door
het stukje Gent dat de oude dokken met het
centrum verbindt. Pik je gratis wandelkaart op
aan het museumonthaal of bij Visit Gent (SintVeerleplein 5).

Ben je als particulier bijzonder
trots op een recente renovatie,
restauratie of herbestemming
van een Gents pand met
erfgoedwaarde? Of was je
als architect of aannemer bij
zo’n project betrokken? Dan
maak je kans op de Gentse
Monumentenprijs. Een vakjury
en een publieksjury kiezen elk
een particulier en een publiek
project. Dien je voorstel in
tussen 1 juni en 31 augustus.
Op 1 december worden de
winnaars bekendgemaakt.

Investeren in groene stroom, dat is
investeren in de toekomst. En dat kan al
met 250 euro. Voor dat geld krijg je een
aandeel in de burgercoöperatie Beauvent.
Die bouwt, in opdracht van de Stad Gent,
een zonnepark van 15.000 panelen aan
de Rigakaai. Dat is goed voor maar liefst
7.000 MWh zonnestroom voor de stadsgebouwen per jaar. De kapitaaloproep
start op 21 juni. Als Gentenaar heb je
een week lang voorrang. Tijdens info
momenten op 13, 14, 16 en 17 juni kom je
alles over dit project te weten. Registreer
je via de website.
+ www.zonvoorgent.be
• 058 29 90 29 (Beauvent)

+ www.stad.gent/monumentenprijs
• 09 266 57 90 (Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg)

+ www.industriemuseum.be
• 09 323 65 00 (Industriemuseum)

VAKANTIE

Heb je kinderen tussen 3 en 15 jaar? Dan zijn
ze vanaf deze zomer welkom bij Kabonga
Welkom op
en Henri Storyplein), de nieuwe
het speelplein (Neermeerskaai
speelpleinwerking van de Stad Gent. Ook in de
andere Gentse wijken zetten speelpleinwerkers hun beste beentje voor
om je kinderen of tieners een leuke vakantie te bezorgen. Kijk op de website voor een speelpleinwerking in jouw buurt.
+ www.stad.gent/speelpleinen
• 09 269 81 10 (Jeugddienst)
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ONTMOET

Dominiek
Op relaties en seksualiteit bij
mensen met een beperking
rust nog altijd een taboe.
Dominiek maakte er een
vorming over, met de steun
van Samen aan Zet.

wie
Dominiek Porreye, Onafhankelijk Leven vzw
waar
Groot Begijnhof (Sint-Amandsberg)

“Ik heb een verstandelijke beper
king, maar dankzij Onafhankelijk
Leven en mijn persoonlijke assis
tenten woon ik zelfstandig in het
Groot Begijnhof. Voordien verbleef
ik in een instelling. Daar kwamen
relaties en seksualiteit nooit ter
sprake. Terwijl ik net als ieder
mens nood heb aan vriendschap
en warmte. Zelf leg ik makkelijk
contact, maar dat is niet iedereen
gegeven. Daarom stelde ik een
vormingenreeks samen voor men
sen met een beperking. Die ga ik
zelf ook geven, laagdrempelig en
zonder taboes. Ik ga het hebben
over vriendschap, seks en veilig
vrijen, maar ook grenzen stellen,
je eigen lichaam, zwangerschap
en nog veel meer. In mijn koffer
zitten allerlei attributen, zoals spel
materiaal en mapjes om uit te
delen. Daarvoor kreeg ik een sub
sidie van Samen aan Zet. Ook die
heb ik zelf aangevraagd, samen
met mijn persoonlijke assistent.
Wil je graag ook de vorming vol
gen? Dan kun je terecht bij Onaf
hankelijk Leven of bij mezelf. Ik zie
het alvast helemaal zitten.”
+ www.onafhankelijkleven.be
• dominiek.porreye@gmail.com

Samen aan Zet is een subsidie voor initiatieven die ontmoeting, samenleven en emancipatie bevorderen. Het hele jaar door kun je
een aanvraag indienen. Sinds dit jaar kun je er 250 euro bovenop krijgen als je extra aandacht besteedt aan toegankelijkheid.
+ www.stad.gent/samenaanzet • 09 266 55 10 (Samen aan Zet)
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HIER IS HET VEILIG
VLUCHTELINGEN

‘Ik hou me sterk:
dat ben ik aan
mijn vader
verplicht.’

ZAKARIYA SHARIF,
SOMALIË

“In Somalië is het al jaren onrustig. Als kind verhuisde ik met mijn familie naar Jemen. Ik ging er naar
school en had er vrienden. Toen ook daar een oorlog
uitbrak, keerden we terug. Maar het was er niet veilig.
De rebellen zetten er jongens in als kindsoldaten. Van
mijn ouders moest ik vluchten. Ze legden mijn lot in
handen van een mensensmokkelaar. Via Turkije en
Griekenland strandde ik in België: een land dat ik niet
kende. Ik was 15 jaar en helemaal alleen.
Intussen zijn we 3 jaar verder en woon ik in Gent. Ik
spreek goed Nederlands en volg tweedekansonderwijs.
Daarna wil ik verder studeren aan de hogeschool.
Naar Somalië ga ik niet
terug: ik heb nog altijd
‘Ik was 15 jaar
nachtmerries van wat
en helemaal
ik daar heb gezien. Mijn
ouders en mijn zus
alleen.’
zitten nu in Kenia. Zij
hebben een procedure
opgestart om naar hier te komen. Ik hoop dat het lukt,
zodat we elkaar weer in de armen kunnen sluiten. Daar
kijk ik enorm naar uit.”
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“Een dag voor de oorlog uitbrak, maakten we er
nog grapjes over. We konden het niet geloven. Ik
zou later die week mijn verjaardag vieren: voor
een oorlog had ik geen tijd. Ik zat op internaat in
Charkiv, de stad waar de eerste bommen vielen.
Om 4 uur ’s nachts werden we uit bed gehaald om
te schuilen in de kelder. ’s Ochtends mochten we
naar huis. Onderweg belandde ik samen met een
vriendin in een bombardement. Diezelfde dag nog
besloten mijn ouders om samen te vluchten.
We reden naar een dorp in de buurt, maar ook
daar kwam het geweld dichterbij. Twee weken
later trokken we verder, naar West-Oekraïne. Daar
sloeg het noodlot pas helemaal toe. De angst en
de emoties werden mijn vader te veel. Hij kreeg
een hartaanval en stierf nog dezelfde dag. Voor
mijn moeder en ik was dat het signaal: we moesten
weg uit Oekraïne. Na een helse rit van 3 dagen
belandden we in België. Mijn nicht woont hier al
enkele jaren: zij was voor ons het enige houvast.
We verblijven nu een maand bij een gastgezin
in Gent. Die mensen omringen ons met de beste
zorgen. Dankzij hen pak ik mijn leven weer in
handen. Ik zit in mijn laatste jaar secundair en volg
online les aan mijn school in Oekraïne. Intussen
probeer ik het Nederlands onder de knie te krijgen.
Na de zomer wil ik graag IT studeren aan de hoge
school. In Oekraïne is dat voorlopig geen optie:
daar zijn alle universiteiten zwaar beschadigd.

Wat doe je als bommen je slaap verstoren en je woonplaats tot
puin is herleid? Dan is vluchten niet langer een keuze, maar de
enig denkbare optie. Zo vonden Polina, Madona, Zakariya en
Bassel in Gent een veilig onderkomen.

BASSEL TAYLOUNI,
SYRIË

POLINA STRYZHENKO,
OEKRAÏNE

Ik wil graag terug naar mijn land. Mijn grootouders
wonen daar nog, en ik mis hen enorm. Ik weet
alleen niet welke toekomst mij daar wacht. Ons
appartement staat nog overeind, maar de stad is
grotendeels weggevaagd. Het gaat jaren duren om
ons land weer op te bouwen. Mijn moeder huilt nog
elke dag, maar zelf hou ik me sterk. Dat ben ik aan
mijn vader verplicht. Hij wou een beter leven voor
mij. Daarom werk ik hard: ik wil dat hij trots is op
wie ik ben.”

“Eigenlijk wou ik
al langer naar het
‘Thuis is de
buitenland. Als homo
plek die ik voor
had ik het in Syrië niet
gemakkelijk. Relaties
mezelf creëer.’
tussen mannen zijn er
zelfs verboden. Toen
de oorlog begon, trok ik naar Beirut. Daar studeerde ik
business management. Tussendoor werkte ik als vrijwilliger voor het VN-vluchtelingenagentschap. Via de
VN diende ik een aanvraag in voor een hervestiging.
Zo kwam ik uiteindelijk in België terecht. Ik maakte
hier mijn studies af en vond een job als marketeer in de
voedingsindustrie.
Tijdens de coronacrisis raakte ik in de ban van roomijs.
Ik experimenteerde met smaken en ontwikkelde een
eigen merk. In 2021 opende ik een eerste ijssalon,
Bas Ice Cream, en dat is waar ik nu sta. Het is mijn
ambitie om rustig te groeien. In Gent, maar ook in
andere steden. Naar Syrië keer ik alleen nog terug voor
mijn familie, de lekkere keuken en het mooie weer.
Maar om persoonlijke en politieke redenen wil ik er
niet meer wonen. Ik ben ook niet gehecht aan een
vaste stek: thuis is een plek die ik voor mezelf creëer.”
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HIER IS HET VEILIG
VLUCHTELINGEN

‘Voor mij
bestaan er geen
nationaliteiten
meer.’
“Wat je vandaag ziet in Oekraïne, heb ik in Georgië
meegemaakt. Het begon in 1992 met de genocide
in Abchazië. Sindsdien is 20% van mijn land door
de Russen bezet. Op 8 augustus 2008 vielen ze
Zuid-Ossetïe binnen. Ik wou mijn zoon van 11 en
mijn dochter van 2 niet aan een oorlog blootstellen.
Met een paar dikke truien en mijn doctoraat onder
de arm nam ik hen mee naar mijn broer en zijn
familie in Gent. Mijn man volgde een jaar later: hij
bleef in Georgië om voor zijn moeder te zorgen.
De eerste maanden waren niet gemakkelijk. De gruwel van de oorlog sijpelde niet of nauwelijks door
tot hier. Ik kon nergens met mijn verhaal terecht,
want men wilde me niet geloven. Intussen moest
ik geld verdienen om voor mijn kinderen te zorgen.
In Georgië was ik hoogleraar Oost-Europese Talen
en Culturen. In België kon ik met dat diploma niets
beginnen. Ik zette mijn trots opzij en ging poetsen.
Mijn kinderen waren veilig: dat is wat telt voor elke
moeder.
Na mijn uren volgde ik lessen Nederlands. Ik
boekte snel vooruitgang en kon aan de slag als
leerkracht maatschappelijke oriëntatie bij de
integratiedienst, het huidige IN-Gent. Daar kijk ik
met veel liefde op terug. Wij vormden één groot
gezin: mensen van overal, elk met hun verhaal.
Sindsdien zijn er voor mij geen nationaliteiten
meer. De wereld bestaat uit 2 soorten mensen: zij
die het beste voorhebben met anderen, en zij die
alleen maar uit zijn op macht.
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MADONA BERIDZE,
GEORGIË

Vandaag verzorg ik mee de opvang van Oekraïense
vluchtelingen bij Gentse gastgezinnen. Als ik de
angst in die kinderogen zie, dan komen de beelden
van toen terug. Net als hen mis ik mijn land. Ik wou
tijdens de paasvakantie naar Georgië reizen, maar
het is er niet veilig nu. Gelukkig heb ik hier een
goed leven uitgebouwd. Ik heb niet veel nodig om
gelukkig te zijn: mijn man en mijn kinderen, een
paar goede vrienden, de zon die schijnt en een plek
waar de kogels niet om je oren fluiten.”

DANKZIJ

Bart
Hoge nood? In Gent is er
altijd een publiek toilet in de
buurt. Bart en zijn collega’s
verzamelden al het publieke
sanitair op een handige
plaskaart, die zopas een
grondige update kreeg.

wie
Bart Van Zeebroeck,
controleur publiek sanitair
waar
Oude Beestenmarkt

“Gent telt zo’n 185 openbare toiletten.
Een 20-tal daarvan vind je in aparte
gebouwen, zoals aan de Oude Beesten
markt of de Sint-Michielshelling. Voor
de rest kun je een bibliotheek, een
museum of een ander gebouw bin
nen. Op de interactieve plaskaart vind
je ze heel eenvoudig terug, in functie
van je behoeften. Zo kun je selecteren
op rolstoeltoegankelijk sanitair. Een
toilet dat sluit voor onderhoudswerken,
verdwijnt automatisch van de kaart.
En tijdens evenementen als de Gentse
Feesten voegen we ook de mobiele con
tainers toe. Op die manier houden we
de plaskaart actueel. Sta je toch voor
een gesloten deur? Of wil je graag een
probleem melden? Een QR-code op elk
toilet verwijst je door naar de plaskaart
of Gentinfo. Zelf volgen we de staat
van het sanitair nauwlettend op. Alle
locaties worden elke dag gepoetst,
vaak zelfs verschillende keren per dag.
Iedereen heeft graag een propere
bril, toch?”

Aantal toiletbezoeken 2021

1.274.175

Een kleine of grote boodschap
tijdens het shoppen? Op de online
plaskaart vind je een publiek toilet
op wandelafstand.
+ www.stad.gent/publieksanitair
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

5 meest bezochte locaties 2021
1. Sint-Michielshelling
2. Emile Braunplein
3. Zuid
4. Sint-Veerleplein
5. Botermarkt

114 x
36 x
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TWEEDE
THUIS
PUBLIEKE RUIMTE

Voor veel Gentenaars is de
publieke ruimte een tweede
thuis. Samen met cultuurhuis
Victoria Deluxe nam een
groepje jongeren ze kritisch
onder de loep. Resultaat:
een theaterstuk en een
tentoonstelling.

I

n de lente van 2020 ging België in
lockdown. Buiten een frisse neus
halen mocht nog net, met 1 vriend, op
anderhalve meter. Het sociale leven
van de 21-jarige Gentenaar Ebenezer
Ankrah kwam bruusk tot stilstand.
“Ik woon in een appartement aan het
Centrumplein in Ledeberg, met mijn
ouders, 2 zussen en een broer. Dat is
krap, maar wij hadden dat nooit als een
probleem ervaren. Mijn leven speelde
zich vooral buitenshuis af. Voor corona
kwam ik eigenlijk alleen thuis om te
slapen.”
Plots was de publieke ruimte verboden
terrein. Dat was een harde noot voor
Ebenezer en veel jongeren uit de buurt.
“Veel vrienden hebben thuis weinig
plaats. Dus ontmoeten we elkaar op het
Centrumplein. We kunnen daar op ons
gemak ons ding doen, een beetje babbelen ... Het is echt onze tweede thuis, de
plek waar we opgroeien. Maar dat heb ik
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pas beseft toen we er niet meer mochten
komen.”

Stad herontdekt

Bij het Gentse cultuurhuis Victoria
Deluxe plantte de lockdown het zaadje
voor een nieuw project: Espace Publiek.
Agnes De Maeseneir (Victoria Deluxe):
“De publieke ruimte is van iedereen,
maar toen ineens niet meer. Dan merk
je hoe belangrijk die straten, parken en
pleintjes zijn. Daar staan we niet vaak
bij stil.”
Sophie Bodiang (Victoria Deluxe): “De
manier waarop we het openbaar domein
inrichten en gebruiken, vertelt ook veel
over onze samenleving. Met Espace
Publiek wilden we uitzoeken hoe Gentenaars hun publieke ruimte ervaren.”
Espace Publiek verloopt in fasen. Vorige
zomer doorkruisten fotografen Yasmina
Besseghir en Sipan Hota de stad om de
publieke ruimte te documenteren. Sipan
groeide op in Syrië, Yasmina in Gent.
Voor die laatste werd het een herontdekking van haar thuisstad.
Yasmina Besseghir: “Ik dacht Gent goed
te kennen, maar ik was toch positief
verrast over de vele mooie plekjes in de
stad. Onze foto’s zoomen onder meer
in op sociale interactie. Zo heb ik leuke
foto’s van mensen die plezier maken
met raamdichter Stefan Zajc en van de
jongeren die naast het Justitiepaleis aan
street workout doen. We waren overal
superwelkom.”

‘De manier waarop
we het openbaar
domein inrichten en
gebruiken, vertelt
veel over onze
samenleving.’
SOPHIE BODIANG, VICTORIA DELUXE

Ebenezer Ankrah uit Ledeberg ontmoet zijn vrienden graag op het Centrumplein.

Stopcontact

Een tweede luik van Espace Publiek was
de theatervoorstelling Gabyshop, met
Ebenezer Ankrah en ander aanstormend
jong talent. Na 5 opvoeringen in maart
hernemen ze hun stuk nog 3 keer in
februari 2023. Het sluitstuk van Espace
Publiek is een tentoonstelling in de
Sint-Pietersabdij. Daar zie je een mooie
selectie foto’s van Yasmina en Sipan, aangevuld met installaties die de jongeren
samen met de expobouwers van Historische Huizen Gent in elkaar staken.
Martine Van Asch (Historische Huizen
Gent): “De expo is een uitnodiging aan
de bezoekers om met nieuwe ogen naar

publieke ruimte te kijken. Misschien
zet ze zelfs aan om mee na te denken
over wat er beter zou kunnen.”
Agnes De Maeseneir: “We hopen
dat de ideeën van onze jongeren een
kleine bijdrage kunnen leveren in dat
debat. Heel vaak hebben ze steengoede ideeën over hoe de publieke ruimte
kan evolueren, maar weten ze niet hoe
ze die kunnen laten horen. Dat hebben
ze nu gedaan.”
Echt onhaalbaar lijken de dromen van
de Gentse jeugd niet, als we Ebenezer
mogen geloven. “Wat minder verkeer
en wat meer groen, misschien? Een afdak is ook handig, voor als het regent.

Of een jeugdhuis. Nu klagen mensen
soms dat we lawaai maken. Daar zouden
we niemand storen.”
Sophie Bodiang: “Jongeren willen
een plekje om te chillen, zonder veel
engagementen of verplichte consumpties. Hun ideale publieke plek is droog
en in de buurt van een openbaar toilet.
Nog een vaak terugkerende vraag zijn
stopcontacten in het publieke domein,
om de gsm op te laden.”
De gratis expo Espace Publiek loopt van 2 juni tot
18 september in de Sint-Pietersabdij (Sint-Pietersplein 9).
+ www.historischehuizen.stad.gent
• 09 266 85 00
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DE ROUTE

BOEKJE
TE BUITEN
Je neus in een boek, de zon
op je snoet, en je zomer kan
niet meer stuk. Gent telt heel
wat verborgen plekjes waar
het heerlijk lezen is.

Op mooie dagen duikt stadslezer Celien graag met een boek het Citadelpark in.
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1

3

La Sapinière
De Gentse stadsrand telde vroeger
nogal wat villa’s van rijke indus
triëlen. Villa La Sapinière in
Sint-Amandsberg behoorde toe aan
meststoffenfabrikant Emile Defay en
zijn vrouw Marcelle Wibier, naar wie
het lokaal dienstencentrum werd
vernoemd. De naam van de villa verwijst naar de vele sapins of dennen in
de omliggende tuin. Vandaag is het
domein in de Sint-Bernadettestraat
een openbaar park waar het rustig
zitten is. Er is een doorsteek naar het
Cirkelspark, met 2 gereconstrueerde
grafheuvels uit de Bronstijd.

2 Hof van Ryhove

Toeristen die zich vergapen aan de
graffiti in het Werregarenstraatje
lopen het Hof van Ryhove, een
voormalige patriciërswoning die
teruggaat op een Steen uit de 14de
eeuw, vaak straal voorbij. De fraai
aangelegde tuin was oorspronkelijk alleen bedoeld om naar
te kijken vanuit het raam op de
2de verdieping. Dat is vandaag
gelukkig niet meer het geval. Van
maandag tot vrijdag wandel je
tijdens de kantooruren vrij binnen
en buiten: een droom van een plek
om even te ontsnappen aan de
drukte van de stad.

De tuin van
Villa Voortman
De tuin van Villa Voortman behoorde ooit toe aan katoendrukkerij
Frans De Vos & Voortman, die
mee aan de basis lag van de Gentse
katoenindustrie. De uitgestrekte
landschapstuin rond de directeurswoning was een oase van rust tussen
de grote fabrieksgebouwen. Sinds
1995 is de villa beschermd als monument. In 2020 werd de private tuin
met het Vogelenzangpark verbonden
en toegankelijk gemaakt voor de
buurt. In de schaduw van de monumentale bomen lees je op een zomersedag makkelijk een paar uur weg.

4 Nath’s Little Free
Library

Gent leest
Ken je ook een originele
leesplek? Of las je een boek
dat blijft nazinderen in je hoofd?
Schrijf je dan in als stadslezer
bij Gent Leest en deel je eigen
leestips met andere Gentse
boekenwurmen. Op de website
vind je niet alleen de favoriete
leesplekken van alle stadslezers,
maar ook recensies, literaire
evenementen en plaatsen waar
boekenruilkastjes en straat
poëzie je leeshonger stillen. Als
stadslezer krijg je bovendien een
mooie korting bij verschillende
boekenwinkels in de stad.
+ www.gentleest.be/leesstad
+ info@gentleest.be
• 09 323 68 79 (Bibliotheek De Krook)

5

Het rode salon
van KANTL
Wie graag met z’n neus in de boeken zit, heeft vast ook een boon
voor taal. In het Rode Salon van
de KANTL (Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal en Letteren)
kun je elke eerste en derde maandag van de maand in alle stilte
komen lezen. De Academie is
gevestigd in het Huis van Oombergen (Koningstraat 18), een
architecturale parel uit de 18de
eeuw. Het interieur is rijk gedecoreerd met beelden en borstbeelden, schilderijen, tapijten,
kroonluchters en houtsnijwerk uit
de voorbije 3 eeuwen.

In 2015 plantte Nathalie Leclercq
een boekenruilkastje in haar
Drongense voortuin: het eerste exemplaar op Gentse bodem. Nog datzelfde jaar kwam er een kinderkastje
met een voorleeshoekje bij. Nathalie
stoffeert ze allebei met kwalitatief
leesvoer om ter plaatste te consumeren op een bankje of een krukje of om
te ruilen voor een ander boek. Intussen duiken boekenruilkastjes meer
en meer op in de Gentse straten: vaak
zijn het echte minibibliotheekjes van
privépersonen, die vrij toegankelijk
zijn voor iedereen.
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woningen. De komst van aardgas maakte
kolengas halfweg de vorige eeuw over
bodig. De fabriek werd gesloopt. Van de
5 gashouders bleven er 2 overeind.
Kathleen Moermans (Dienst Stads
archeologie en Monumentenzorg): “De
gashouders zijn stille getuigen van de
industrialisering. Elke grote en middelgrote stad had een eigen gasfabriek: dat
was toen heel modern. Helaas zijn de
gashouders overal in Vlaanderen verdwenen, behalve in Gent. Een reden te
meer om dit unieke staaltje industrieel
erfgoed te koesteren.”

Openluchtcinema

ERFGOED

DE TORENS
VAN TONDELIER
De 2 monumentale gas
houders op de Tondeliersite
blinken opnieuw als weleer.
Eén ervan werd in zijn
oorspronkelijke staat hersteld.
De andere doet dienst als
ontmoetingsplek.
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G

ent was een van de eerste Vlaamse
steden waar gas werd geproduceerd. De eerste gasfabriek opende
in 1823 aan de Waalse Krook en
was vrij kleinschalig. Gas was toen nog
een luxeproduct. In 1881 bouwde de
Compagnie du Gaz de Gand een grote
gasfabriek aan de Gasmeterlaan. Het
gas werd er gewonnen uit de verhitting van steenkool en opgeslagen in 5
gashouders: gigantische reservoirs die
in een kuip vol water drijven. Overdag
liepen de gashouders vol. ’s Avonds verdeelden leidingen het gas over de stad
voor de verlichting van straten en

Na een grondige renovatie zijn de gashouders klaar om opnieuw te schitteren
en de bijzondere geschiedenis van de
Tondeliersite levend te houden. Eén van
de gashouders werd volledig gereconstrueerd met materiaal van de andere.
Een gat in de koepel maakt de houten
binnenstructuur zichtbaar. De kuip doet
dienst als waterreservoir voor de buurttuintjes op de site. Binnenin moeten
eilandjes met waterplanten op termijn
amfibieën aantrekken. De andere
gashouder werd als ontmoetingsplek
geïntegreerd in het park.
Kathleen Moermans: “De bakstenen
kuip werd dichtgemaakt met aarde en
de bovenzijde werd hersteld. De vorm
heeft iets weg van een arena, omringd
door een metalen structuur. Als je er
middenin staat, weergalmt je stem op de
kolommen. Je kunt er ook doeken aan
ophangen om films te projecteren. Maar
eigenlijk is het aan de omwonenden zelf
om te bepalen wat ze ermee willen doen.
We hopen vooral dat ze hun gashouders
in de armen sluiten.”
Benieuwd naar het verhaal van de Gentse gashouders?
Op de Tondeliersite verzamelde het Industriemuseum
tal van historische weetjes en verhalen. Je ontdekt ze
er vanaf midden juni. Via de Erfgoedapp bekijk je met
je smartphone bovendien een heleboel extra foto’s,
filmpjes en getuigenissen.
+ www.industriemuseum.be
• 09 323 65 00 (Industriemuseum)

Strengere regels vanaf 2025

Kiezen
voor delen

Overweeg je de aankoop van een andere wagen?
Denk er dan aan dat de regels voor de lageemissiezone in 2025 verstrengen. Gelukkig zijn er
ook andere manieren om je door de stad
te verplaatsen.

LAGE-EMISSIEZONE

Kostprijs

met een deelwagen bespaar je tot 3000 euro
per jaar en parkeer je gratis in heel Gent

Milieu

minder wagens = minder grondstoffen

Klimaat
1 autodeler stoot

450 kg minder CO2

‘Een subsidie
van 500 euro.’

uit per jaar

Waarom
(auto)delen?

DARIO DE VOS,
DIENST MILIEU EN KLIMAAT

Parkeerdruk
1 deelwagen vervangt

4 tot 15 privéwagens

Efficiëntie
“In 2025 verstrengen de regels voor de lageemissiezones. Vanaf dan hebben alleen nog
benzinewagens met euronorm 3 of hoger
en dieselwagens met euronorm 6 of hoger
vrije toegang. Door de meest vervuilende
voertuigen te weren, zorgen we voor een
betere luchtkwaliteit en leefbaarheid in onze
stad. Uiteraard is het niet voor elke Gentenaar
even eenvoudig om een vervuilende wagen
zomaar weg te doen of te vervangen. Twijfel
je nog om over te stappen naar alternatieven
als de fiets, het openbaar vervoer, carpoolen
of deelmobiliteit? Wanneer je de nummerplaat
van je wagen inlevert en kiest voor een ander
vervoermiddel, kun je een subsidie van
500 euro per gezin aanvragen. Zo help je mee
om de parkeerdrukte in Gent te verminderen,
de CO2-uitstoot te verlagen en de impact op de
gezondheid van alle Gentenaars positief
te beïnvloeden.”
+ www.stad.gent/onderweg
• dienstmilieuenklimaat@stad.gent
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

autodelers rijden

31% minder vaak

Comfort

je kiest een vervoermiddel
op maat van je noden

Benieuwd
hoeveel je
jaarlijks bespaart
door over te
stappen op een
deelauto?

www.savewithcarsharing.be
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Gentse

Vijf winnaars krijgen een puzzel van het STAM. De puzzel van 1.000 stukjes toont

een historisch beeld van de draak van het belfort. Vul het sleutelwoord in met de letters
uit de genummerde vakjes en stuur het samen met je naam en adres vóór dinsdag
7 juni naar puzzel@stad.gent of stuur een kaartje met de oplossing naar Stad Gent,
Puzzel Stadsmagazine, Botermarkt 1, 9000 Gent.

kruiswoordpuzzel
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8

7
8

5

9

9
3

10

11

11
1

12
2
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HORIZONTAAL
1. jongensnaam – Gentse choreograaf
2. aardappelsoort – Gentse wijk – geliefde van Zeus
3. ondergetekende – Japans bordspel – aantocht
4. draakje uit een Gentse app voor kinderen – bazige vrouw
5. opening – astronomische eenheid – in memoriam – Secundair Kunstinstituut
6. Gents bouwwerk van Henry van de Velde
7. kilobyte – en andere – feestje
8. lichaamsopening – Gentse componist en dirigent
9. ijkgewicht – land in Zuid-Amerika
10. Spaanse uitroep – scheepszijde – wereldrecord – kansbiljet
11. kattenkruid – zangvogel – muzieknoot
12. germanium – ooruil – vuurtong
13. Gentse postmetalband – parkje in het Prinsenhof
Met de letters uit de genummerde vakjes, in de
juiste volgorde, vorm je het sleutelwoord:
18

1

2

VERTICAAL
1. toekomstige vleugel van Design Museum Gent – Gentse speelpleinwerking
2. kweek – Zweedse popgroep – grondsoort
3. ingenieur – field training officer – heraangelegd stukje Gent langs de Nederschelde
4. bouwspeelgoed – droogoven – nachtkleed
5. Japanse stad – alvorens
6. plus minus – sprookjesfiguur – verheugd – hectare
7. asociaal mens – Gentse stripheld die dit jaar 75 jaar wordt – middelbaar onderwijs
8. Polen (op auto's) – etappe – donder
9. vochtdoorlatend – hondensoort – muzieknoot
10. opschudding – keukengerei – stand van zaken
11. graficus die op Campo Santo begraven ligt (een expo over zijn werk loopt in het MSK) – bergplaats
12. claim – kinderen niet toegelaten – boekverhaal
13. Gentse zanger, bekend van zijn ‘Classic’-albums – actie voor Gentse mantelzorgers
3

4

5

6

7

8

9

10

11

DE AGENDATIPS VAN ...

Colin
De geplande concertreeks
van Amenra & guests verhuist
van de Sint-Baafssite naar
de Handelsbeurs. Colin en de
zijnen maken er sowieso een
sacraal feestje van.

“Voor het Van Eyckjaar verdiepten we
ons in het Egidiuslied, een middel
eeuwse klaagzang voor een overleden
vriend. We wilden het opvoeren tijdens
een concertreeks in de Sint-Baafsabdij
en de Sint-Machariuskerk, samen met
2 bevriende bands. De bezoeker zou
een soort parcours volgen doorheen
de site, met film, performance en
houtsnedekunst. Na 2 jaar uitstel
door corona verhuizen we uiteindelijk
naar de Handelsbeurs, omwille van
de brandveiligheid. Jammer, want de
Sint-Baafsabdij is een magische plek,
die qua sfeer heel nauw bij de muziek
van Amenra aanleunt. Het voordeel is
wel dat we in de Handelsbeurs voluit
kunnen gaan, zonder technische of
andere beperkingen. De voorbije 2 jaar
speelden we vooral akoestische sets.
Nu is het fijn om weer alle registers
open te trekken, zeker met de nieuwe
plaat. Dat is precies wat we in de
Handelsbeurs gaan doen.”

wie
Colin H. Van Eeckhout, Amenra
waar
Sint-Baafsabdij (Voorhoutkaai 43)

Amenra:
De Doorn

DO 9 EN VR 10 JUNI

Handelsbeurs

Noise Nest

ZA 11 JUNI
Wisper

Deafkids

WO 29 JUNI
Trefpunt
Zie agenda

+ amenra-official.tumblr.com
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agenda

De coronamaatregelen kunnen
nog altijd 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.

JUNI

Win een bijenhotel

+ www.dewereldvankina.be/
wildebijen
• 09 225 05 42 (De wereld van Kina)

Boekenverkoop

Film Fest Talkies: TIP
Alain Platel
DO 2 JUNI

Late donderdag

DO 2 JUNI
Iedere eerste donderdag van de
maand openen verschillende Gentse
musea een avond lang de deuren.
Op 2 juni ben je van 18 tot 22 uur
welkom in het S.M.A.K., MSK, STAM,
Industriemuseum, Huis van Alijn,
GUM en de Sint-Pietersabdij. In het
Industriemuseum (Minnemeers 10)
staat Ilja Van Damme, professor
Stadsgeschiedenis, stil bij het begrip
‘tweedehands’. Voor de lezing, die
begint om 19.30 uur, betaal je 5 euro
bovenop je museumticket.
+ www.degentsemusea.be/
latedonderdag
• 09 210 10 75 (Boekjebezoek)
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In FFG Talkies, de maandelijkse talkshow van Film Fest Gent in Bibliotheek De Krook
(Miriam Makebaplein 1), praat filmkenner Patrick Duynslaegher met een centrale
gast uit de cultuurwereld over de filmervaringen van zijn of haar leven. Op donderdag 2 juni (van 19.30 tot 21 uur) is dat de Gentse choreograaf en regisseur Alain
Platel, die met Why We Fight? zelf een film inblikte over de wortels van geweld.
Reserveer je gratis plekje via de website of telefonisch bij Film Fest Gent.
+ www.filmfestival.be/talkies
• 09 277 28 00 (Film Fest Gent)

Amenra: De Doorn

DO 9 EN VR 10 JUNI
De trots van de Belgische postmetal zit
niet om een experiment verlegen. Album
na album vindt Amenra zichzelf opnieuw
uit. Op De Doorn doen ze dat voor het eerst
volledig in het Nederlands. In de Handelsbeurs
(Kouter 29) brengen ze hun zielsverwanten van
Corecass en mOtha mee voor 2 opeenvolgende
concertavonden vol atmosferische ambient en
losbarstingen van ongeziene kracht.
+ www.handelsbeurs.be
• 09 265 91 60 (Handelsbeurs)

© Filip Van Roe

NOG TOT 25 SEP
Nog tot zondag 25 september kun
je in De wereld van Kina: de Tuin
(Berouw 55) naar de expo Wilde
Bijen Parade. In de Week van de
Bij, van 29 mei tot 5 juni, start een
wedstrijd waarbij je een bijenhotel
kunt winnen, geschonken door de
Bijenstichting. Breng een bezoek aan
de expo of download het wedstrijdformulier op de website en teken
of schrijf wat jij doet om de bij te
beschermen. Op 25 september kom
je te weten of jij gewonnen hebt.

VR 10 TOT ZO 12 JUNI
In het weekend van 10 tot 12 juni
verkoopt 11.11.11 in de Vooruit
30.000 items uit Bibliotheek De
Krook en de wijkbibliotheken. Op
vrijdag en zaterdag loopt de verkoop
van 10 tot 20 uur, op zondag van
13 tot 18 uur. Voor 2 euro neem je
een boek of een cd mee naar huis. Op
zondag betaal je vanaf 16 uur nog
maar 1 euro.
+ gent.bibliotheek.be/boekenverkoop
• 09 323 68 81 (Bibliotheek De Krook)

Digistatie:
Dokter Google

ZA 11 JUNI
Hoe vind je betrouwbare online
informatie over je eigen gezondheid?
Tijdens deze Digistatie in Bibliotheek
De Krook (Miriam Makebaplein 1)
maken Muguet Koobasi (Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
Gent) en Delfien Van Dyck (Vakgroep
Bewegings- en Sportwetenschappen,
UGent) je wegwijs. De sessie is gratis
en duurt van 10.15 tot 12.15 uur.
Reserveer je plekje via de website of
telefonisch bij Avansa.
+ www.avansa-regiogent.be/
activiteiten
• 09 224 22 65 (Avansa)

voordeel van de maand

Ontdek meer activiteiten
op www.uitingent.be

In ruil voor 30 UiTPAS-punten krijg je in Bibliotheek
De Krook de verjaardagskalender van Gent Leest.

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

www.facebook.com/uitingent
@UiTinGent

Noise Nest

Expo Wintercircus

+ www.wisper.be
• 09 229 21 72 (Wisper)

Midzomer in de abdij

TIP

ZA 25 JUNI

ZO 19 JUNI
Op 19 juni willen we in Gent het
wereldrecord ‘Picknick met zoveel
mogelijk verschillende nationaliteiten’ breken. Kom tussen 12 en 18 uur
met je dekentje en je lunchpakket
naar het Houtdok voor veel gezellig
heid en hopelijk een geslaagde
recordpoging. Vanaf 14 uur luister je
tijdens een 3 uur durende live-uitzending van de Blokbusters van cirQ
naar interviews met vluchtelingen en
Gentenaars die hen ondersteunen, en
naar plaatjes die zij hebben gekozen.
De uitzending kun je ook thuis volgen
via www.blokbusters.tv.
+ www.stad.gent/
wereldvluchtelingendag
• 09 249 20 50 (Team Asiel en
Vluchtelingen)

VR 10 JUNI TOT
ZO 30 OKT
In de loop van volgend jaar heropent
het volledig vernieuwde Winter
circus, vlak bij De Krook, met onder
meer een concertzaal, kantoren,
horeca en winkels. In afwachting
daarvan kun je het gebouw vanaf
10 juni gratis binnenlopen voor een
expo over de rijke geschiedenis en de
toekomst ervan. Het circus, de brand
in 1920, de heropbouw, de oldtimers
van garage Mahy, de renovatie …
ze passeren allemaal de revue. De
expo is open op vrijdag, zaterdag en
zondag, telkens van 10 tot 17 uur.
+ www.sogent.be/expowintercircus
• 09 269 69 00 (sogent)

De langste dagen van het jaar worden traditiegetrouw gevierd met muziek in
de Sint-Baafsabdij (Voorhoutkaai 43). Dit jaar staat de muziek van Wannes Van
de Velde centraal. In de geest van de zanger-artiest nemen de troubadours van
Toasaves je mee op sleeptouw langs verschillende wereldhavens en -steden en de
klanken die daaruit komen aangewaaid. Het concert begint om 20 uur.
+ www.decentrale.be
• 09 323 65 65 (De Centrale)

© Jean Ribiero

Wereldvluchtelingendag

© Dieter Telemans

ZA 11 JUNI
Op zoek naar een warm, experimenteel nest om lawaai te maken en de
geheimen van nieuwe elektronische
muziek te ontrafelen met gelijk
gestemden? Dan ben je welkom op
Noise Nest, een gloednieuw festival
van Wisper (Dok-Noord 4D 001)
voor makers van experimentele en
elektronische muziek. Een ticket kost
10 euro en geeft je toegang tot alle
demo’s, expo’s, muzikale speeddates,
optredens en het elektrocafé.

Deafkids

VR 15 TOT Z0 24 JULI
Na 2 zomers zonder Gentse Feesten mag het
eindelijk weer. Van vrijdag 15 tot en met zondag 24 juli wordt Gent opnieuw de leukste
plek van Europa. Surf 10 dagen lang mee op
een golf van muziek, feestvreugde, cultuur
en theater. Naast niet te missen tradities
staan er dit jaar ook enkele nieuwigheden op
het programma. Vanaf 10 juni bekijk je het
programma op de website en ligt ook het
Gentse Feestenmagazine in de winkel.

WO 29 JUNI
Het Braziliaanse Deafkids staat
garant voor een eigenzinnige mix
van rauwe punk, noise, swingende
percussie en psychedelica: fris en
vernieuwend, maar ook toegankelijk
genoeg om in je hoofd te blijven
nazinderen. In de concertzaal van
Trefpunt (Walter De Buckplein 5)
delen ze het podium met Haemers:
Belgische hardcore die aankomt als
een mokerslag. Een stevige start van
een broeierige zomer!

+ www.gentsefeesten.be
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

+ www.trefpunt.be
• 09 225 36 76 (Trefpunt)

Gentse Feesten
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WEDSTRIJD

Vraag het aan
Gentinfo

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

Vijf winnaars

krijgen het kijkboek Concrete
Playground, over de voormalige
betoncentrale aan de oude dokken.

Oplossing:

Naam:
Straat + nr:
Gemeente + postcode:

MEDINA, MEDEWERKER GENTINFO

‘Ik ga deze zomer op reis
met mijn huisdier. Waar
moet ik aan denken?’
“Als je met je huisdier de landsgrenzen oversteekt, moet
het aan enkele voorwaarden voldoen. Dat geldt voor
honden, maar ook voor katten en fretjes. Het is het veiligst
om eerst contact op te nemen met de ambassade van het
land van bestemming. Daar hoor je waaraan je huisdier
moet voldoen om mee op reis te gaan. De meeste landen
vragen een bewijs dat het dier gezond is en de vereiste
inentingen heeft gekregen, zeker tegen hondsdolheid.
Vaak is ook een tatoeage of een chip een voorwaarde, en
moet je een dierenpaspoort bijhebben. In sommige landen
moet je huisdier in quarantaine. Neem je je huisdier niet
mee op reis, boek dan op tijd een erkend dierenpension,
laat het in je eigen huis met een dierenoppas of laat het bij
vrienden of familie op vakantie gaan. Geef zeker voldoende
instructies mee. Elk huisdier is anders en heeft zijn eigen
gewoontes of noden.”
www.stad.gent/opreismetjedier

De vijf winnaars
van de vorige wedstrijd

herkenden het nutskastje aan het
Industriemuseum.
• Bernardine Braeckman, Sint-Amandsberg
• Hans Croisiau, Gentbrugge
• Belkin Fahri, Sint-Amandsberg
• Guido Godderis, Gent
• Maurice Van Hamme, Gent

RECHTZETTING In het vorige nummer stond dat er geen recht meer
wordt gesproken in het Oud Gerechtsgebouw aan het Koophandelsplein.
Dat is onjuist. Het Hof van Beroep behandelt er nog elke dag tal van
dossiers in beroep.
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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

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)

JOUW

GENTS MOMENT
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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 of bezorg
hem via www.stad.gent/gentsmoment.
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1 @RUDYMAREELPHOTOGRAPHY
Floraliën

3 @NELEROEGIEST
Sint-Jorisbrug

5 @HASANBEYSCLICKS
Houtdok

2 @E.L.S.V.E.R.M.E.U.L.E.N
Bar Bricolage

4 @MEDIAMAKERMJ
Poeljemarkt

6 @SIEGRIDDEMYTTENAERE
Design Fest Gent
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Kom shoppen tijdens de gezelligste straatverkoop in Gent
van donderdag 2 t.e.m. zondag 5 juni.

www.gentenmeer.be/braderie

