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Een zaal vol bronzen confetti, een half 
opgeblazen luchtballon, een zwaard  
van 7 meter … Het S.M.A.K. brengt  
34 prikkelende werken van Kris Martin 
vanaf zaterdag 7 maart voor het eerst 
samen in een overzichtsexpo. Zijn 

bekendste werk: Altar, een stalen replica 
van het kader van het Lam Gods. Het  
staat in Oostende, en nu ook op het  
Sint-Baafsplein.
+ www.smak.be/altar
• 09 323 60 01 (S.M.A.K.) 
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“Als een oudere in nood 
verkeert, verliezen 
hulpdiensten vaak 
tijd met zoeken naar 
informatie.”

BRIGITTE HANTSON, OUDERENZORG 

Heb je schade geleden tijdens het 
noodweer van 9 tot en met 15 maart 
vorig jaar? De Vlaamse regering 
heeft de stormen en rukwinden 

erkend als algemene ramp. Je kunt tot en met dinsdag 31 maart een 
dossier indienen. Dat doe je op de website of op papier, via het Vlaams 
Rampenfonds, niet via de Stad Gent. 
+ overheid.vlaanderen.be/rampenfonds
• 09 268 88 65 (Dienst Preventie voor Veiligheid)

GELE DOOS
redt levens
Ken je de gele doos al? Daarin bewaren 
oudere en chronisch zieke mensen 
gegevens voor de hulpdiensten. Je stopt 
de doos in de koelkast en je kleeft een 
sticker aan de binnenkant van je voordeur. 
Zo vinden hulpdiensten, brandweer en 
politie de info meteen terug in geval van 
nood. Ben je 65 jaar of ouder en woon je in 
Ledeberg? Dan krijg je een brief waarmee 
je vanaf 10 maart gratis een gele doos 
kunt afhalen in LDC De Knoop of bij een 
apotheek in Ledeberg. 
+ www.stad.gent/geledoos
• 09 266 95 00 (Ouderenzorg)

VLAAMS RAMPENFONDS
Stormschade  
aangeven

NIEUW AAN HOUTDOK
Kapitein Zeppospark
Nostalgie troef in het Kapitein Zeppospark, 
tussen Dok Noord en de Muide. Dik 50 jaar 
geleden meerde de televisielegende Kapitein 
Zeppos er aan met zijn amfibiewagen, nu 
kunnen kinderen er ravotten op een replica van 
het vaartuig. Via een promenade tussen het 
water en de gerestaureerde kaaimuren kom je 
terecht op een nieuw stukje strand. Ook een 
oude havenkraan, mét een uitkijkplatform, doet 
denken aan het maritieme verleden van dit deel 
van Gent.
+ www.stad.gent/kapitein-zeppospark
• 09 266 82 00 (Dienst Stedelijke Vernieuwing)

MELD JE AAN 
voor het secundair

Gaat je kind volgend schooljaar 
naar het secundair? Meld het aan 
op meldjeaansecundair.gent.be 

tussen maandag 23 maart (vanaf 
12 uur ’s middags) en woensdag 
22 april (tot 12 uur ’s middags). 
Wanneer je precies aanmeldt, is 
niet belangrijk, zolang het maar 

binnen die periode gebeurt. 
Anders kun je vanaf 6 mei, wan-
neer de effectieve inschrijvingen 
starten, alleen nog terecht bij die 
scholen waar nog vrije plaatsen 
zijn. Het is ook slim om je vooraf 

goed te informeren en verschillen-
de scholen op te geven waar jij en 
je kind je goed bij voelen. Tips vind 

je op de website hieronder. 

+ www.aanmeldensecundairescholen.gent
• 09 210 10 10 (Gentinfo)



Ideeën voor een jonge en wijze stad? Mail kindersecretaris@stad.gent
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UITPAS 
breidt uit
Lochristi en Melle zijn sinds kort aangesloten bij 
UiTPAS regio Gent. Voortaan zullen pashouders uit 
Gent hun UiTPAS dus ook kunnen gebruiken in die 
gemeenten. Omgekeerd genieten pashouders uit 
Lochristi en Melle nu ook van de UiTPAS-kortingen 
en andere voordelen in Gent. Op de website lees je 
alles over de voordelen en het kansentarief.
+ www.uitingent.be/uitpas 
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

ANIMATOREN 
paasvakantie
Ook zin om kinderen een dag 
vol plezier te bezorgen en je rot 
te amuseren? Dan is animator 
worden iets voor jou! Als je 
16 wordt of bent, kun je bij de 
Jeugddienst als animator aan de 
slag. Ontdek er alles over op de 
website of kom naar een infosessie 
op zaterdag 7 maart of woensdag 
1 april, telkens van 18 tot 19 uur bij 
de Jeugddienst (Kammerstraat 12). 
+ www.stad.gent/wordanimator
• 09 269 81 10 (Jeugddienst)

JEUGDBOEKENMAAND
kinderkunst
Nog tot het 
einde van de 
paas vakantie 
kun je in het 
kader van de 
jeugdboeken-
maand naar 
Museum K. 
Dat zijn  
15 tijdelijke musea in De Krook 
en de wijkbibliotheken. Ze 
staan vol met kunstwerken ge-
maakt door Gentse schoolkin-
deren. Ze lieten zich inspireren 
door een boek, een personage 
of een gedicht. Museum K is 
leuk voor kinderen vanaf 7 jaar 
en opent feestelijk in De Krook 
op zaterdag 7 maart om 14 uur.
+ gent.bibliotheek.be/jeugdboekenmaand 
• 09 323 68 83 (Bibliotheek De Krook) 

SPEELSTRATEN
vraag ze aan
Wil je je straat tijdens de 
zomer vakantie of in september 
omtoveren tot een plek waar 
kinderen zorgeloos kunnen 
spelen? Vraag dan nog tot  
20 maart een speelstraat aan. 
Een speelstraat wordt tussen 
14 en 20 uur afgesloten voor 
alle doorgaand verkeer. De 
omliggende straten moeten 
bereikbaar blijven en de buren 
moeten akkoord gaan. Je vindt 
het aanvraagformulier op de 
website.
+ www.stad.gent/speelstraat 
• 09 269 81 10 (Jeugddienst)

KINDEROPVANG
zoekt jobstudenten
Wist je dat je als jobstudent ook 
in de kinderopvang kunt werken? 
Wat heb je daarvoor nodig? Je 
volgt een studierichting die je 
opleidt tot medewerker in de 
kinderopvang of je hebt een brevet 
van monitor of animator. Bekijk 
alle jobs en voorwaarden op de 
website. Inschrijven kan tot en met 
31 maart. 
+ www.jobs.gent.be/studentenjobs 
• 09 268 20 80 (Dienst Kinderopvang)

SPORTKAMPEN
in de zomer
De zomerkampen beloven opnieuw een vakantie 
boordevol actie: zwemmen, tennis en voetbal 
of trendy sporten zoals zwerkbal, survival en 
innogames. Voor kinderen met een beperking zijn 
er G-omnisportkampen. Bekijk het programma op 
de website of haal een brochure in de sporthallen, 
zwembaden of de Stadswinkel (Botermarkt 17A). 
Gentenaars schrijven zich in vanaf zaterdag 21 maart, 
niet-Gentenaars vanaf maandag 23 maart, telkens 
vanaf 9 uur. 
+ www.stad.gent/sportkampen
• 09 266 80 00 (Sportdienst) 
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27 % MEER BUDGET 
Subsidie Wijk aan Zet 
wordt Samen aan Zet

Verzorgde straattuintjes zorgen voor een 
aangenaam contact tussen buurtbewoners. Wil 
je ook zo’n tuintje onderhouden in een plantvak 

in je straat? Via een eenvoudige aanvraag zorg je zelf of samen met je buren 
voor zo’n straattuin. Ofwel laat je de keuze van de planten, de aankoop en 
de aanplant ervan over aan de Stad, ofwel kies en koop je de plantjes zelf. 
Geschikte soorten vind je op de website. 
+ www.stad.gent/straattuin
• 09 323 66 00 (Groendienst)

NIEUW SUBSIDIEREGLEMENT
Samen aan Zet
Wijk aan Zet, een subsidie die buurt–
activiteiten aanmoedigde, is uitgebreid 
tot Samen aan Zet. Je kunt nu ook acti-
viteiten indienen rond welzijn, gelijke 
kansen en gezondheid. De bedoeling is 
dat verenigingen en bewonersgroepen 
makkelijker een aanvraag kunnen in-
dienen, of het nu gaat om een klassiek 
buurtfeest, een iftar-maaltijd of een taal-
café. Alle informatie over de aanvraag,  
de voorwaarden en de subsidiebedragen 
vind je op de website.
+ www.stad.gent/samenaanzet
+ 09 266 55 10 (Samen aan Zet) 
• samenaanzet@stad.gent

SPORTMIX EN TENNIS
Blaarmeersen
Zin om dit voorjaar flink te 

bewegen? Bij de sportmix op 
de Blaarmeersen ontdek je een 

boel leuke avonturen-, water- en 
ploegsporten. Van april tot juni zijn 
er ook weer vervolmakingscursus-
sen tennis. Voor beide activiteiten 

schrijven Gentenaars in vanaf 
woensdag 11 maart, niet- 

Gentenaars vanaf donderdag  
12 maart, telkens vanaf 9 uur.

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

STRAATTUIN 
in je buurt

STRENGERE ENERGIENORMEN 
Isolatie verplicht
Sinds begin dit jaar zijn nieuwe Vlaamse 
energienormen van kracht. Dakisolatie is 
verplicht in elke woning en enkel glas is 
verboden. Is je woning nog niet helemaal 
in orde? De Energiecentrale adviseert en 
begeleidt gratis je energiezuinige werken. 
Voor energiezuinige renovaties kun je via de 
Stad een voordelige lening krijgen aan een vast 
rentetarief van 1 procent, of zelfs renteloos.
+ www.energiecentrale.gent 
• 09 266 52 00



ONTMOET

Karin en Khaled

Ze schelen 40 jaar en  
komen uit een andere 
leefwereld. Toch zijn ze 
dankzij het project  
Samen Gentenaar  
vrienden geworden.

wie
Karin Criel en Khaled Mlihan
waar
Industriemuseum  
(Minnemeers 10)

“Karin en ik hebben elkaar ontmoet op Samen Gentenaar. 
Da’s een project van de vzw IN-Gent waarbij Gentenaars 
en nieuw komers elkaar en de stad beter leren kennen. 
Om de 2 weken bezochten we musea zoals dit, gingen 
we wandelen, kookten we voor elkaar ... Karin is een stuk 
ouder dan ik, maar ik praat graag met mensen die meer  
levenservaring hebben. Dat was thuis in Damascus ook al 
zo: urenlang kon ik luisteren naar de verhalen van mijn opa 
en zijn vrienden (lacht). Karin heeft een heel andere levens-
visie. Zij is atheïst, ik geloof sterk in God. Het is boeiend om 

daarover te praten. We respecteren elkaars ideeën over 
geloof. We delen ook andere interesses, zoals literatuur en 
geschiedenis. Door Karin is mijn kennis van het Nederlands 
er enorm op vooruitgegaan en het was leuk om eens een 
echte Belg te leren kennen. Het blijft moeilijk om kennis te 
maken met mensen van hier (lacht). Maar ik blijf proberen.”

Ook Samen Gentenaar worden? 
+ samengentenaar@in-gent.be 
• 09 265 78 40

Karin en Khaled maakten samen een podcast 
over hun ervaringen. Beluister hem op  
www.stemkleur.be
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E en zandbak, speeltoestellen, een 
voetbalveldje: het speelterrein in 
Godshuishammeke, een zijstraat van 
de Sleepstraat, is niet groot of speci-

aal. Toch is dit bescheiden stukje groen 
voor veel jongeren de belangrijkste plek 
van de wijk. “Onze tweede thuis”, noemt 
trouwe bezoeker Ahmet Akgun (12) het. 
“Ik kom bijna elke dag, om plezier te ma-
ken met de vrienden en wat bij te praten 
na de schooldag. Iedereen kent hier ie-
dereen.” Ook Halil Alkoaynt (11) en Savas 
Durgun (18) zijn vertrouwde gezichten. 
Halil komt een paar keer per week een 

balletje trappen. Savas pendelt tussen 
het pleintje en de nabijgelegen kappers-
zaak van zijn broer, waar hij af en toe een 
handje toesteekt. Het is een voortdurend 
komen en gaan van jongens.

Pleinpatrons
Om het pleintje ook gezellig te houden, 
zette de Stad een project met plein-
patrons op poten. Je herkent die jonge 
vrijwilligers aan hun trainingsvestje 
met gele letters. Pleinpatron Kemal 
Köylü (17): “Op school volg ik onthaal 
en public relations. Ik kan goed met 
mensen overweg en wil later ook graag 
een job in die richting. Ik zag het direct 
zitten om pleinpatron te worden. We 
kennen de kinderen die hier rondlopen 
en zij kennen ons. Daardoor vertrou-
wen ze ons en luisteren ze als we iets 
zeggen.”
Ook pleinpatron Sami Civelek (21) is 
graag met de gastjes bezig. “Toen wij 
klein waren, liepen er grotere jongens 
rond naar wie wij opkeken. Nu is het 
onze beurt. We organiseren voetbal-
toernooitjes of spelen spelletjes. En we 
geven het goede voorbeeld. Zo leren 
de kinderen om niet te schelden, geen 

De Gentse pleinpatrons 
houden een oogje in het zeil 
op de pleintjes waar ze zelf 

opgroeiden. Andere jongeren 
helpen leeftijdsgenoten uit 
de nesten. ‘We spreken uit 
eigen ervaring, en daarom 

werkt het.’

BRIGADE VAN  
MAKKERS 

JONGEREN
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'Jongeren luisteren 
rapper naar  

leeftijdsgenoten.'

ruzie te zoeken, niets kapot te maken 
en de boel netjes te houden.” Kemal 
Köylü: “We hebben al een paar opruim-
acties georganiseerd, met grijpertjes 
van Ivago.” Sami Civelek: “De laatste 
keer waren ze kwaad omdat er zo weinig 
papiertjes lagen. We hadden alles te 
proper gehouden (lacht).” 

Grote broers
In Sluizeken-Tolhuis-Ham is een 15-tal 
jongeren tussen 18 en 25 jaar als plein-
patron actief. Ze houden een oogje in 
het zeil op 3 pleintjes in de wijk:  
Godshuishammeke, Tolhuispark en 
Zonder-Naampark. Ze worden gecoacht 
door Fatih Kat (Dienst Preventie voor 
Veiligheid). De pleinpatrons organise-
ren activiteiten, ontmijnen moeilijke 
situaties en zijn een aanspreekpunt voor 
de jongeren en de andere mensen uit de 
wijk”, zegt Fatih. “Ze zijn rolmodellen. 
Zo blijven de pleintjes aangename plek-
ken waar lawaai en baldadigheden geen 
kans krijgen. Dat gaat natuurlijk niet 
vanzelf. Ze kunnen altijd bij mij terecht 
en we reserveren regelmatig een uurtje 
voor coaching en opleiding. Zo kunnen 
ze in hun rol groeien.”

Pleinpatrons Sami Civelek en Kemal Köylü
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De 12-jarige Ahmet is blij met de komst 
van de pleinpatrons. “Vroeger moesten 
we ons plan trekken. Er zijn nu meer 
activiteiten. De pleinpatrons zorgen er 
ook voor dat niemand gepest wordt of 
ruziemaakt. We hebben respect voor 
hen. Ze zijn als onze grote broers.”

Schoolspotters
Een gelijkaardig initiatief zijn de school-
spotters: jongeren die jongeren helpen. 
Ze zijn tussen 18 en 26 jaar en draaien 
mee in een tewerkstellingsproject, met 
een startbaanovereenkomst bij de Stad 
Gent.  Drie schoolspotters lopen rond in 
de buurt van het Casinoplein, 3 aan de 
Zuid. Voor, tijdens en na de schooluren 
spreken ze daar scholieren aan. 
Ze luisteren en helpen waar ze kunnen. 
Schoolspotter Robin De Raedt (20): 
“Miserie thuis en op school, spijbelen, 

stommiteiten uithalen: het zijn vaak 
dezelfde dingen die opduiken.” Soms 
is het simpel, zegt zijn collega Sofie 
Verhelst (22): “We zorgen ervoor dat ze 
doorzetten. Een afspraak niet vergeten, 
bijvoorbeeld. Ik weet uit ervaring dat 
je op den duur overal de brui aan zou 
geven.”
De meeste schoolspotters hebben zelf 
geen vlekkeloos schoolparcours achter 
de rug. Schoolspotter Sofie Verhelst 
(22): “Vanaf het vierde middelbaar ging 
het moeilijk op school. Na een tijdje gaf 
ik het op en ben ik alleen gaan wonen. 
Schoolspotter zijn is een unieke kans 
om toch mijn diploma te halen. Daarna 
wil ik jeugd- en gehandicaptenzorg 
studeren.” De betaalde job van school-
spotter is een manier om toch nog een 
diploma te halen en met hogere studies 
te beginnen. Robin De Raedt: “Eén dag 

per week volgen we zelf een opleiding. 
De rest van de week gaan we de straat 
op, op zoek naar jongeren die hulp kun-
nen gebruiken.”
Door hun leeftijd en hun achtergrond 
zijn de schoolspotters goed geplaatst om 
een lijntje uit te gooien naar jongeren in 
nesten. Pieter De Meersseman (Dienst 
Outreachend Werken) legt uit waarom: 
“Die jongeren wantrouwen mensen van 
de school of een stadsdienst. De school-
spotters delen hun leefwereld en praten 
uit eigen ervaring. Als zij zeggen dat 
studeren belangrijk is, komt dat geloof-
waardiger over dan wanneer ik dat zeg.” 

Herkenbaar
De pleinpatrons en de schoolspotters 
ontstonden los van elkaar, maar heb-
ben wel iets gemeen: beide initiatieven 
werken met leeftijdsgenoten met een 
herkenbare achtergrond. Een ander 
voorbeeld van die aanpak is Safe ‘n 
Sound. In dat project van Eclips, een cen-
trum voor geestelijke gezondheidszorg 
dat nauw met de Stad Gent samenwerkt, 
geven jonge vrijwilligers op fuiven uitleg 
en ondersteuning rond alcohol en drugs.
Op zaterdag 28 maart staan ze bijvoor-
beeld tijdens Onkruit in het jongerencul-
tuurcentrum Minus One. De Stad wil die 
peer-to-peer-aanpak in de toekomst vaker 
gebruiken. 

Diete Glas (Dienst Preventie voor Veilig-
heid): “Er komen ook pleinpatrons in 
andere wijken en we denken na over een 
project rond psychologische weerbaar-
heid van jongeren. De jonge mensen die 
we in een peer-to-peer-systeem inzetten, 
coachen we intensief. Ze leren verant-
woordelijkheid nemen en doen onbetaal-
bare ervaring op. Omdat ze van dezelfde 
generatie zijn, dringen ze bovendien 
gemakkelijker tot jongeren door dan vol-
wassenen hulpverleners. Voor jongens 
en meisjes die worstelen met zichzelf is 
zo’n sociaal netwerk heel belangrijk. Wie 
goed in zijn vel zit en zich goed omringd 
weet, is minder geneigd om uit de bocht 
te gaan. Zo voorkomen we problemen.” 

+ preventievoorveiligheid@stad.gent
• 09 268 21 00 (Dienst Preventie voor Veiligheid) 

Schoolspotters Sofie Verhelst en Robin De Raedt
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Wil je meedoen aan de stadshackathon Apps For Ghent op 
vrijdag 20 en zaterdag 21 maart in De Punt in Gentbrugge? 

Mobiliteit is het thema van deze editie. Schrijf je voor  
15 maart in via www.appsforghent.be/2020.

+ data@stad.gent
• 09 266 82 00 (Dienst Data en Informatie)

'Je kunt nu ook  
achtergelaten fietsen  

melden.'

SLIMMERE 
STAD 

Data zijn de grondstof van 
deze eeuw. De Stad stelt 
haar digitale gegevens al 

10 jaar ter beschikking van 
softwareontwikkelaars. 

Hoe profiteren gewone 
Gentenaars daarvan?  

3 X VRAGEN

‘Handige en leuke apps.’
Joran Van Daele
Dienst Data en Informatie
“De Gentse musea, bibliotheken en 
stads diensten beschikken over bergen 
gegevens. Elk jaar publiceert de Stad 
nieuwe sets met data. Particulieren, 
organisaties, onderwijsinstanties en be-
drijven maken er handige en leuke apps 
mee op de hackathon. Vorig jaar won het 
bedrijf In The Pocket met Whitespace, een 
app waarmee je je eigen museumcollec-
tie samenstelt. Deze keer is het thema 
mobiliteit. Ik ben benieuwd.”

‘Sluikstort slim aanpakken.’
Ward Van Driessche
In The Pocket
“Sinds een dikke 2 jaar kunnen Gente-
naars een app gebruiken om sluikstort 
te melden bij Ivago. Er komen zo’n  
500 meldingen per week binnen. Ivago 
krijgt de exacte locatie door met foto’s 
en opmerkingen. Daardoor kunnen ze 
snel reageren. Dankzij de app krijgen 
ze een duidelijk beeld van de straten 
waar sluikstort bestreden moet worden. 
Je kunt nu ook achtergelaten fietsen 
melden.” 

‘Boekentips voor alle  
leeftijden.’
Griet Baert
Bibliotheek De Krook
“Wat leest een 15- of 65-jarige? Welke 
strips zijn populair? Wat lezen manne-
lijke dertigers zoal? Via de zoekmachine 
gentleent.stad.gent kom je te weten wat 
de bezoekers van de Gentse bibliothe-
ken zoal mee naar huis nemen. Zo doe 
je inspiratie op. De webtoepassing, oor-
spronkelijk ontwikkeld door het bedrijf-
je Bits of Love, is een mooie aanvulling 
op de klassieke catalogus.”
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W at aten Gentenaars 600 jaar 
geleden? Historica Annelies 
Van Wittenberghe maakt de 
recepten uit van Eycks tijd toe-

gankelijk. “Voor het van Eyck-themajaar 
zou ik durven kiezen voor een lammetje 
met peterseliesaus, best wel een frisse 
saus voor de late middeleeuwen. En als 
voorgerecht een mosselsoepje met prei, 
amandelmelk, saffraan en gember. De 
Gentse keuken was rond 1432 heel erg 
zuiders, weet je. Fusion avant la lettre.”

Vlees of veggie?
Foodarcheoloog Jeroen van Vaerenbergh 
knikt, al is hij vanuit zijn vakgebied 
eerder gewonnen voor veggie. “Annelies 
heeft het over de feestkeuken van de 
Bourgondische adel en de patriciërs. Ik 
vind het interessant om daarnaast ook 
dagelijkse kost te presenteren. Dat moet 
een soort risotto geweest zijn van graan- 
en peulvruchten met seizoensgroenten.” 

Van Wittenberghe en van Vaerenbergh  
bieden onder meer een degustatie-
lezing aan voor Van Eyck in de Wijk. 
Cultuur Gent maakte een selectie van 
interessante lezingen, muzikanten 
en workshops rond voeding, natuur, 
optica, vrouwen, en Gent en de wereld. 
Gesneden koek voor verenigingen en 
bewoners die dit jaar een van Eyck-toets 
willen geven aan hun buurtfeesten en 
activiteiten.

Ledebergs Lam 
In Ledeberg is Robert Declerck, 
vrijwilliger bij de Standaertgroep, er 
volop mee bezig. Op de muur van de 
Standaertsite aan de Hoveniersstraat 

maken de plaatselijke verenigingen een 
Ledebergse versie van het Lam Gods: 
een dozijn panelen met eigentijdse 
tekeningen en foto’s van locals. Declerck 
wil iedereen in zijn superdiverse wijk 
bij het project betrekken. “We denken 
eraan om een tuin aan te leggen met 
de 75 bloemen en planten die op het 
Lam Gods te zien zijn. En we willen ook 
gerechten met van Eyck-ingrediënten 
bereiden. De liefde voor de geschiedenis 
gaat door de maag, toch (lacht)?”
De zijpanelen van het Lam Gods kenden 
een zeer bewogen geschiedenis. Die 
heeft zelfs buiten het centrum haar 
sporen nagelaten. Robert Declerck: 
“Wist je dat 6 panelen ooit voor 

Sinds de aftrap van zijn 
themajaar is Jan van Eyck 

overal. Ook de wijken 
herdenken de schilder. 

Denk je eraan een activiteit 
met een van Eyck-toets te 
organiseren? Laat je dan 

adviseren door Cultuur Gent.

CULTUUR

VAN EYCK 
IN JE WIJK 
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“Wil je met je vereniging of buren iets met van 
Eyck doen op een feest of activiteit? Artiest 
zkt Van Eyck is een databank van interessante  
lezingen, muzikanten en workshops, naar 
analogie met de algemene website Artiest 
zkt… We hebben mensen geselecteerd die 
een programma aanbieden dat aansluit bij 
het themajaar: experts, artiesten, sprekers, 
muzikanten, spelmakers en entertainers. Om 
de grote verscheidenheid aan ideeën te reali-
seren, helpt Cultuur Gent ook bij de zoektocht 
naar het meest geschikte subsidiekanaal. Heb 
je een idee of een vraag? Neem contact op. We 

luisteren en zoeken graag mee.”

+ cultuur.stad.gent/vaneyckindewijk
• 09 323 61 80

+ cultuur@stad.gent 

‘Inspiratie voor 
je buurtfeest.’ 

STEF BOSSUYT, CULTUUR GENT

omgerekend 1.000 euro verkocht zijn? 
Op 29 september zal het 100 jaar  
geleden zijn dat de Duitsers ze terug-
brachten, als herstelbetaling na de 
Eerste Wereldoorlog. Ze kwamen hier in 
de herfst van 1920 toe op het kerkplein, 
waar de notabelen zich verzamelden 
rond de vrachtwagens. Dat moeten we 
vieren, vind ik.”  

Blijde intrede
Ook elders zijn verenigingen in de weer 
met hun Van Eyck in de Wijk. Stef Bossuyt 
(Cultuur Gent): “De Drongenaars 
organiseren een optreden van Damast 
Duo, een ensemble dat oosterse en 
westerse klanken verweeft, en een 

zoektocht naar de flora in de Assels. 
De verenigingen van Wondelgem 
zetten hun eigen zoektocht naar het 
verdwenen paneel van de Rechtvaardige 
Rechters op poten. In Sint-Denijs-
Westrem zet een kunstenaarscollectief 
een tentoonstelling op in Kasteel 
Borluut. Dansgroep Capriool brengt 
er historische hofdansen in prachtige 
gewaden. Van Eyck ver van het bed van 
de modale Gentenaar? Integendeel. De 
emotionele band tussen de Gentenaars 
en hun Lam heeft ons verbaasd tijdens 
onze ronde van de wijken. Veel mensen 
willen in hun eigen buurt graag zelf 
iets organiseren rond onze grootste 
schilder.” 

Ledebergenaar Robert Declerck ontmoet dansgroep Capriool op de zondagsmarkt.
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DESIGN

Om licht en kleur te vatten, maakte Jan van Eyck gebruik van 
de nieuwste wetenschappelijke inzichten van zijn tijd. Design 

Museum Gent trekt die lijn door naar hedendaags design. 
‘Jonge ontwerpers werken vandaag op het kruispunt van 

ambacht en wetenschap.’

Kleureyck
expo

“Voor deze expo hebben we  
11 internationale designers het Lam Gods 

laten bestuderen. Op basis daarvan hebben 
ze experience rooms, of belevingskamers, 

ontworpen. Daar kunnen bezoekers 
aspecten van Jan van Eyck zien, voelen, 

ruiken en zelfs proeven. Patrícia Domingues 
liet zich bijvoorbeeld inspireren door de 
vele edelstenen in het werk. Ze maakte 

een smaragdgroen blok. Bezoekers kunnen 
een stukje afgehakte steen als amulet 

meenemen. Een reeks Franse designers 
creëerde een installatie waar je kunt proeven 
van eetbare planten uit het Lam Gods. Door 
fermentatie verandert het werk van kleur. 
Bij het werk van de Gentse ontwerpster 

Joanna Reuse kunnen kinderen zich uitleven 
met bouwblokken in Eyckiaanse kleuren 
en vormen. De rest van de expo bestaat 

uit onderzoeksprojecten rond kleur en een 
pigment walk, mee gecureerd door Sofie 

Lachaert. Je ontdekt objecten en onderzoek 
van mensen die even sterk door kleur en 

licht geobsedeerd zijn als de  
meester destijds.” 

Praktisch
van 13 maart tot 6 september

Expo Kleureyck
Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5

+ www.designmuseumgent.be/kleureyck
• 09 267 99 99 

SIEGRID DEMYTTENAERE, CURATOR 
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133  
videoproducties per jaar

tot

600.000  
kijkers per video

wie
Belinda Van Molle, stadsregisseur
waar
Dakterras Gaston

“Goede stadscommunicatie kan 
niet zonder professioneel gemaak-
te video. Het videoteam van de 
Stad telt 3 mensen. Samen maken 
we filmpjes met uitleg over prak-
tische zaken, promo voor evene-
menten of reportages. Tegenwoor-
dig werken we steeds meer met 
korte portretten van Gentenaars 
en stadsmedewerkers. Ik portret-
teer mensen die gepassioneerd 
bezig zijn met een aspect van hun 
stad. Een grafdelver, een Buffalo-
fan, een boswachter …  Zo maken 
we zichtbaar wat de Stad doet 
voor en samen met haar inwoners. 
Tijdens het interview en de monta-
ge pols ik naar de drijfveren, moti-
vatie en passie van de mensen. Ik 
ga dus op zoek naar wat me raakt, 
en ik maak er een erezaak van om 
iedereen op een waardige manier 
neer te zetten. Wie in beeld komt, 
is achteraf altijd trots.” 

Bekijk de filmpjes:
  stadsbestuurgent 
 @stadgent
 Stad Gent

Wist je dat de Stad 
Gent een eigen regis-
seur heeft? Belinda  
Van Molle werkte een 
tijd op de nieuwsdienst 
van de vrt. Nu maakt 
ze minireportages over 
mensen die kleur geven 
aan de stad. 

Ken of ben jij een inspirerende Gentenaar? 
Laat het horen via beeld@stad.gent  
of 09 266 52 92, en wie weet komt  
Belinda langs.

Belinda
DANKZIJ
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GENDER IN 
DE BLENDER

START

Wist je dat mannen en 
vrouwen in amper 6 landen 
ter wereld gelijk zijn voor de 
wet? Van 1 tot 31 maart richt 

Belmundo, het jaarlijkse 
activiteitenfestival rond 

internationale solidariteit, de 
spots op gendergelijkheid. 

Foto uit de expo ' Feminismes en fotojournalistiek in Latijns-Amerika'

DE ROUTE
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Kammerstraat
In het Gender Blender-café  
(Kammerstraat 22) zetten organi-
saties elke donderdag van maart 
een boompje op over gendergelijk-
heid. Op donderdag 26 maart, om 
20 uur, hebben ontwerpers en on-
dernemers het over fair fashion. 
Wie betaalt de prijs voor goedkope 
kledij? Hoe stappen we richting 
duurzame mode? En wordt alle 
mode straks uniseks? 

Vrijdagmarkt
Zes rebelse gastsprekers, evenveel 
tafels en een heerlijk buffet. Dat 
staat op het menu tijdens ‘Ontbijt 
met een Rebel’, op zondagochtend 
8 maart in Ons Huis (Vrijdagmarkt 
9). Tijdens het ontbijt verander je 
enkele keren van tafel. Zo wissel 
je meteen ook van gedachten met 
verschillende gesprekspartners die 
in binnen- en buitenland strijden 
voor gendergelijkheid. Schrijf in 
via rebelsontbijt@gmail.com.

De Krook
Lang voor #metoo stond Marleen 
Temmerman al op de barricades 
voor vrouwenrechten. Ze schopte 
het als eerste Belgische tot profes-
sor gynaecologie en runt al jaren 
een opvangcentrum voor slacht-
offers van geweld in Kenia. Het is 
daar dat ze de verhalen voor het 
boek Milady sprokkelde. Journa-
liste Tina De Gendt nodigt dokter 
Temmerman uit voor een babbel in 
De Krook (Miriam Makebaplein 1) 
op donderdagavond 12 maart. 

Ontdek  
gender gelijkheid
Belmundo 2020 stelt met films, 
expo's, lezingen en eetfestijnen 
de rolpatronen op de proef. 
Er staan 35 activiteiten op de 
agenda, de meeste zijn gratis. 
Wil je het volledige program-
ma ontdekken? De gendervrije 
zone in de Kammerstraat is een 
leuke start plek. Je vindt er de 
Belmundo-brochure met alle 
activiteiten. Aan Belmundo 2020 
werken meer dan 60 organisaties 
mee. 
+ www.belmundo.gent 
• 09 323 55 00
+ belmundo@stad.gent

Bagattenstraat
Straatprotesten halen niet overal het 
nieuws. In Latijns-Amerika wordt 
massaal betoogd tegen geweld op 
vrouwen en genderongelijkheid. In de 
krant lees je er weinig over, maar op 
sociale media vindt het feministisch 
en inheems protest een breed publiek. 
Het Amsab-ISG (Bagattenstraat 174) 
toont van woensdag 4 tot dinsdag 24 
maart de meest sprekende foto's. Fo-
tografen uit het hele continent kozen 
hun favoriete beeld van de acties in 
hun land.

Sint-Annaplein
Elke dinsdag van maart pik je in 
Cinema Belmundo in de Studio 
Skoop een pareltje mee. De laatste 
in de rij (op 31 maart) is ook de 
afsluiter van het festival: Una 
mujer fantástica. Een film uit Chili 
over de liefde tussen Orlando en 
Marina. Hij is 20 jaar ouder, zij 
transgender. Na zijn plotse dood 
houdt zij zich dapper staande. 
Deze ode aan gender en identiteit 
wordt gevolgd door een slotfeest 
met een verrassingsact.   
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wie
Lander Gyselinck, drummer
waar
Conservatorium KASK  
(Jozef Kluyskensstraat 2) 

Drummer en muzikale 
draaikolk Lander Gyselinck 
verruilt zijn geboortestad 
voor Brussel. ‘Om creatief 
te herbronnen. Maar Gent 
blijft mijn stad.’

Lander
DE AGENDATIPS VAN ...

18

“In mijn jeugd woonde ik in 
Heusden en ging ik naar school 
in Sint-Amandsberg. Als tiener 
vond je mij aan de Zuid, tussen 
de breakdancers. Veel van mijn 
bandjes, zoals STUFF. en LABtrio, 
zijn in de vroege uurtjes geboren 
in kleine Gentse cafés en nacht-
clubs. Nu ga ik een tijd in Brussel 
wonen. Een nieuwe omgeving is 
soms noodzakelijk voor creatieve 
regeneratie. Dat ondervond ik al 
toen ik in Brussel, en later in New 
York, studeerde. Maar ik weet: ik 
blijf terugkomen, al was het maar 
omdat ik lesgeef en doctoreer 
aan het KASK. En ik blijf jammen 
in Gent. In maart speel ik in de 
Handels beurs, Vooruit en op  
De Koer. Wat Fulco Ottervanger  
en ik gaan brengen met Beraad-
Geslagen? Geen flauw idee (lacht). 
Dat maakt het net spannend, voor 
ons én het publiek.“

BeraadGeslagen
WO 4 MAART
(De Koer – volzet)

Out the Frame  
ZA 21 MAART  
(Vooruit)

Lisa Van der Aa 
DO 26 MAART
(Handelsbeurs)

Zie agenda
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Wil je films ontdekken van nieuwe Afrikaanse cineasten of uit Afrikaanse landen die 
nergens anders vertoond worden? Dat kan bij het Afrika Filmfestival. De Centrale 
(Kraankindersstraat 2) toont deze maand 4 avonden werk van Congolese, Rwande-
se, Centraal-Afrikaanse, Zuid-Afrikaanse, Tunesische en Senegalese filmmakers. De 
Congolees-Belgische artiest Dikwan sluit het Afrika Filmfestival af met een concert.
+ www.decentrale.be • 09 265 98 28

Shop-op zondag
ZO 1 MAART 
Heb je tijdens de week weinig tijd 
over om te shoppen? Elke eerste  
zondag van de maand is koop-
zondag. Heel wat winkels in het 
centrum van Gent openen vanaf de 
middag hun deuren. Op alle Shop-op 
zondagen zijn bus en tram naar en in 
Gent helemaal gratis.
+ www.puurgent.be
+ puurgent@stad.gent
• 09 210 10 60

Wijkmarkt UZ Gent 
en omgeving
WO 4 MAART
De Campus UZ Gent staat de komen-
de jaren voor grote veranderingen. 
Voor de Stad is dat het signaal om 
ook te onderzoeken hoe de ruime 
omgeving zich verder kan ontwik-
kelen. Welke kansen en uitdagingen 
biedt dit voor jouw buurt? Deel 
je mening tijdens de wijkmarkt 
op 4 maart in Campus Atelier (De 
Pintelaan 263). Kom langs tussen 
15.30 en 20.30 uur. Je verneemt er 
meer over de opmaak van de wijk-
structuurschets Campus UZ Gent en 
ruime omgeving: met grote kaarten, 
gedetailleerde info en experts die je 
vragen beantwoorden. De Stad Gent 
maakt de komende jaren voor nog 
een aantal wijken zo’n wijkstructuur-
schets op.
+ www.stad.gent/ 

wijkstructuurschetsen
• 09 266 79 50 (Balie Bouwen)

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

Ontdek meer activiteiten 
op www.uitingent.be

 www.facebook.com/uitingent
 @UiTinGent

TIP

MAART

Delphine Lecompte 
DI 3 MAART 
In het kader van de expo Op losse 
schroeven in het Museum Dr. Guislain 
interviewt Griet Pauwels dichteres 
Delphine Lecompte over lichaam en 
geest, het thema van de Guislainlezin-
gen. Lecompte won de C. Buddingh’- 
prijs voor haar bundel De dieren in 
mij. De lezing vindt plaats op 3 maart 
om 12.30 uur in Bibliotheek De Krook. 
Reserveer via Vormingplus. 
+ gent.bibliotheek.be/guislainlezingen
• 09 224 22 65 (Vormingplus)

Internationale 
Vrouwendag 
VR 6 TOT MA 9 MAART
Op Vrouwendag staan in  De Krook, 
Casa Rosa en De Meubelfabriek 
lezingen op het programma over body 
positivity, feminisme, de LGBT-bewe-
ging en ‘genderositeit’. Op zondag  
8 maart vertoont De Centrale een docu 
over het leven van Karsu Dönmez, die 
om 20 uur optreedt. Zij gaat na de film 
in gesprek met het publiek.
+ www.stad.gent/vrouwendag  
• 09 267 03 00 (Dienst Welzijn en 

Gelijke Kansen)  

Afrika Filmfestival Gent
DI 17 TOT VR 20 MAART

Van Eyck@De Krook
VANAF MA 2 MAART

Tien weken lang palmen jonge 
Gentse kunstenaars het gelijkvloers 
van Bibliotheek De Krook in met van 
Eyck-ateliers. Ze laten zich inspireren 
door de meester. Het eerste atelier 
start in maart en portretteert ‘de 
Gentenaar’. Je kunt toeschouwer zijn, 
maar ook opdrachtgever of model 
worden. Vertel of toon iets van jezelf 
waar een hedendaags, eyckiaans 
portret in schuilt. 
+ gent.bibliotheek.be
• 09 323 68 78 (Bibliotheek De Krook)
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Op zaterdag 28 maart vindt het eerste debatcafé plaats over de beleidsnota’s. Dat 
zijn de prioriteiten voor deze bestuursperiode. De debatcafés keren het stadhuis 
binnenstebuiten: neem plaats in de raadszaal en discussieer met andere Gente-
naars en de betrokken schepen verder op enkele bijzondere locaties op wandel-
afstand van het stadhuis. Tijdens dit debatcafé gaat het over sport, publiekszaken, 
burgerzaken, (sociale) economie en werk, leeftijdsvriendelijke stad, gezondheid en 
zorg, drugs beleid, openbaar groen, dierenwelzijn en internationale solidariteit. Be-
kijk het programma en de ontwerp-beleidsnota’s op www.stad.gent/beleidsnotas.  
Schrijf in via www.go.stad.gent/beleidsnotas. Geen internet?  
Bel Gentinfo op 09 210 10 10. Op 9 mei en 12 september volgen nog 2 debatcafés 
over de andere beleidsnota's.

agenda ERFGOEDDAG SAVE THE DATE >
ZA 25 EN 
ZO 26 APRIL

Wijkpolitie Oostakker
nodigt uit 
ZA 21 MAART 
Ken jij jouw buurtinspecteur? Het 
wijkcommissariaat van Oostakker 
en de kanaaldorpen nodigt alle 
bewoners uit voor een kennismaking 
op 21 maart, van 14 tot 17 uur, in 
het Ontmoetingscentrum Oostakker 
(Pijphoekstraat 30). Je verneemt 
waarvoor je bij je buurtinspecteur 
terechtkunt en wat de wijkpolitie 
doet. Er zijn infostandjes van lokale 
partners en de buurtinspecteur staat 
de hele namiddag klaar voor een 
koffie en een babbel.
+  www.politiegent.be
•  09 266 63 20

Out the Frame 
ZA 21 MAART

Op zaterdag 21 maart palmt avon-
tuurlijke hiphop Kunstencentrum 
Vooruit in. Het festival Out the Frame 
brengt de avant-garde van hiphop en 
R&B met namen als Lander Gyselinck 
& Michael J Love, Homeboy Sandman 
en Miss Angel. Je ontdekt nieuwe 
projecten van gevestigde waarden en 
de hiphop-headliners van morgen.
+ www.vooruit.be
•  09 267 28 28

Brugse Brahms
VR 20 MAART 
Het Antwerp Symphony Orchestra brengt op 20 maart het eerste  
pianoconcerto van Johannes Brahms tot leven. Kersvers chef-dirigent 
Elim Chan brengt ook een vergeten meesterwerk uit de Belgische  
muziekgeschiedenis: de derde symfonie van Bruggeling Joseph 
Ryelandt, geïnspireerd op de symfonieën van Brahms. Te horen in de 
Groenzaal van de Sint-Bavohumaniora (Lange Boomgaardstraat 116), 
om 20 uur.
+  www.bijloke.be
•  09 323 61 00

Lentetuin 
VANAF VR 20 MAART
Artieste Danika Kersten schilderde  
40 aquarellen in De wereld van Kina: 
de Tuin (Berouw 55). Ze koos  
10 plekken en schilderde die in de  
4 seizoenen. Vanaf 20 maart zijn 
de lentewerken te zien. Ook geïnspi-
reerd door de prachtige museumtuin? 
Aan de balie van het museum kun je 
een tas met tekenmateriaal lenen. 
+  www.dewereldvankina.be/seizoenen
•  09 225 05 42

Low Land Home
ZA 14 MAART 
Jo Geboers en Jolien Bové brengen 
donkere en intieme muziek naar De 
Krook (Miriam Makebaplein 1) op hun 
Library Sessions op 14 maart om  
15 uur. De sessies zijn gratis muziek-
optredens van aanstormend talent 
bij De Trap van Steen en Wolken in de 
bibliotheek.
+  gent.bibliotheek.be/ 

library-sessions
•  09 323 68 83 (De Krook)

Debatcafé 
beleidsnota’s 
ZA 28 MAART

TIP

MAART
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Ontdek meer activiteiten 
op www.uitingent.be

 www.facebook.com/uitingent
 @UiTinGent
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In de tentoonstelling Dag Jan, in De wereld van Kina: het Huis (Sint-Pietersplein 14), 
kunnen kinderen en hun ouders zich helemaal inleven in het universum van Jan van 
Eyck. Met een luistergids loodst een verteller je door verschillende ruimtes die je 
helemaal onderdompelen in de atmosfeer van zijn 15de-eeuwse leefwereld.
+ www.dewereldvankina.be/dagjan
• 09 323 62 50

Lezing waardevolle 
naoorlogse huizen
ZO 22 MAART 
Een 20-tal Gentse huizen uit de 
 periode 1945-1985 worden sinds 
kort beschermd als onroerend 
erfgoed. Hannes Pieters en Julie  
Verhelst van het agentschap 
 Onroerend Erfgoed leggen uit 
waarom de naoorlogse woonhuis-
architectuur die bescherming 
verdient. Schrijf in vanaf donderdag  
5 maart via www.go.stad.gent/
voorjaarslezingen. Geen internet?  
Bel 09 210 10 10 (Gentinfo).

Mijn Legerdienst
ZO 29 MAART 
Op zondag 29 maart, om 11 uur, 
neemt een gids je mee in de expo 
Mijn Legerdienst in het Huis van 
Alijn (Kraanlei 65). Die vertelt het 
verhaal van de Belgische miliciens, 
van oproep tot afzwaai. Schrijf via de 
website of telefonisch in voor deze 
instaprondleiding.
+  www.huisvanalijn.be
•  09 235 38 00

Digicafé
DO 26 MAART 
De wereld wordt alsmaar digitaler en misschien heb 
je het gevoel dat je niet meer kunt volgen. Daarom 
organiseert Bibliotheek De Krook maandelijks 
Digicafés. Op 26 maart krijg je van 10 tot 12 uur 
een introductie op het thema Online mensen leren 
kennen. 
+  gent.bibliotheek.be/digicafe
•  09 323 69 37 (Bibliotheek De Krook)

Dag Jan

VANAF DO 26 MAART 

TIPVerborgen verhalen
Brugse Poort
MA 23 MAART 
Historica Tina De Gendt schuimt  
momenteel voor De vierkante 
kilometer van het STAM de Brugse 
Poort af op zoek naar verborgen 
verhalen. Op deze eenmalige lezing 
om 19.30 uur in de wijkbibliotheek 
van de Brugse Poort (Blazoenstraat 
9) doet ze er 10 uit de doeken. Over 
de Dochters van Liefde, de Rifboys, 
het Bombardement en vele anderen.  
Schrijf in via gent.bibliotheek.be/
verborgen-verhalen of bel  
09 224 22 65 (Vormingplus).

 voordeel van de maand: 
In ruil voor 12 punten neem je op vrijdag of zaterdag, om 14.30 uur, deel  
aan een rondleiding in Museum Arnold Vander Haeghen en Hotel d’Hane 
Steenhuyse. Haal je ticket bij Uitbureau (Veldstraat 82).

Liesa Van der Aa 
DO 26 MAART 
Creatieve duizendpoot Liesa Van der 
Aa werkte voor haar nieuwe project 
samen met rapper, zanger en cineast 
Baloji. Easy Alice is zowel een eclecti-
sche, funky jazzplaat als een kortfilm 
waar racewagens, Walt Disney en 
instagram-boeddhisme  samenkomen 
in een softpornografisch decor. 
Muzikaal slaat ze de handen in 
elkaar met Dries Laheye (bas), Niels 
Broos (toetsen) en Lander Gyselinck 
(drums). Goed voor liefhebbers 
van eigenzinnige funkjazz, live 
op 26 maart in de Handelsbeurs 
(Kouter 29).

+ www.handelsbeurs.be
• 09 265 91 60
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Stuur de oplossing samen met je adres vóór dinsdag 10 maart naar  
waaringent@stad.gent of via de post naar:  
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent,  
Botermarkt 1, 9000 Gent.

“Telefonisch contact opnemen naar aanleiding van een 
LEZ-boete heeft weinig zin. Ga je niet akkoord met de 

boete, dan dien je officieel verweer in. Bij de brief vind je 
een zogenaamd verweerformulier. Vul dat in en stuur het 

binnen de 30 dagen na de verzenddatum, én samen met je 
argumenten en eventuele bewijsstukken, aangetekend op 
naar de Stad Gent (Dienst Milieu en Klimaat, t.a.v. adminis-
tratie lage-emissiezone, Botermarkt 1, 9000 Gent). Binnen 

de 90 dagen weet je of je protest aanvaard is.  
Tot die beslissing gevallen is, hoef je niets te betalen. 

Wordt je verweer niet aanvaard? Dan moet je de boete 
betalen binnen de 30 dagen na het bericht. In het andere 

geval vervalt de boete.”

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

Alles over de LEZ: 
  09 210 10 30  lez@stad.gent    www.lez2020.gent 

‘Ik kreeg een LEZ-boete in de 
bus, maar ik ga niet akkoord. 

Wat kan ik doen?’

WEDSTRIJD

GENTINFO

Vraag het aan

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Vijf winnaars 
krijgen een pakket met bonnen en 
jetons voor de Halfvastenfoor, ter 
waarde van 30 euro. 

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden de muurschildering op de 
hoek van de Pekelharing en de Napoleon 
Destanbergstraat. 
• Liesbet Lauwereys, Gent
• Elisa Rooryck, Gent
• Martine Szymczak, Sint-Amandsberg
• Frieda Verhulst, Gent
• Willem Verstraelen, Drongen

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, Nathalie Van Laecke (redactie), Liesbet Van Cauteren,  
Bjorn Vandenbussche (vormgeving), Anne Deknock, Thomas Sweertvaegher (fotografie),  

Waar in Gent
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1  @VANDEVELDEANN
Gentbrugge

2  @DRIESTHEOUTDOORTYPE
Tweebruggenstraat

3  DIMITRI VANDENBOGAERDE
Oostakker

4  @ANALOGARBAGE
Bourgoyen-Ossemeersen

5  @ANNELIES_PUYPE
Gent Dampoort

6  @GONPAOLAJULIE
Sneeuwklokje

 7  @COOKINGWITHNANGHENT
Zelfoogstboerderij Afsnee
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  Instagram is een gratis app die je op je smartphone of tablet kunt downloaden. 
Via Instagram kun je foto’s delen. 

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.

#INSTAGENT



Sint-Pietersplein
Kramersplein - Sint-Amandplein

halfvasten
foor 2020

14 maart - 5 april

Sint-Pietersplein
Kramersplein - Sint-Amandplein

halfvasten
foor 2020

14 maart - 5 april

Sint-Pietersplein
Kramersplein - Sint-Amandplein

halfvasten
foor 2020

14 maart - 5 april

Sint-Pietersplein
Kramersplein - Sint-Amandplein

halfvasten
foor 2020

14 maart - 5 april

GENTINFO | 09 210 10 10 | www.stad.gent/halfvastenfoor

KORTINGSDAG | ZO 5 APRIL
30 % korting op alle attracties


