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Voor een expo in het najaar zoekt het Indus
triemuseum verhalen, foto’s, filmpjes … 
over Gentse winkels in de 19de, 20ste en 
21ste eeuw. Van de kruidenier waar de tijd 
bleef stilstaan, tot de meubelzaak die veran
derde in een supermarkt. Help je graag om 

de collectie te verrijken? Neem dan contact 
op. De 5 origineelste inzendingen krijgen 
een fijne attentie uit de museumshop.
+ www.industriemuseum.be
+ info@industriemuseum.be
• 09 323 65 00
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Ooit was Boucherie du Nord in de Noordstraat één van de beste 
beenhouwers van Gent. De Turkse overnemers brachten hun 

eigen exotische ingrediënten mee.
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‘Via het Jobteam namen 
we Georgi in dienst. 
Intussen maakt hij 
deel uit van het vaste 
keukenteam. Hij is blij 
met de job, en wij met 
zijn inzet.’

PATRICK TURTELBOOM, GERANT SODEXO IN WZC EXALTA SINT-JOZEF 

JOBTEAM
Op weg naar werk
Het Jobteam helpt mensen in moeilijke 
situaties op weg naar werk. Dertig bege
leiders stappen naar hen toe om samen 
oplossingen te zoeken voor de problemen 
die werk vinden moeilijk maken. Op een 
jaar tijd bereikte het Jobteam meer dan  
750 mensen. Bijna 450 gedreven werk
krachten kregen begeleiding. Het Jobteam 
is voortdurend op zoek naar bedrijven 
waar die mensen hun kans kunnen grij
pen. Zowel grote bedrijven als kleine zelf
standigen komen in aanmerking. Ben je 
op zoek naar gemotiveerde werkkrachten? 
Neem dan contact op met het Jobteam.
+ www.stad.gent/jobteam
• 09 269 18 88 (Jobteam)

HUIS VAN ALIJN 
Herbeleef je tienerjaren 
Welke foto’s in het album van je tienerjaren 
typeren jezelf het meest? Die met je vrienden in 
het jeugdhuis of op een festival, uitgedost in jullie 
stoerste grungeoutfit? Die van jou en de meiden 
op Chirokamp? Of toch maar die foto op je kleine 
tienerkamer, met een muur vol Joepieposters? 
Het Huis van Alijn (Kraanlei 65) actualiseert zijn 
collectie van het dagelijkse leven en is op zoek 
naar beeldmateriaal dat symbool staat voor een 
deel van de jongerencultuur tussen 1980 en van
daag. Heb je nog zulke foto’s van jezelf in je jonge 
jaren, of van je kinderen als tiener? Mail ze dan 
naar het Huis van Alijn. Later kunnen ze dienen 
voor een expo of voor op de website.
+ info@huisvanalijn.be  • 09 235 38 00

CORONA
Eerste hulp bij  

quarantaine
Zit je in quarantaine en heb je af 
en toe nood aan een gesprek? 
Of weet je niet goed hoe je de 

kinderopvang of de boodschappen 
nu moet regelen en kun je iemand 

gebruiken die met je meezoekt 
naar geschikte oplossingen? 

De Gentse quarantainecoaches 
bieden sociale, psychologische 

en praktische ondersteuning aan 
voor Gentenaars die verplicht in 
quarantaine moeten omdat ze 

(misschien) besmet zijn met het 
coronavirus. 

 + www.stad.gent/quarantaine

Is je kind geboren in 2019 of zoek je een andere  
school voor je kind? Meld het dan aan op meld
jeaanbasis.gent.be tussen 24 februari (vanaf 12 
uur ’s middags) en 19 maart (tot 12 uur ’s mid

dags). Wanneer je precies aanmeldt, is niet belangrijk, als het maar in die 
periode gebeurt. Anders kun je vanaf 6 mei, als de inschrijvingen starten, 
alleen nog terecht bij die scholen waar nog vrije plaatsen zijn. Informeer je 
goed vooraf en geef verschillende scholen op waar jij en je kind zich goed 
bij voelen. Tips vind je op de website.
+ meldjeaanbasis.gent.be  • 09 210 10 10 (Gentinfo)

MELD JE AAN
voor het basis
onderwijs



OPENBAAR ONDERZOEK
Verkeersplein  
Oostakker
Voor de aanleg van het turbo
verkeersplein in Oostakker, waar 
de R4 en de N424 elkaar kruisen, 
is een voorlopig onteigenings
besluit genomen. Van 5 maart 
tot en met 5 april 2021 loopt 
daarover een openbaar onder
zoek. In die periode kun je 
opmerkingen of bezwaren indie
nen. Dat doe je met een aange
tekende brief naar het College 
van burgemeester en schepe
nen, Dienst Vastgoed beheer, 
Botermarkt 1, 9000 Gent. De 
documenten kun je inkijken bij 
de Balie Bouwen of op  
www.r4wo.be/verwerving.
+ bouwen@stad.gent
• 09 266 79 50 (Balie Bouwen)

AANGIFTE BIJ POLITIE GENT?
Nu op afspraak
Sinds 1 juli werken de politiecom
missariaten voor nietdringende 
aangiftes alleen nog op afspraak. 
Sinds 1 november geldt dat ook 
voor het algemeen onthaal in 
Ekkergem (Antonius Triestlaan 
12). Een afspraak maak je via de 
website van Politie Gent, telefo
nisch via het commissariaat of het 
algemeen nummer, of ter plaatse 
bij een baliemedewerker. Je kunt 
ook de QRcode scannen bij de 
ingang van de commissariaten.
+ afspraak.politie.gent.be
• 09 266 61 11 (Politie Gent)

SPORTKAMPEN
Beleef de zomer
De zomerkampen beloven opnieuw een vakantie 
boordevol actie met klassiekers als zwemmen, 
tennis en voetbal, maar ook trendy sporten als 
zwerkbal, survival en standuppaddle (SUP). Voor 
kinderen met een beperking zijn er Gomnisport
kampen. Bekijk het programma op de website of 
haal een brochure in de sporthallen, zwembaden, 
bibliotheken of de Stadswinkel (Botermarkt 17A). 
Gentenaars schrijven zich in vanaf zaterdag  
20 maart, nietGentenaars vanaf maandag  
22 maart, telkens vanaf 9 uur.
+ www.stad.gent/sportkampen
• 09 266 80 00 (Sportdienst)

BLAARMEERSEN
Sportmix en tennis 
Zin om dit voorjaar flink te bewegen? Bij de 
sportmix voor 16plussers op de Blaarmeersen 
en de Rozebroeken ontdek je leuke avonturen, 
water en ploegsporten. Van april tot juni zijn er 
vervolmakingscursussen tennis. De start van de 
inschrijvingen hangt af van de coronamaatrege
len. Abonneer je via de website op de nieuws
brief om op de hoogte te blijven.
+ www.stad.gent/sport
• 09 266 80 00 (Sportdienst)

PUBLIEKE RAADPLEGING
GRUP Booiebos
De Vlaamse overheid maakt een 
ruimtelijk uitvoeringsplan om 
het bedrijventerrein Drongen I 
uit te breiden. Het plan voorziet 
een buffer voor de omgeving 
en een goede doorstroming van 
het verkeer. Het ingenomen 
landbouwgebied wordt gecom
penseerd in Afsnee Zuid en 
Bassebeek. Nog tot 2 april kun 
je reageren op de startnota. Op  
1 maart is er een digitaal info
moment. Alle info daarover 
vind je op www.omgeving.
vlaanderen.be/grups/booiebos. 
Bij de Balie Bouwen kun je de 
plannen op afspraak inkijken.
+ www.stad.gent/baliebouwen
• 09 266 79 50 (Balie Bouwen)
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TIJDELIJK WERKLOOS
Gratis loopbaan
begeleiding
Door de coronacrisis zaten heel 
wat Gentenaars het afgelopen jaar 
voor korte of langere duur zonder 
job. Ben je als loontrekkende zelf 
tussen 1 oktober van vorig jaar en 
eind maart van dit jaar minstens 
1 dag tijdelijk werkloos geweest? 
Dan kun je 4 uur gratis loopbaan
begeleiding volgen bij een erkende 
loopbaancoach. Je ontdekt nieuwe 
mogelijkheden en leert waarin je 
nog sterker kunt worden. Werk je 
in een extra zwaar getroffen sector 
als horeca, toerisme of evenemen
ten? Dan kun je nog 3 uur extra 
volgen. Interesse? Contacteer een 
loopbaancentrum. Een overzicht 
vind je via de website.
+ www.stad.gent/loopbaanbegeleiding
+ werkenactivering@stad.gent 
• 09 266 83 00 (Dienst Werk en Activering)
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Zoals elk jaar is maart Maand van de Tand. Al 
van bij het eerste tandje is de juiste verzorging 
belangrijk. DJ Tuub en zijn vriendjes steken 
graag een handje toe met een tandenpoetslied, 

een stickerboekje, goed gevulde mondzorgpakketjes … Alles om op een 
vrolijke manier goede poetsgewoontes aan te leren. Het materiaal voor kin
deren van 2 tot 7 jaar wordt onder meer verdeeld via de scholen en Kind en 
Gezin. Het gratis stickerboekje kun je vanaf zaterdag 13 maart ook afhalen 
in de Stadswinkel (Botermarkt 17A), zolang de voorraad strekt.
+ www.stad.gent/djtuub  • 09 266 93 99 (Dienst Regie Gezondheid en Zorg)

670 OUDEREN IN LEDEBERG 
HEBBEN EEN GELE DOOS 
IN DE KOELKAST.

GELE DOOS
3 nieuwe wijken
In de gele doos bewaren oudere en chro
nisch zieke mensen medische gegevens.  
Je stopt de doos in de koelkast en kleeft een 
sticker aan de binnenkant van je voordeur.  
Zo vinden de hulpdiensten de info meteen 
terug in geval van nood. De gele doos 
wordt al langer verdeeld in Ledeberg en 
vanaf 15 maart ook in Oud Gentbrugge, 
Gentbrugge en MoscouVogelhoek. Ben 
je ouder dan 65 jaar of chronisch ziek? 
Dan krijg je een brief waarmee je de gele 
doos gratis ophaalt in LDC Speltincx 
(Gent brugge en Oud Gentbrugge), LDC De 
Knoop (MoscouVogelhoek) of bij de apo
theker in je wijk. De andere Gentse wijken 
komen ten vroegste in 2022 aan bod.
+ www.stad.gent/geledoos
• 09 266 95 00 (Dienst Regie Gezondheid en Zorg)

ECONOMIE
Pand zkt.  

ondernemer
Wist je dat er in Gent elke dag  

9 ondernemers starten? Hande-
laars, horeca-uitbaters, start-ups, 
creatieve makers, enzovoort. Ze 

zoeken allemaal een beschikbare 
ruimte die aan hun noden voldoet. 
Het Ondersteuningspunt Onder-

nemers Gent (OOG) zorgt voor een 
match tussen vraag en aanbod bij 
eigenaars en potentiële huurders. 

Heb of zoek je een onderbenut 
handelspand, atelier of werkruimte? 
Registreer je via het formulier op de 
website. Zo rendeert je eigendom 
of ontdek je de gedroomde locatie 

voor je onderneming.

+ www.stad.gent/pandzoektondernemer
• 09 210 10 60 (OOG)

GEZONDHEID
Tandenpoetsen  
met DJ Tuub

GENTSE FEESTEN
Deel je mooiste herinneringen
Koester je bijzondere herinneringen aan de 
Gentse Feesten? Dan zijn we naar jou op zoek. 
In april dient de Stad Gent een aanvraag in om 
de Gentse Feesten als immaterieel erfgoed te 
erkennen. Dat is een verzamelnaam voor tra
dities, feesten en gebruiken die we erfden van 
onze voorouders en die vandaag nog altijd van 
grote waarde zijn. Heb je een straf verhaal of wil 
je gewoon laten weten hoe geweldig jij de Gentse 
Feesten vindt? Speel het door via de website. 
Elke bij drage verhoogt de kans op slagen. 
+ www.stad.gent/erfgoedgentsefeesten 
+ erfgoedgentsefeesten@stad.gent
• 09 210 10 10 (Gentinfo)



wie
Majoly Fonkeu Seundji, kapster

waar
Joyce Beauty Space,  

Meulesteedsesteenweg 353A

“Vier jaar geleden kwam ik van Kameroen 
naar België. Ik droomde ervan om in 
Gent een kapsalon te beginnen, maar 
dat bleek niet zo eenvoudig. De VDAB 
verwees me door naar een jobcoach 
van de Stad Gent. Zij merkte dat ik het 
meende en hielp me op weg naar de 
juiste instanties. In afwachting van een 
lening ging ik aan de slag bij een kapster 
in Brussel. Dat maakte mijn drive alleen 
maar groter. Het OOG hielp me om een 
geschikte locatie te vinden. In februari 
2020 opende ik de deuren van mijn 
eigen kapsalon, tot corona diezelfde 
deuren een maand later weer sloot. Dat 
was hard, maar ik liet me niet ontmoedi-
gen. Een lockdown is tijdelijk, maar mijn 
plannen niet. Intussen ondertekende ik 
ook het starterscontract van de Stad. De 
subsidie van 5.000 euro ga ik gebruiken 
om mijn kapsalon verder aan te kleden. 
Ik wil ook een koelkast met sapjes voor 
mijn klanten. En ik zou graag een oplei-
ding volgen om me verder te specialise-
ren. Alles moet perfect zijn. Voor mezelf, 
maar zeker ook voor mijn bezoekers.”

Ben je een (her)starter en minder dan 2 jaar voltijds actief? 
Dankzij het starterscontract krijg je 5.000 euro voor  
investeringen, cursussen of professioneel advies. 
+ www.stad.gent/starterscontract
+ ondernemen@stad.gent
• 09 210 10 60 (OOG – Ondersteuningspunt  

Ondernemers Gent)

ONTMOET

Majoly 

Met het starterscontract 
van de Stad Gent en een 
flinke dosis daadkracht 
maakte Majoly haar 
kinderdroom waar: een 
eigen kapsalon.

Meulesteedsesteenweg 353A
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Wat als Gentenaars, musea 
en erfgoedinstellingen vrij 
en creatief gebruik konden 

maken van elkaars objecten, 
documenten en verhalen? 
Het project Collectie van 
de Gentenaar maakt die 

uitwisseling mogelijk. Elke 
Gentenaar krijgt de kans om 

mee te doen.

die verhalen een plaats te geven in de 
collectie, brengen we mensen en musea 
dichter bij elkaar. Zo willen we nieuwe 
verbindingen doen ontstaan. Tussen de 
collecties onderling, maar ook tussen de 
inwoners van de stad.”

In een doosje
District09, de technologiepartner van 
de Stad Gent, verzamelde een breed 
netwerk van Gentse kennisinstellingen 
en bedrijven om zich heen. PieterJan 
Pauwels (District09): “Samen gaan we 
bouwen aan de CoGentbox, een hoog
technologische belevingsruimte. Daarin 
gaan bezoekers zelf aan de slag met de 
collectie. Ze kunnen verbanden leggen 
tussen objecten en zelf verhalen toevoe
gen. Neem nu het voorbeeld van Henry 
Van de Velde. In Design Museum Gent 
staat een pianobankje dat hij ontwierp 
voor zijn vrouw Marie Sèthe. Van haar 
hangt dan weer een portret in het MSK. 

D e Gentse musea en erfgoedinstel
lingen bezitten samen een schat 
aan objecten. Dat zijn schilderijen, 
beeldhouwwerken en archeologi

sche vondsten, maar evengoed natuur
historische items of gewone gebruiks
voorwerpen. Ze maken deel uit van ons 
collectieve geheugen en vertellen iets 
over wie we zijn. Helaas komen die col
lecties zelden buiten de 4 muren van het 
gebouw. Terwijl ze net daar tot leven ko
men, door de verhalen die ze oproepen. 
Olivier Van D’huynslager (Design 
Museum Gent): “De komende maanden 
starten we met het samenbrengen van 
100.000 erfgoedobjecten uit de collec
ties van Design Museum Gent, STAM, 
Industriemuseum, Huis van Alijn en Ar
chief Gent in een online databank. Aan 
heel wat objecten hangen verhalen vast. 
Ook die maken deel uit van ons culturele 
erfgoed, en dus willen we ze graag samen 
met de Gentenaars verzamelen. Door 

 COLLECTIE  
VAN DE  

GENTENAAR
COGENT
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collectie aan de slag te gaan. Dat doen we 
samen met verenigingen, buurtbewoners 
en creatievelingen. Zo maken we van de 
box een ontmoetingsplaats zonder drem
pels, waar mensen spontaan binnenstap
pen om hun verhalen te delen. We hopen 
vooral ook een publiek te bereiken dat 
zelden de stap naar het museum zet.”

Nieuwe vleugel
In 2024 krijgt de CoGentbox een defi
nitieve stek in DING, de nieuwe vleugel 
van Design Museum Gent. Maar dat is 
volgens Olivier Van D’huynslager geen 
eindpunt. “Dat deel van het museum zal 
gratis toegankelijk zijn. Het wordt een in
stapruimte waar we in dialoog gaan met 
de bezoeker. De komende jaren moeten 
ons leren hoe we die interactie op gang 
trekken. En daar kan elke Gentenaar ons 
bij helpen.”

 www.collectie.gent

Tegelijk is de boekentoren, een ontwerp 
van dezelfde kunstenaar en architect, 
gedocumenteerd in het archief. Wij 
willen onderzoeken wat er gebeurt als 
we al die elementen samenbrengen. Wat 
dat losweekt bij de mensen. En hoe die 
reacties de collectie verrijken.”

Ontmoetingsplek
In 2022 trekt de Collectie van de Gen
tenaar naar 3 Gentse wijken. Zowel 
Wondelgem, WatersportbaanEkker
gem als SluizekenTolhuisHam krijgen 
de CoGentbox over de vloer. 
Mattias Laga (Dienst Ontmoeten en 
Verbinden): “Bij de selectie van de wijken 
lieten we ons leiden door kenmerken als 
diversiteit, historiek of de aanwezigheid 
van een actief verenigingsleven. We 
willen dat de CoGentbox echt leeft in 
de wijk. We organiseren zelf activiteiten 
en doen mee aan andere evenementen 
om verhalen te sprokkelen en met de 

“De raconteurs zijn een verzameling enthou-
siaste Gentenaars die elk in hun wijk op zoek 
gaan naar verhalen. In de wijken waar de  
CoGent-box landt, willen we onze ploeg graag 
met verse krachten uitbreiden. We zoeken 
mensen met een gezonde interesse in hun 
wijk en in cultureel erfgoed, die als reporters 
mee op verhalenjacht gaan. Neem je graag 
interviews af en heb je vooral een goed oog 
en oor voor verhalen? Schrijvers, amateur-
fotografen, audio- of videomakers … ze zijn 
allemaal welkom. Tegen deze zomer willen 
we in de 3 wijken starten met een ploeg van 
straffe raconteurs, zodat begin volgend jaar 
de eerste verhalen klaar zijn. Zin om mee te 
doen? Neem dan een kijkje op ons verhalen-
platform. Daar vind je al heel wat inspirerende 

verhalen van de Gentse raconteurs.”

+ www.raconteurs.gent
+ raconteurs@stad.gent

• 09 266 82 40 
(Dienst Beleidsparticipatie)

‘Wie gaat mee op 
verhalenjacht?’ 

DAVID SLOSSE,
DIENST BELEIDSPARTICIPATIE
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Waarom zou ik me laten  
vaccineren?
“Het is de enige manier om niet ziek te 
worden. Zelfs hulpverleners met profes
sionele maskers en gezichtsschermen 
worden nog besmet. Het virus verspreidt 
zich vooral via kleine druppeltjes. Die 
produceren we wanneer we spreken. 
In kleine, slecht geventileerde ruimtes 
blijven die druppeltjes zweven. Als je 
daar binnenkomt, is de kans groot dat je 
besmet raakt. Daarnaast is het vaccin de 
enige manier om tot groepsimmuniteit 
te komen. Hoe meer mensen zich laten 
inenten, hoe minder het virus zich kan 
verspreiden.”

Hoe werkt het vaccin?
“Er zijn momenteel 2 soorten vaccins. De 
eerste soort brengt een stukje informa
tie (mRNA) van het coronavirus in de 
cellen van ons lichaam. De tweede soort 
bouwt een stukje genetische code voor 
de eiwitstekels van corona in een voor de 
mens ongevaarlijk virus. Dat wordt in
gespoten. Ons lichaam reageert op beide 
vaccins door antistoffen aan te maken. 
Als we daarna met corona besmet raken, 
zullen de antistoffen het virus direct 

herkennen en doden. Bovendien zorgt 
het vaccin ervoor dat je sneller en meer 
antistoffen aanmaakt. Er wordt dus geen 
coronavirus toegediend, zoals sommigen 
weleens beweren.” 

Zal het vaccin voor bijwerkingen 
zorgen?
“Je krijgt het vaccin via een spuit in de 
bovenarm. Daar kun je wat pijn of stijf
heid ervaren. Sommige mensen voelen 
zich een dag of 2 verkouden. Ook lichte 
koorts is mogelijk. Het is een teken dat je 
immuunsysteem reageert op het vaccin. 
Maar elk mens is anders: wie geen koorts 
krijgt, hoeft zich geen zorgen te maken 
over zijn immuunsysteem. Alle bijwer

kingen verdwijnen spontaan na een paar 
dagen. In het extreem zeldzame geval 
dat ze niet vanzelf verdwijnen, moet je je 
huisarts contacteren. Het vaccin is, net 
als alle andere vaccins, getest op tien
duizenden mensen. Zo weten we dat de 
eerste soort voor 95 % beschermt tegen 
corona: het werkt dus zeer goed.”

Ik heb al corona gehad. Is een 
vaccin dan nog zinvol?
“Jazeker. Sommige mensen worden 
een tweede keer ziek, omdat ze nog niet 
voldoende weerstand hebben opge
bouwd. Het is dus veiliger om iedereen 
in te enten. Misschien zullen we die 
inenting ieder jaar moeten herhalen. 

Vanaf maart starten in Hal 2  
van Flanders Expo de 

vaccinaties voor de brede 
Gentse bevolking. Professor 
huisartsgeneeskunde Jan De 
Maeseneer (UGent) legt uit 
waarom zo’n coronavaccin 

een goed idee is.

CORONA

DE PRIK VAN 
DE HOOP



“Op 13 januari kreeg ik een eerste prik met 
het coronavaccin. Op 3 februari volgde de 
tweede. Als zorgverlener heb ik geen mo-
ment getwijfeld om me te laten vaccineren. Ik 
ben tenslotte mee verantwoordelijk voor de 
mensen met wie ik werk. Daarom laat ik ook 
elk jaar een griepprik zetten. De plaats van de 
prik was een dagje gevoelig, maar verder heb 
ik geen last ondervonden. Ik had op voorhand 
ook geen schrik. Het is een eenvoudige manier 
om je eigen gezondheid en die van anderen 
te beschermen, dus waarom zou je het niet 
doen? In Het Heiveld hebben we gelukkig 
niemand aan corona verloren. Ook het aantal 
besmettingen bleef beperkt. Toch is het vaccin 
een hele opluchting, ook voor onze bewoners. 
De terugkeer naar een gewoner leven is nu 

eindelijk in zicht.”

Wil je weten wanneer jij aan de beurt bent? 
Je krijgt een uitnodiging. Voorlopig hoef je 

dus zelf niets te doen.
+ www.stad.gent/vaccinatie

 + www.laatjevaccineren.be/covid-19
• 09 210 10 44 (Vaccinatielijn), maandag tot 

en met zaterdag, van 8 tot 19 uur.

‘Geen moment 
getwijfeld.’ 

HÜLYA KARSIKAYA,
ZORGKUNDIGE WOONZORGCENTRUM  

HET HEIVELD

Dat hangt af van de snelheid waarmee 
het virus al dan niet muteert of zichzelf 
verbouwt. We weten wel dat de vaccins 
ook beschermen tegen de Britse variant. 
Let wel: ook na de inenting kun je het  
virus doorgeven. Niet door het vaccin  
zelf, maar doordat je contact hebt 
gehad met een besmet iemand. Afstand 
houden, contacten beperken, handen 
wassen, mondmasker dragen … Ook na 
vaccinatie blijft het nodig. Pas wanneer 
meer dan 70 % van de bevolking gevac
cineerd is, kunnen we de maatregelen 
versoepelen.”

Wanneer ben ik aan de beurt?
“Van de mensen die aan corona overlij

den, is de helft ouder dan 85. Daarom 
krijgen bewoners van woonzorgcentra 
het vaccin als eersten. Zo zullen de 
sterftecijfers snel dalen, waardoor de 
druk op de ziekenhuizen afneemt. Ook 
zorgmedewerkers kwamen in januari 
en februari al aan de beurt. Zo kunnen 
ze veilig doorwerken. Vanaf maart is het 
aan alle 65plussers en risicopatiënten. 
In juni volgt de rest van de volwassen 
bevolking, van oud naar jong. We hopen 
op voldoende vaccins om dit vaccinatie
schema te kunnen aanhouden. En  
we zullen geduld moeten oefenen.  
Onthoud vooral: het vaccin is onze 
enige garantie op een normalere manier 
van leven.”

DE PRIK VAN 
DE HOOP

11

Jan De Maeseneer was jarenlang huisarts in Wijkgezondheidscentrum Botermarkt in Ledeberg en is lid van de Nationale Adviesraad.
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wie
Sofie D’Hulster, Unia Regio Gent
waar
Woodrow Wilsonplein

“Vanuit Unia buig ik me in Gent over 
meldingen over racisme en discrimi-
natie. Die gaan hoofdzakelijk over het 
huren van een woning, problemen op 
het werk, haatspraak en onderwijs. 
Ze komen vaak van mensen met een 
migratieachtergrond of personen met 
een handicap, maar ook leeftijdsdiscri-
minatie duikt vaker dan vroeger op. Een 
eerste stap bestaat vooral uit luisteren. 
Zo krijgen we zicht op de situatie. We 
doen dat gratis en in alle vertrouwe-
lijkheid. We geven advies of gaan 
praten met de tegenpartij. Zo is er het 
verhaal van een Gentenaar met Turkse 
roots die zijn zinnen had gezet op een 
huur woning. Het immokantoor stuurde 
per ongeluk een mail van de eigenaar 
naar hem door. Die wou niet aan de 
man verhuren, omdat het de waarde 
van zijn huis zou beïnvloeden. Dat is 
een keihard bewijs van discriminatie. 
Wij confronteerden de eigenaar met 
zijn vooroordelen en legden uit welk 
effect ze hebben. Dat heeft tot veel 
inzicht geleid. De eigenaar heeft zich 
geëxcuseerd en de 2 hebben vandaag 
nog contact. Alleen wanneer de feiten 
uitzonderlijk zwaar zijn, stappen we 
naar de rechtbank. Dat zijn gelukkig 
uitzonderingen.”

Word je zelf gediscrimineerd?

+ www.melding.unia.be/meld-het
• 0800 12 800
 
Ben je getuige van discriminatie?
• 09 267 03 00
+ www.stad.gent/stopdiscriminatie 

Op de website lees je alles over trainingen waarbij 
je leert om als omstaander gepast te reageren op 
haatspraak of discriminatie.

Sofie 
DANKZIJ

Krijg je met discriminatie 
of racisme te maken? Of 
ben je er getuige van? 
Samen met jou gaat  
Sofie op zoek naar een 
constructieve oplossing.

meldingen van 
discriminatie (2019)375

werk

28 % 
huisvesting

27,4 %

media 

14,8 %
onderwijs 

13,1 %
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Op reis of daguitstap met een beperkt budget?
Kom eens langs in 1 van de 7 Rap op Stapkantoren.
+ www.iedereenverdientvakantie.be/gent-7-contactpunten
• rapopstap@stad.gent
• 02 504 03 91 (Iedereen Verdient Vakantie)

‘Onze klanten verschillen  
in niets van andere  
vakantiegangers.’

VOORDELIG  
OP VAKANTIE

Vakantie is een basisrecht, 
ook voor wie het minder 
breed heeft. Even weg uit  

de sleur hoeft gelukkig niet 
veel te kosten. 

Hoe trek je eropuit met 
een beperkt budget? 

3 X VRAGEN

‘Op reis met Rap op Stap.’
Rudy Van der Ween
Coördinator Rap op Stap
“Gent telt 7 Rap op Stapkantoren. Dat zijn 
reisbemiddelingskantoren voor mensen 
met een klein budget. Heb je een laag in
komen, een verhoogde tegemoetkoming 
bij de mutualiteit, ben je in schuldbemid
deling of heb je het kansentarief met de 
UiTPAS? Dan kun je via Rap op Stap een 
daguitstap of een verblijf boeken aan 
een voordelig tarief. Wij beschikken over 
verschillende databanken waaruit we in 
overleg met onze klanten kunnen kiezen.” 

‘Even onder de mensen.’
Serge Plets
Vakantieganger Rap op Stap
“Ik heb altijd gewerkt, maar door een 
fietsongeluk leef ik al enkele jaren van 
een uitkering. Daarvan kom ik rond, 
maar een duwtje in de rug is meegeno
men. Dankzij Rap op Stap kon ik met een 
korting naar Oostende en de Ardennen 
op reis. Ook mijn zoon mocht mee. We 
logeerden er niet in luxehotels, maar dat 
hoeft niet. Ik ben gewoon graag even weg 
en onder de mensen, op een plaats waar 
ik anders niet zou komen.”

‘Alle drempels weg.’
Joris Guiot
Vrijwilliger Rap op Stap 
“Eigenlijk verschillen wij niet zoveel van 
een reisbureau. Wij luisteren naar de 
noden van onze klanten, peilen naar hun 
financiële mogelijkheden en werken een 
aanbod op maat uit. Ook de boeking ver
zorgen wij. De klant krijgt een voucher 
waarop de korting niet wordt vermeld. 
Dat maakt hen evenwaardig aan alle 
andere vakantiegangers. We geven zelfs 
een gedetailleerde reisbeschrijving mee. 
Alle drempels weg: ook dat is vakantie.”
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OP DE 
TRAPPERS

START

Het wielerseizoen begint 
niet toevallig in Gent. Tal van 
plekken in en rond de stad 
ademen fietsgeschiedenis. 

Een route in het wiel 
van Iljo Keisse en Jesse 
Vandenbulcke rijgt ze  

aan elkaar. 

DE ROUTE

Aan de Watersportbaan lag in 1958 de eindmeet voor een etappe uit de Tour.



SintPietersplein
Op het SintPietersplein trapte de 
Omloop Het Nieuwsblad jaren
lang het wielerseizoen op gang. 
Aanvankelijk koersten de renners 
van Gent naar Gent, met aan
komst aan ‘t Kuipke. De eindmeet 
ligt vandaag in Ninove, maar het 
startschot weerklinkt nog altijd in 
Gent, in de buurt van het Citadel
park. Nog tot en met 5 april loopt 
in de SintPietersabdij de expo 
Heeren Vertrekt! In de kop van de 
koers, met grote en kleine verhalen 
over de edele wielersport.

Café De Meersbloem
Jaagpaden en cafés zijn van ouds
her een winning team. In Zwijn
aarde waren profwielrenners én 
zondagsrijders jarenlang kind 
aan huis in De Meersbloem, dat in 
2018 de deuren sloot. Op het jaag
pad voor het café ligt de meet voor 
het vaste sprintje van het Schelde
peloton, een groep fietsers uit het 
Gentse. Een van hen was Wouter 
Weylandt, de jonge publiekslie
veling die tijdens de Giro van 2011 
fataal ten val kwam. Vlak bij het 
café prijkt een gedenksteen.

Verlorenkost
Even je klimmersbenen testen? 
Ook dan kom je in Gent aan je 
trekken. De stad is rijk aan heel 
wat hellingen. Twee van de meest 
uitdagende kuitenbijters vind je 
aan de Verlorenkost. In de Jozef 
Plateaustraat en de SintKwintens
berg moeten heel wat gammele 
studentenfietsen hun meerdere 
erkennen. Voor het echte werk 
fiets je door naar de Kantienberg, 
waar de combinatie van bergop 
(tot 11 %) en kasseien zelfs voor 
flandriens een beproeving is.

Gent op 2 wielen
Naar aanleiding van de Omloop 
Het Nieuwsblad stelden de Stad 
Gent en Flanders Classics een 
fietsroute samen boordevol 
Gentse wielerweetjes. Iljo Keisse 
en Jesse Vandenbulcke maakten 
het traject compleet met hun 
favoriete Gentse stops. De  
Gandrienroute is 40 kilometer 
lang en dus ook geschikt voor 
wie niet over een stevig stel kui
ten beschikt. Haal je exemplaar 
in de Stadswinkel (Botermarkt 
17A) of download de route via  
de website. 

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

’t Kuipke
“Ik wil dit jaar echt de Zesdaagse 
winnen”, zegt een zekere Iljo in het 
nieuwjaarslied van Kommil Foo. 
Die Zesdaagse wordt in 1922 voor 
het eerst gereden op een tijdelijke 
wielerbaan in de Floraliënhal. Vijf 
jaar later bouwt Gent een eigen 
piste. Die krijgt de naam ‘t Kuip
ke, naar de steile bochten. Na een 
brand in 1962 verrijst het Kuipke 
weer uit de as, even onverwoestbaar 
als het wielerfeest zelf. In 2020 zette 
corona helaas de beste tijd neer, 
maar Keisse is uit op revanche.

Blaarmeersen
Ook in de Blaarmeersen wordt 
koersgeschiedenis geschreven. In 
2019 kroonde Jesse Vandenbulcke 
zich aan de Watersportbaan tot 
Belgisch kampioene op de weg. 
Je fietst er ook langs het centrum 
Eddy Merckx, met de piste waarop 
in 1988 het WK baanwielrennen 
werd beslecht, en de Vlaamse  
Wielerschool, waar de flandriens 
van morgen van de band rollen. 
Sinds 2019 is er ook een cyclocross
parcours om je innerlijke Van Aert 
los te laten.

1 3

4

2

5
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In het najaar van 2023 
begint het dienstencentrum 

van Gentbrugge aan een 
tweede leven. Het wordt een 
bruisende ontmoetingsplek 

met een nieuwe naam:  
de Felix.

 STADSVERNIEUWING

Het kernidee van die stroming was: 
lange levensduur, tijdelijke invulling. 
De structuur van een gebouw moest zo 
in elkaar zitten, dat het in de toekomst 
flexibel voor andere toepassingen kon 
worden gebruikt. Ook het dienstencen
trum in Gentbrugge was zo bedoeld. Het 
is fantastisch dat het gebouw 50 jaar later 
een nieuw leven krijgt.”
Het idee van hergebruik zal velen 
bekoren. Met beton en glas hebben 
sommigen het moeilijker. Die robuuste 
en ruwbouwachtige look is inderdaad 
niet iedereens smaak, beseft Marc Felix. 
“Dat paste in het brutalisme van toen. De 
term kwam van ‘beton brute’. Architec
ten wilden de gebruikte materialen, zoals 
zichtbeton, eerlijk tonen. Tot dan toe 
werden publieke gebouwen binnen met 

H 
et gaat goed met ’t Groen Drieske. 
De Freinetschool in Gentbrugge 
verwelkomt elk jaar meer scholie
ren. Een ruimere locatie drong zich 

op. Ook De Kunstbrug, de Academie 
voor Muziek, Woord en Dans, zat met 
verhuiskriebels. Het sprookjesachtig 
kasteeltje in het Frans Tochpark is voer 
voor artistieke zielen, maar ook afgeleefd 
en op termijn niet meer brandveilig.  
De oplossing bleek verrassend dichtbij.
Nele Vanhooren (Dienst Stedelijke  
Vernieuwing): “De laatste jaren trokken 
de stadsdiensten weg uit het diensten
centrum aan de Braemkasteelstraat. De  
2 scholen nemen vanaf september 2023 
hun plaats in. Ze krijgen er het gezel
schap van de wijkbibliotheek met een 
leescafé en publieke werkplekken, een 
loket van de Dienst Burgerzaken en een 
politiecommissariaat. Ook de buurt is 
welkom om in de gedeelde ruimtes acti
viteiten te organiseren. De 3 bestaande 
blokken worden gerenoveerd. Daarnaast 
komt er ook één stukje nieuwbouw: 
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een spektakel zaal met eronder een half 
ondergrondse fietsenstalling.”

De warmte komt van diep 
Van een stil kantorenlabyrint verandert 
het dienstencentrum in een bruisende 
ontmoetingsplek met veel volk en veel 
beweging, 7 dagen op 7. Mooie vooruit
zichten, maar eerst wordt er grondig 
verbouwd. Dat gebeurt met respect voor 
de erfgoedwaarde van het gebouw.
Nele Vanhooren: “Aan het uitzicht ver
andert er bijna niets, maar de gebruikte 
technieken zijn ecologisch en toekomst
gericht. Om de gebouwen te verwarmen, 
wordt via diepe boorgaten aardwarmte 
uit de grond gehaald en met een warm
tepomp op temperatuur gebracht. In de 
zomer kun je dat systeem ook gebruiken 
om af te koelen. Het water in de toiletten 
komt van de platte daken. De architecten  
voorzien daar ook een groendak en 
zonnepanelen.”

Lange levensduur,  
tijdelijke invulling
Paul Felix, die het gebouw eind jaren 
’60 tekende en er nu ook zijn naam aan 
schenkt, zou tevreden geweest zijn. Zoon 
Marc, ook architect, legt uit waarom.
Marc Felix: “Het dienstencentrum 
dateert van 1972. In dat jaar vertelde 
mijn vader al aan zijn studenten dat 
duurzaamheid een belangrijke kwaliteit 
van architectuur zou worden. Hij was 
een aanhanger van het structuralisme. 

NIEUWE  
FUNCTIE VOOR 

DE FELIX



pleister en buiten met natuursteen afge
werkt. Maar smaak is vaak tijdgebonden: 
vandaag komt het brutalisme opnieuw in 
de belangstelling.” (lacht)

Ontmoeting in ‘t groen
De noden van de buurt kregen van bij 
het begin heel wat aandacht. De Felix 
staat open voor lokale verenigingen. 
Het Rode Kruis en de Koninklijke Har
monie De Neerschelde krijgen er een 
vaste stek. Die toekomstplannen werk
ten inspirerend. Delphine Standaert, di
recteur van de kleuter en lagere school 
GO! Basisschool Gentbrugge, diende 
samen met haar collega van ’t Groen 
Drieske, de ouders van beide scholen en 
bewoners een wijkbudgetvoorstel in.
Delphine Standaert: “We vragen geld aan 
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Van een stil  
kantorenlabyrint 

verandert het  
dienstencentrum  
in een bruisende 
ontmoetingsplek 
met veel volk en 
veel beweging.

de Stad Gent om een buitenforum te  
creëren, vlakbij de Felix en de Gentbrugse  
Meersen. Denk aan een open ontmoe
tingsplek met een houten amfitheater, 
picknicktafels, een krijtbord … De 
scholen uit de buurt zouden dat forum 
als buitenklas gebruiken, maar het kan 
ook dienen om lezingen te organiseren, 
verhalen te vertellen of even te pauzeren.  
Net als de Felix zou het een echte ont
moetingsplek worden, waar iedereen 
welkom is.” 

+ www.stad.gent/defelix
+ stedelijkevernieuwing@stad.gent
 • 09 266 82 34 (Dienst Stedelijke Vernieuwing)
Bezoek rondom het gebouw de buitenexpo  
over de plannen.
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WERK AAN  
DE WEG

In het noorden van Gent wordt de komende maanden 
hard gewerkt. Twee grote werven moeten het verkeer 
in de toekomst vlotter en veiliger maken. En daar komt 

hinder bij kijken.

VERKEER

Turboverkeersplein EuroSilo

In februari gingen de werken aan het kruispunt bij EuroSilo in 
Oostakker van start. Het kruispunt van de J.F. Kennedylaan en 
de D. Eisenhowerlaan wordt het eerste turboverkeersplein in 
Vlaanderen. Dat is een rotondevariant met aparte rijstroken per 
richting. Bestuurders moeten voor het oprijden kiezen welke 
kant ze uit willen. Zo krijgt het verkeer meer ruimte en wordt het 
kruispunt veiliger. Verkeerslichten zorgen voor een aangepaste 
snelheid, terwijl nieuwe geluidswanden de buurt vrijwaren van 
geluid en fijn stof. Tegelijkertijd wordt de bestaande fietssnel
weg langs de R4 tussen Gent en Zelzate verbreed en vernieuwd. 
De werken verlopen in fases. Zo blijft de doorstroming voor het 
fiets en autoverkeer gegarandeerd. Dankzij versmalde rijstroken  
met snelheidsbeperkingen ter hoogte van de werken hoeven 
automobilisten niet om te rijden. Voor fietsers is er een tijdelijke 
omleiding langs de haven. Als alles volgens planning loopt, is 
het turboverkeersplein klaar tegen de zomer van 2022.

Abonneer je op de nieuwsbrief via www.r4wo.be/nieuwsbrief. Woon je in de buurt?  
Dan kun je de werken volgen via het buurtplatform Hoplr.
+ www.r4wo.be/turboverkeersplein
+ www.hoplr.be

Dampoort en omgeving

In het najaar start de bouw van de Verapazbrug aan Dok Noord. 
Die moet het fileleed tussen de Gentse stadsring (R40) en de ring 
rond Gent (R4) helpen verlichten. De brug zal de Muidelaan over 
het Handelsdok met de Afrikalaan verbinden. Daar komt een 
verkeersplein, waardoor je makkelijk richting de Dampoort of 
de Vliegtuiglaan en de R4 kunt. De grote verkeersstroom aan de 
Dampoort wordt in de toekomst via de Koopvaardijlaan geleid. 
Daarom steekt het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer het 
kruispunt aan de Dampoort en het Antwerpenplein in een  
nieuw kleedje. De rijstroken en de bushaltes worden herschikt  
en er komen extra verkeerslichten. Een nieuw fietspad zal de 
Antwerpsesteenweg en de Koopvaardijlaan in beide richtingen  
met elkaar verbinden. Komende zomer starten de werken aan 
de Dampoort en het Antwerpenplein. Ze zullen 2 jaar duren en 
voor grote verkeershinder zorgen. Moet je in die periode Gent via 
de Dampoort in en uit? Dan houd je best rekening met langere 
reistijden. Neem indien mogelijk de fiets.

Abonneer je op de nieuwsbrief en volg de werken op de voet.
+ www.wegenenverkeer.be/dampoort
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Heb je vragen over digitale toepassingen en wil 
je graag hulp? In 52 Gentse Digipunten gebruik je 
gratis een computer met internet, in 25 daarvan 

helpt een begeleider je op weg.

DIGIPUNTEN

Digitaal
wegwijs

Maak je mensen graag digitaal wegwijs? 
Meld je dan aan als vrijwilliger in 1 van de  

25 bemande Digipunten.
 + www.stad.gent/digipunten

• digitaal.talent@stad.gent

“Een formulier opvragen, videobellen, een 
afspraak bij de dokter maken … Een groot deel 
van je leven speelt zich vandaag online af. Niet 
iedereen heeft het makkelijk om bij te blijven. 
Zo’n 40 procent van de volwassen Vlamingen 
beschikt over te weinig digitale vaardigheden 
om vlot mee te kunnen. In Gent zijn dat meer 

dan 80.000 mensen. Om je op weg te helpen, 
telt Gent 52 Digipunten. Daar kun je gratis een 

computer met internetverbinding gebruiken. Je 
vindt ze in de bibliotheken, de GentinfoPunten, 

de buurtcentra, de Lokale Dienstencentra en 
bij vzw’s, zoals Kringwinkel Ateljee en KRAS-
diensten. In 25 Digipunten kun je bovendien 

terecht met al je digitale vragen. Kan de 
begeleider je niet meteen helpen? Dan verwijst 

hij of zij je met plezier door.”

Voor een overzicht van alle Digipunten kun je 
terecht in de Stadswinkel (Botermarkt 17A),  

bij Gentinfo en op www.stad.gent/digipunten. 
Daar kom je ook te weten welke locaties 

tijdelijk gesloten zijn door corona.
+ gentinfo@stad.gent

• 09 210 10 10

‘Onze digi- 
kenners maken 
je met plezier  

wegwijs.’
KAREN VOS, DIGITAAL.TALENT@GENT

een account 
maken op een 
website

inloggen op de 
stadswebsite

je smartphone 
of tablet  
instellen

een online  
formulier 
invullen

leren video-
bellen

een foto 
doorsturen of 
downloaden

een app of 
programma 
installeren

een presentatie 
maken voor je 
spreekbeurt

Hulp bij … 
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wie
Bart Maris, muzikant 
waar
Muinkschelde (De Krook) 

Barre tijden voor muzikanten. 
Tenzij je Bart Maris heet en 
niet om een experiment 
verlegen zit. In maart gaat 
hij scheep met drummer 
Giovanni Barcella voor een 
concert op het water.

Bart
DE AGENDATIPS VAN ...

20

“Het idee kwam van kunstenaar Stefaan 
Dheedene. Hij houdt ervan om iets uit 
z’n context te halen en ergens te plaat-
sen waar het eigenlijk niet thuishoort. 
En dus gaan we free jazz spelen op zijn 
boot, terwijl de mensen langs de kade 
toekijken. Ik ben benieuwd wat dat 
gaat geven. Tijdens de Gentse Feesten 
kijkt niemand daarvan op. Maar op een 
zondag in maart ligt dat wellicht anders. 
Ik kijk er in elk geval naar uit om nog 
eens voor een echt publiek te spelen. 
Die digitale concerten geven toch niet 
dezelfde voldoening. Ik geef les aan 
het conservatorium. Ook dat moet nu 
allemaal online gebeuren. De studenten 
geven in maart hun klasconcerten. Voor 
velen onder hen is het de eerste keer 
dat ze in groepsverband samenspelen. 
Dat is heftig. Toch heb ik er vertrouwen 
in dat alles weer goedkomt. De roa-
ring twenties worden voorspeld. Daar 
kunnen we alleen maar naar uitkijken, 
toch? In afwachting daarvan creëer ik 
mijn eigen podium. Mijn trompet en 
mijn repertoire: meer heb ik niet nodig. 
Blijven spelen, dat geef ik ook aan mijn 
studenten mee.”

+ www.bartmaris.be

Walkabout
ZO 21 MAA
Diverse locaties op 
het water

Springsounds 
MA 1 TOT WO 10 MAA  
Zaal Miry (livestream)

Zie agenda hiernaast.



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.

Ontdek meer activiteiten op www.uitingent.be

Drie nachten op rij hult Muziekcentrum De Bijloke zich in het diepste zwart. Barok
muziek die langzaam uitdooft, maanloze melancholie en gitzwarte basklanken 
in een bijzondere online concertervaring, met livestreams van onder meer Imago 
Mundi, ClubMediéval en I Solisti (foto) met nieuw werk van Daan Janssens. Duik mee 
in de duisternis, en kom weer boven als verlicht mens.
+ www.debijloke.be
• 09 323 61 00 (Muziekcentrum De Bijloke)

Groepscursus Rookstop
MA 1 MAA TOT MA 10 MEI
Stoppen met roken is altijd een goed 
idee, zeker in coronatijden. Een 
groepscursus is vaak zeer efficiënt. 
Iedereen heeft hetzelfde doel voor 
ogen, er wordt gedeeld en gelachen, 
en de deelnemers vinden steun bij 
elkaar. Tijdens 8 opeenvolgende  
sessies, telkens op maandag van 
18.30 tot 20 uur, helpt tabakoloog 
Luc Timmermans je van het roken 
af. De groepscursus kost 48 euro. 
Mensen met een verhoogde tege-
moetkoming of jongeren onder de 
20 jaar betalen 24 euro. Als corona 
de fysieke groepscursus verhindert, 
komt er een online alternatief.
+ www.go.stad.gent/stopmetroken
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Walkabout
ZO 21 MAA
Een bewegend concert vanop een 
unieke boot op de Gentse binnen-
wateren met Bart Maris op trompet, 
slagwerk van Giovanni Barcella en 
een buitenboordmotor bespeeld 
door beeldend kunstenaar Stefaan 
Dheedene. De boot vaart Gent binnen 
via de Snepkaai voor een muzikaal 
parcours door het centrum van 10 tot 
14 uur. Kijken en vooral ook luisteren 
doe je gratis vanop de kade.
+ www.uitingent.be (en tik ‘walkabout’ 

in het zoekvenster)

Nowruz
NOG TOT 31 MAA

Nowruz, een van de oudste en 
belangrijkste feesten van Iran,  
Afghanistan en Centraal-Azië, 
kondigt het begin van de lente 
aan. Op zaterdag 20 maart geniet 
je online van een concert van het 
nieuwe ensemble Suran. Zij brengen 
onder meer Iraanse klassieke en 
volksmuziek. Thuis meevieren? Bestel 
dan tot eind maart een Nowruz-box 
met een Afghaans feestmaal via de 
website van De Centrale. Daar vind je 
ook alle info over andere activiteiten 
rond Nowruz.
+ www.decentrale.be
• 09 323 65 65

agenda

wie
Bart Maris, muzikant 
waar
Muinkschelde (De Krook) 

MAART

Belmundo
MA 1 TOT WO 31 MAA

Belmundo is het jaarlijkse Gentse 
festival rond internationale soli-

dariteit. Tal van Gentse organisaties 
organiseren een maand lang tientallen 
activiteiten rond het thema ‘systeem-
verandering’: wat moet anders in de wereld 
en wat zijn de mogelijkheden? Ondanks 
de coronamaatregelen belooft Belmundo 
ook dit jaar een gevarieerd programma met 
stadswandelingen, kookpakketten, uitda-
gingen, online filmvertoningen en zoveel 
meer. Meer details over het programma 
vind je op de Belmundo-website.
• www.belmundo.gent
• 09 323 55 05 (Vredeshuis)

Springsounds
MA 1 TOT WO 10 MAA
Studenten uit de instrument-, 
kamermuziek- en zangklassen van de 
Academie voor Schone Kunsten (KASK) 
en het Koninklijk Conservatorium 
brengen de resultaten van hun werk in 
de voorbije maanden. De klasconcert-
weken zijn een jaarlijkse traditie en 
een hoogtepunt voor de studenten. 
Dit seizoen zijn de klasconcerten 
intensiever dan ooit. Met 2 livestreams 
per dag en maar liefst 17 klassen die 
zich presenteren, ben je verzekerd 
van een gevarieerd aanbod jong en 
talentrijk geweld.
+ www.miryconcertzaal.be/springsounds
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ZWART LICHT 

DO 18 TOT ZA 20 MAA

TIP

©
 Koen Broos
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Stuur de oplossing, samen met je adres, vóór  
maandag 8 maart naar waaringent@stad.gent  
of via de post naar: Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent,  
Botermarkt 1, 9000 Gent.

“De Fietsambassade markeert je fiets in Fietspunt Gent 
Sint-Pieters (Voskenslaan 27), Fietspunt Dampoort 

(Oktrooiplein 10), Onder De Krook (Miriam Makebaplein 1) 
of in het Fietsendepot (Maaltebruggestraat 191). Zo vind je 
hem sneller terug wanneer hij wordt gestolen of ontruimd. 
Het markeren is gratis en duurt maar enkele minuten. Op je 
fietskader komt een moeilijk te verwijderen sticker met je 
rijksregisternummer. Die helpt om dieven af te schrikken. 

Een gemarkeerde fiets laat zich minder makkelijk verkopen. 
Na de markering krijg je een fietspas. Daarop schrijf je de 
unieke gegevens van je fiets: een extra bewijs dat de fiets 
van jou is. Een fiets die wordt gevonden of ontruimd, gaat 
naar het Fietsendepot. Via het rijksregisternummer brengt 

het Fietsendepot de eigenaar op de hoogte.”

+ www.fietsambassade.gent.be/fiets-kwijt/fiets-markeren
• 09 266 77 00 (De Fietsambassade)

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

‘Waar kan ik mijn fiets  
laten markeren?’

MARLIES VAN KERKHOVE, GENTBRUGGE

WEDSTRIJD

GENTINFO

Vraag het aan

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Vijf winnaars 
krijgen een fietstruitje van De Fietsambassade. 

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden de muurtekening  
van Kitsune Jolene in de  
Sint-Pieters nieuwstraat.
• Kristien De Meyer, Gent
• Jeanine Ghys, Gent
• Julie Van der Gucht, Gent
• Dominique Van Rossom, Gent
• Adrien Vandevelde, Gent

Het sleutelwoord van de 
kruiswoordpuzzel in het 
vorige nummer was  
Blaarmeersen. 
Dat wisten onder meer deze 5 winnaars:
• Noël Aelbrecht, Gent
• M.A. De Bosschere, Sint-Amandsberg
• Florette De Visscher, Wondelgem
• Siebe Hoff, Sint-Amandsberg
• Erwin Van Damme, Wondelgem

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

Vragen over coronamaatregelen?
 www.stad.gent/corona

  09 210 10 10 (Gentinfo)



23

1  ISABEL DE VRIENDT
Perfecte momenten

2  NELE PATTYN
Nieuwjaarswandeling

3  STEVEN VANHEULE
Herfst op het Casinoplein

4  BO SMET
Stadszicht vanop het Gravensteen

5  KIMBERLY VERHAEST
Mona in Rozebroeken

6  JULIE DHAENE
Prachtige dochter

JOUW

FOTO
HIER

1

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



HELPT

Waarom ik graag 
met zware kratten 
sleur?

“

“

Word vrijwilliger voor één dag! Schrijf je in op stad.gent/omdathethelpt

Camiel, vrijwilliger 
Sint-Antoniuskring KRAS Gent
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