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De witte vlag wappert op de toren van de 
Sint-Baafskathedraal, een teken van hoop 
en solidariteit in tijden van corona. En een 
aanmoediging om vol te houden! Want ook 
al mogen we vandaag best eens sakkeren en 

neute, pleuje mogen we zeker niet. Hang de 
poster op de achterkant van dit magazine 
aan je raam, en steek zo ook je mede-
Gentenaars een hart onder de riem.

NEUTE MAG,
PLEUJE NIE

UITKIJK
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kort
nieuws

7.187 kinderen 
op sportkamp 
in Gent

Voor het project Hello Jenny zoekt de Dienst 
 Ouderenzorg 100 vrijwillige buddies. Hello Jenny 
spoort eenzaamheid bij ouderen op met slimme 

technologie. Een toestel in hun kamer vraagt wekelijks hoe het met hen 
gaat. Hebben ze nood aan sociaal contact? Met een eenvoudige druk op 
de knop komt dan een buddy of maatje (een vaste contactpersoon in de 
buurt) langs voor een babbel, een kop koffie of een wandeling.  
Nieuwe vrijwilligers starten ten vroegste eind augustus.
+ www.stad.gent/hellojenny  
• 0473 94 13 60 (Ouderenzorg)

ZOMERSPORTEN
Start inschrijvingen
In juli en augustus laat de Stad Gent je 
gratis of voor een zacht prijsje kennis-
maken met hippe zomersporten en avon-
tuurlijke activiteiten zoals start to golf, 
mountainbike en paddle board yoga. Voor 
Gentenaars starten de inschrijvingen op 
woensdag 27 mei, voor niet-Gentenaars de 
dag nadien, telkens om 9 uur. De meeste 
zomersporten vinden plaats op de Blaar-
meersen en zijn toegankelijk vanaf 16 of 18 
jaar, enkele vanaf 12 jaar. Ook voor sporters 
met een beperking is er een mooi aanbod. 
+ www.stad.gent/zomersporten
• 09 266 80 00 (Sportdienst)

HELLO JENNY 
zoekt buddies 

SPORTLESGEVER
Iets voor jou?
Ben je 16 jaar of ouder? Volg je een opleiding 
sport- of pedagogische wetenschappen of heb 
je al zo’n diploma op zak? Dan kun je lesgever 
worden bij de Sportdienst voor de sportkam-
pen, cursussen en sportdagen. Interesse? Mail 
lesgevers.sport@stad.gent of bel 09 266 80 60 
voor een verkennend gesprek. Dat gesprek kan 
ook online plaatsvinden. 
+ www.stad.gent/werkenbijsportdienst
• 09 266 80 60 (Sportdienst)

OPENBAAR ONDERZOEK
Algemeen  

Bouwreglement
De Stad Gent wil de verkoop van 
individuele units in grootschalige 
studentenhuisvesting niet meer 

toelaten. Dat is al 10 jaar de 
aanpak, maar de beleidslijn wordt 

nu geformaliseerd in het Alge-
meen Bouwreglement. Ook het 

verhandelen van zakelijke rechten 
(erfpacht, vruchtgebruik …) zal niet 

meer kunnen. Voor de wijziging 
loopt een openbaar onderzoek van 
maandag 1 juni tot en met woens-

dag 1 juli 2020. In die periode 
kun je opmerkingen en bezwaren 

indienen. 

+ www.stad.gent/bouwreglement
+ bouwen@stad.gent

• 09 266 79 50 (Balie Bouwen)
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GELE HUISVUILZAKKEN
nog geldig
Ivago neemt, naast de groene, ook de gele huisvuil-
zakken nog mee tot woensdag 1 juli. De omruilactie 
van gele naar groene huisvuilzakken is uitgesteld als 
gevolg van de coronacrisis. Nieuwe huisvuilzakken 
zijn te koop in je buurtwinkel of supermarkt. Maak 
je gebruik van containers met een chip of een on-
dergronds sorteerpunt? Dan veranderen de tarieven 
voor restafval op maandag 1 juni.
+ www.groenezak.be • 09 240 81 11

VAKANTIEOPVANG
in de zomer
Als de coronamaatregelen het toelaten, kunnen 
ouders van kleuters en kinderen van de lagere school 
voor opvang tijdens de zomervakantie terecht bij de 
Dienst Kinderopvang. Je kunt opvang aanvragen van 
zaterdag 16 tot en met zondag 31 mei. Schrijf je in via 
www.kinderopvang.gent of bel naar 09 268 20 91 voor 
meer info. Zoek je opvang voor een peuter jonger dan 
3 jaar die tijdens het schooljaar niet in een stedelijke 
opvanglocatie is ingeschreven? Bel dan naar Gentinfo 
op 09 210 10 10.

Stuur de oplossing samen met je  
adres vóór dinsdag 12 mei naar  
waaringent@stad.gent of via de post naar: Stadhuis,  
Wedstrijd Waar in Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

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

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden de klok aan de achterkant van 
het Sint-Pietersstation.
• Christiane Declercq, Gent
• Annie Schoofs, Gent
• Anna Supré, Gent
• Brigitte Vanderstricht, Zwijnaarde
• Viktor Vileyn, Gent

Waar in Gent?

WEDSTRIJD
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HOE GENT 
BLIJFT DRAAIEN

“Het applaus voor de zorg is tof. Maar nog veel belangrij-
ker is dat iedereen zich aan de regels houdt. Altijd goed 
je handen wassen als je een pakje komt afgeven, bijvoor-
beeld. De eerste week van de lockdown verliep hectisch. 
Het was zoeken, want het beschermingsmateriaal was er 
nog niet allemaal. Gelukkig maakten heel veel vrijwilli-
gers mondmaskers voor ons en het materiaal werd vrij 
snel geleverd. Nu is de rust teruggekeerd. Je merkt dat 
de bewoners meer behoefte hebben aan een babbel. Dat 
lukt, mede door de hulp van collega’s uit stadsdiensten 
waar het werk op een laag pitje staat. Er wordt gewandeld 
en geskypet. Buurt bewoners gaven een concertje in de 
binnentuin waar alle afdelingen op uitkijken. We houden 
zelfs bezoekmomenten, op afspraak én op afstand, met 
tafeltjes aan weerszijden van de haag in onze voortuin.”

“Normaal gaat 90 procent van mijn tijd naar mijn werk 
als diensthoofd van 60 mensen, en 10 procent naar 
noodplanning. Nu is het omgekeerd. We krijgen min-
der oproepen over inbraken of verkeersongevallen. Op 
dat vlak lijkt de wereld stilgevallen. De politiemensen 
op straat zijn zowat fulltime bezig met de controle op 
de naleving van de coronamaatregelen. En al doende 
moeten ze altijd beducht 
zijn voor besmetting. We 
kunnen niet standaard met 
een mondmasker rondlo-
pen, daarvoor hebben we 
er niet genoeg. Gelukkig 
worden onze inspannin-
gen gewaardeerd, al blijft 
een harde kern de coronamaatregelen in vraag stellen, 
met discussies tot gevolg. Of de Gentenaar iets kan 
doen om het ons gemakkelijker te maken? Beperk je 
verplaatsingen tot een minimum. Hoe minder mensen, 
hoe minder wij moeten controleren en hoe minder 
nodeloze contacten. Twijfel je zelf of een verplaatsing 
wel noodzakelijk is? Blijf dan liever binnen.

‘We zullen doorgaan’: het is niet alleen het 
motto van de zorg in tijden van corona. 
Helden van hier vind je in alle sectoren.

GERDA PAUWELS 
ZORGCOACH WOONZORGCENTRUM ZUIDERLICHT MARIAKERKE

‘Zorgen dat de 
maatregelen 

blijven werken.’

HANS MOORS  
COMMISSARIS EN VERANTWOORDELIJKE  
NOODPLANNING POLITIE GENT

‘Ouderen 
beschermen, zo 
goed het kan.’

CORONAKRONIEKEN
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INGRID DE BOCK 
BRUGFIGUUR VRIJE BASISSCHOOL ’T KLIMREK

“Het deed pijn toen het dagelijkse contact met de ouders en kin-
deren wegviel. We gaan nog op huisbezoek om spelmateriaal en 
takenbundels af te geven, maar we 
moeten buiten blijven, op 2 meter 
van de deur. Die afstand is niet 
fijn, zeker nu de mensen zoveel 
vragen hebben. Maar vandaag 
hebben we 38 tablets en laptops 
rondgedeeld: de dankbaarheid 
van de kinderen – “Mogen wij een 
tablet van de school gebruiken?” – heeft me een boost gegeven. In 
onze school zitten veel kwetsbare of anderstalige leerlingen. Ik ben 
ervan geschrokken hoe weinig van die gezinnen internet toegang 
hebben: 47 van de 90 die we opbelden. De oudere kinderen hebben 
een smartphone met een goedkoop abonnement, maar daarmee 
maak je geen huiswerk of hou je geen contact met de leerkracht. 
Is er wel een laptop, dan zijn de ouders vaak niet mee met Smart-
school of het systeem van de  digitale inschrijvingen … Een pro-
bleem dat niet weggaat na corona.”

‘Zorgen dat 
alle leerlingen 
mee zijn.’

“Na een korte schakelperiode was het alle hens aan dek. Niet in het 
minst in onze welzijnsbureaus, die plots met een nieuw cliënteel 
werden geconfronteerd. Mensen die door de crisis aan de verkeer-
de kant van kwetsbaar zijn beland, en die net als iedereen met 
vragen zitten. Als we zelf niet kunnen helpen, verwijzen we hen 
door naar de juiste instanties. Dat doen we bijna uitsluitend online 

en van thuis uit: iets wat tot voor kort 
onmogelijk leek. De dak- en thuislozen 
proberen we wel nog fysiek te bereiken. 
Voor hen hebben we de locaties voor 
nachtopvang, maar ook de inloopcentra 
opnieuw geopend. Een deel ervan leg-
gen we te slapen in hostels. Zo kunnen 
we ook in tijden van social distancing 

de nodige capaciteit aanbieden. Er is veel werk aan de winkel. 
Gelukkig kunnen we rekenen op spontane hulp. Tal van partners 
springen mee op de bres. Stadsmedewerkers dienen zich aan om 
als vrijwilliger bij te springen. Dat is hartverwarmend.” 

‘Veel mensen 
die we normaal 
niet zien.’

STEFAN DHONDT 
HOOFDMAATSCHAPPELIJK WERKER OCMW

1.000 x dank!
Hans, Gerda, Eva, Ingrid, Stefan en Febe: ze loodsen elk op hun manier Gentenaars 
door deze moeilijke periode. Het zijn maar 6 van de vele duizenden Gentenaars die 
de stad doen draaien. Volgende maand lees je meer getuigenissen. Voor nu alvast: 
een dikke merci aan alle lezers die iets betekenen voor anderen.
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HOE GENT 
BLIJFT DRAAIEN

“We moesten onszelf heruitvinden. Vooral tijdens de 
paasvakantie was alles anders. Kinderen van 3 tot 12 jaar die 
voordien al naar dezelfde school gingen, en dus al vaak met 
elkaar in contact kwamen, werden samengezet in ‘contact-
bubbels’. Zo hielden we het risico op besmetting zo klein 
mogelijk. Samen met een tweede begeleider had ik een 
groepje van twee kinderen onder mijn hoede. Die kregen 
alle aandacht, maar het vergde heel wat creativiteit. Door 
de coronaregels vielen contactspelletjes uit de boot. Kook-
activiteiten ook, omwille van de hygiëne. Omdat we één 
tiener in de rangen hadden, zonder aangepast programma, 
daagden we andere IBO’s met een filmpje uit voor een spel. 
Organisaties uit de buurt, vzw Graffiti, de Kopergietery en 
het Industriemuseum, stelden spontaan hun digitaal aan-
bod ter beschikking. Mooi, die solidariteit, ook omdat we 
veel kinderen uit kwetsbare gezinnen over de vloer kregen. 
Die konden we zo toch een aangename vakantie bezorgen. 
Twee weken thuis is lang, zeker wanneer de ouders andere 
zorgen aan hun hoofd hebben.”

“Ik ben aangenaam verrast door de solidariteit. De 
buurt- en de straathoekwerker, de wijkregisseur, ver-
schillende stadsdiensten: velen willen hun steentje bij-
dragen. Toch mag er nog meer begrip zijn voor mensen 
in armoede, want de coronacrisis treft hen harder. Ze 
vereenzamen snel, en ze zit-
ten met vragen omdat ze de 
maatregelen niet zo duidelijk 
vinden. Als je arm bent, is 
het ook moeilijker om je 
aan de regels te houden. Wij 
hebben ons huisje en ons 
tuintje, daklozen hebben 
geen plek. Vzw Sivi heeft een uitgebreide werking in 
Sint-Amandsberg en de Dampoortwijk. Daarvan loopt 
alleen de voedselondersteuning door, in de kerk op het 
Heilig Hartplein. De mensen worden doorverwezen en 
komen op afspraak, dus we kunnen ervoor zorgen dat 
we hen gespreid ontvangen. Omdat er minder voeding 
blijft liggen in de supermarkten, krijgen we er niet zo-
veel aangeleverd. Daardoor kunnen mensen maar één 
keer per maand langskomen in plaats van twee keer. 
Spijtig, want we krijgen steeds meer aanvragen.

FEBE VERBRUGGHE 
KINDERBEGELEIDER BUITENSCHOOLSE OPVANG (IBO) MARGRIET

‘De voedsel-
ondersteuning 
loopt gewoon 

door.’

EVA ROELAND 
VZW SIVI

‘Creatief 
uit de hoek 
komen.’

CORONAKRONIEKEN
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 Nils Mouton

waar
 Bioboerderij  

De Zwaluw  
(Lovendegem)

“In mei mogen de schapen eindelijk van 
stal. Ze trekken eropuit met onze herder 
en zijn hond Jimmy. Herderen is een job 
apart. Mijn collega Hamdy is ervoor in 
de wieg gelegd. Hij stamt uit een familie 
van Albanese schapenboeren. Daar we-
ten ze nog hoe ze dieren moeten lezen. 
Al generaties lang trekken ze de bergen 
in met hun kuddes. Gent was voor hem 
eerst een serieuze aanpassing, ja, want 
hier moet je uitkijken waar je graast. 
Maar de kudde is nu volledig afgestemd 
op het stadsleven. De Gentenaars 
reageren goed op de schapen langs de 
Coupure, de Watersportbaan en de Leie 
tussen de Sneppebrug en de Coupure. 
Onze Albanese herder kreeg vorig jaar 
het gezelschap van een oud mevrouwtje 
met een hondje. Ze wijkt niet meer van 
zijn zijde, ook al verstaan ze elkaar nau-
welijks. Maar ze vinden het allebei prima 
zo (lacht). En de schapen ook.”

Waar staan ze? Volg de schapen in real time via  
sheeptracking op www.stad.gent/schapen 

Nils
DANKZIJ

De schapen van Nils Mouton 
(what’s in a name?) zijn 
wandelende grasmachines. 
Ze houden de bermen langs 
de Coupure en andere 
Gentse wateren kort. ‘Er 
blijft geen maaisel meer 
liggen en met hun mest en 
wollige vacht verspreiden ze 
de bloemenpracht.’

100 tot 130  
schapen

20 km 
bermen  

te begrazen

5 
wachtweides 
om te slapen

9
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CORONACRISIS

“Gaat alles goed met u? Of alles GOED 
gaat?!” De stem van Vera Lisarde (65) 
galmt door de inkomhal van het ap-
partementsgebouw waar Mariette Van 
Weerst (92) woont. Voor alle zekerheid 
steekt ze met een vragende glimlach 
ook de duimen nog eens op. De 2 dames 
staan op 3 meter van elkaar. Een veilige 
afstand, maar niet handig als je hardho-
rig bent. En net nu is Mariette’s hoor-
apparaat binnen voor een onderhoud. 
Slechte timing, zo midden in de grootste 
gezondheidscrisis van de eeuw. Maar 
het lukt wel, vindt Vera. “Ik praat luid 
en herhaal mijn vraag als het nodig is. 
Mariette is bovendien goed omringd. 
’s Morgens komt de verzorging langs, 
’s middags wordt haar lunch geleverd 
en haar ex-schoonzoon zorgt voor de 
boodschappen.” 
Toch is Mariette heel blij dat Vera elke 
dag eens telefoneert of aanbelt. “Nor-

maal ga ik lunchen en doe ik activi-
teiten mee in De Waterspiegel, mijn 
lokaal dienstencentrum. Nu is dat ge-
sloten en zit ik thuis. Het is tof dat Vera 
‘mijn’ vrijwilliger is. Ik kende haar 
mama en herinner me haar nog van 
toen ze hier als klein meisje rondliep.”

Kortademig
Vera ging 5 jaar geleden met pensioen. 
Plannen om de vrijgekomen tijd aan 
vrijwilligerswerk te besteden, werden 
doorkruist doordat haar moeder ziek 
werd en overleed. Toen de coronacri-
sis losbrak, bood Vera meteen haar 
diensten aan. 
Vera Lisarde: “Ik houd dagelijks 

contact met Mariette en elke maandag-
morgen ga ik voor een andere dame 
boodschappen doen. Ze is kortademig 
en zit in de risicogroep. Ik ben dan ook 
heel voorzichtig. In de winkel draag ik 
handschoenen en een mondmasker. De 
tassen zet ik neer aan de voordeur.”
Vera is bang dat het gewone leven nog 
niet voor meteen is. Een reden te meer 
om als vrijwilliger bezig te blijven. “Ook 
na de crisis kunnen ze op mij rekenen.”

Solidaire golf
Gentenaars die hulp kunnen gebruiken 
of die als vrijwilliger een steentje willen 
bijdragen, mogen zich aanmelden op 
het platform Gent Helpt (zie kader-

Afstand houden! Blijf in uw 
kot! Het is van moeten, maar 
veel oudere, alleenstaande 
en kwetsbare Gentenaars 

dreigden heel wat nadelen 
te ondervinden van de 

strenge social distancing. 
Gelukkig boden zich op 

enkele weken tijd ruim 1.400 
nieuwe vrijwilligers aan, via 

het platform Gent Helpt.

GENT HELPT
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'Een warme golf 
van solidariteit 
overspoelde de 

stad.'

stukje). Die oproep werd vanaf dag één 
massaal opgevolgd. Een warme golf 
van solidariteit overspoelde de stad. 
Opvallend: bij de honderden nieuwe 
vrijwilligers zitten veel jongere mensen, 
zoals Joenah Malot (26). Zij zorgde voor 
de kat van een buurtbewoner die naar 

het ziekenhuis moest.
Joenah Malot: “Gelukkig niet voor 
corona, maar de man moest toch 3 
dagen binnen. Hij heeft me zijn sleutel 
gegeven. Ik ben ’s morgens en ‘s avonds 
langsgeweest om zijn poes eten te geven 
en de kattenbak proper te maken. Het 
beestje was 19 jaar oud, dus dat was be-
ter dan het ergens anders op te vangen. 
Voor mij was het een kleine moeite, 
want ik woon op een paar minuten 
fietsen.” 
Eén ding vond Joenah jammer: dat ze 
na afloop geen kopje koffie konden 
drinken, om elkaar beter te leren ken-
nen. “Maar dat halen we wel in als dit 
allemaal voorbij is.”

GENT HELPT

Hulp nodig?
MARTINE DE TROCH, 

VRIJWILLIGERSPUNT - GENT HELPT

“Zoek je iemand om boodschappen te doen, 
een maaltijd te bereiden, je huisdier op te 
vangen of uit te laten, of gewoon voor een 
babbel aan de telefoon? Laat het weten via 

de website, of bel Gentinfo als je uitleg wil bij 
de registratie. Wij verzamelen alle mogelijke 
vragen naar hulp, en gaan op zoek naar een 
gepaste vrijwilliger. Niet alleen individuele 
Gentenaars, maar ook sociale organisaties 

mogen bij ons aankloppen. Vaak hebben die nu 
minder eigen vrijwilligers, omdat die een tijdje 

niet met andere mensen in contact mogen 
komen. Onze vele nieuwe vrijwilligers springen 

graag bij!”

+ www.stad.gent/genthelpt
+ vrijwilligerspunt@stad.gent 

• 09 210 10 10 (Gentinfo)
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BAGGER
& GLORIE

WATERSPORTBAAN

Oogstte de Watersportbaan 
ooit bewondering alom, 

nu is ze op sommige 
plaatsen niet meer dan een 

halve meter diep. Hoog 
tijd om een glorieus stuk 

sportgeschiedenis in ere te 
herstellen.

Hoe zou Gent eruitgezien hebben 
zonder Watersportbaan en Blaar-
meersen? Kajakker Walter Kesbeke is 

93 lentes jong en herinnert het zich nog. 
“Ik was een jongeman toen ze in oktober 
1954 begonnen met de aanleg”, vertelt 
de meervoudig Belgisch kampioen. “Ik 
trainde in die tijd op de Leie en op de 
Brugse Vaart, net als iedereen toen. Om 
6 uur ’s ochtends zat ik al op het water 
om te oefenen. Ook de Ringvaart was 
er nog niet, en er kwamen veel schepen 
voorbij. Je moest maken dat je recht 
bleef (lacht). Waar nu de Watersportbaan 
is, was er niets dan struiken, vuilnis en 
hier en daar een boerenhof. In de winter 
liep alles onder en gingen de mensen er 
schaatsen.”

Buutjesvoaringe
De strenge vrieswinter van ‘54-‘55 maak-
te van de aanleg een race tegen de tijd. 

Gent had de organisatie van het Europees 
roeikampioenschap van 1955 in de wacht 
gesleept, maar er was één probleem: de 
roeibaan moest nog gegraven worden. 
Vernuftige ingenieurs klaarden de klus 
toch op tijd dankzij gigantische graaf- en 
zuigmachines. De zompige Neermeersen 
waren omgetoverd tot een zonnig strijd-
perk voor roeiers uit 21 landen, en dat op 
9 maanden. De afgegraven grond maakte 
het gebied bouwrijp voor woontorens.
“Onvoorstelbaar”, zegt Patrick Rombaut, 
voorzitter van de roeivereniging Sport 
Gent (KRSG), “maar tijdens de finale in 
augustus ‘55 stonden er 30.000 mensen 
te juichen langs de nieuwe Watersport-
baan, meer dan in de Ghelamco Arena 
(lacht).” De verklaring voor die massale 
volkstoeloop? De kunstbaan was één 
van de eerste in Europa. Bovendien was 
de roeisport nog waanzinnig populair 
in Gent, het gevolg van een glorierijk 
verleden.
Tot in Oxford en Cambridge stonden de 
Gentenaars ooit bekend om hun skills. 
Rombaut: “Tussen 1906 en 1909 had 
onze ploeg, een mix van Sport en Club 
Gent, tot 3 keer toe de Britse clubs versla-
gen tijdens de Henley Grand Challenge 
Cup op de Theems. Wat een prestatie! 
In die periode stroomde Gent ook nog 
ieder jaar leeg voor de buutjesvoaringe, 
de regatta van Terdonk op het kanaal 
Gent-Terneuzen. Dat was een traditie 
sinds 1882. Die wedstrijd trok op haar 
hoogtepunt 50.000 mensen.”
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De wortels van de roeisport in Gent zijn 
volkser dan in de traditionele roeilanden 
als Engeland en Duitsland. Daar was 
roeien een elitesport die bedreven werd 
aan de universiteiten. Patrick Rombaut: 
“Sport en Club, de oudste roeiclubs van 
Gent, waren gewone verenigingen. In 
het bestuur werd misschien wel Frans 
gesproken, maar de mensen in de boten 
die roeiden, waren gewone burgers en 
arbeiders.” Walter Kesbeke bevestigt: 
“Tussen die mannen die in 1907 Oxford 
en Cambridge versloegen, zaten ook 
dokwerkers. Dankzij de lange dagen die 
ze klopten in de haven, ontwikkelden ze 
spieren waarmee ze alles kapot sleurden, 
puur op kracht.”

Hoe dieper, hoe sneller
Toen de Watersportbaan opende, was 
Gent al een mekka van de roeisport. En 
dat is vandaag nog zo. De competitieve 
roeiclubs rond de ruim 2 kilometer lange 
plas (KRCG, KRSG en GRS) zijn naar eigen 
zeggen nog altijd goed voor 70 tot 75 
procent van de Belgische roeititels. Een 
vierde van de roeiers die in Vlaanderen 
bij een club aangesloten zijn, woont in 
Gent. Ook de kajakclubs KCCG en Gekko 
hebben een stevig palmares en een groei-
end ledenaantal.
Maar het is dringend tijd voor een opfris-
beurt. In de verouderde aankomsttoren 
wordt nog geklokt met de chrono in de ©
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‘Roeien is een 
traditie sinds de 
eerste Gentse 

Feesten in 1846.’
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hand en het bezinksel van vele jaren 
heeft de Watersportbaan trager gemaakt. 
De Gentse toproeier Tim Brys van Club 
Gent (KRCG) legt uit: “Hoe dieper het wa-
ter, hoe sneller de boot. Dat is een wetma-
tigheid bij het roeien. De Watersportbaan 
is voor het laatst uitgebaggerd in 1977. 
Sindsdien zijn er opnieuw tonnen slib, 
bladeren en rommel in terechtgekomen. 
Op sommige plaatsen aan de rand heb je 
nu een diepte van 60 centimeter. Als we 
dat niet oplossen, komen de internatio-
nale regatta’s in het gedrang.”
De Stad Gent maakt de komende jaren 
2,5 miljoen euro vrij om te baggeren. 
Brys is blij met die beslissing. “Ik ken dat 
water door en door, ik leerde er roeien 
toen ik 11 was. Na een roeikampje van de 
Stad Gent heb ik me aangesloten bij de 
roeiclub. En ik was meteen verkocht: het 
is een sport die je beoefent met je hele 
lichaam, in de buitenlucht. Zalig!”
De renovatieambities reiken verder dan 

het stadsbudget. Astrid Servaes (Sport-
dienst): “In samenspraak met de federa-
ties en de clubs gaat de Stad bijkomende 
subsidies aanvragen bij Sport Vlaande-
ren, om ook randaccommodatie te kun-
nen aanpakken. We denken daarbij aan 
de renovatie van de aankomsttoren, de 
pontons en de kajakpolo-infrastructuur.”

Grote veranderingen
De grootste verandering komt, vanaf 
2023, van de Annie Vande Wielebrug, 
een nieuwe brug halverwege de plas. 
Handig voor joggers die willen overste-
ken, en zeker ook voor fietsers. De nieu-
we fiets- en voetgangersbrug is namelijk 
de missing link in het Westerringspoor, 
een lange groene fietsroute die loopt van 
de Muide tot het Sint-Pietersstation. Per 
dag zullen naar schatting 3.000 fietsers 
over de brug rijden.
Ook het recreatiegebied vlak naast de 
Watersportbaan krijgt een opfrisbeurt, 

Belgian shark Tim Brys: groot geworden aan en op de Watersportbaan. 

zegt Danny Lamont (Sportdienst), de 
beheerder van de Blaarmeersen. “De 
infrastructuur is uitgebreid met de Top-
sporthal, de wielerbaan Eddy Merckx, 
de grootste klimzaal van Europa en na-
tuurlijk de Blaarmeersen zelf. Daar komt 
nu aan de andere kant van het water nog 
de tennis- en hockeyinfrastructuur van 
Gantoise bij, en nog dit jaar opent naast 
het Huis van de Sport het grootste skate-
park van de Benelux. En er is 12 miljoen 
euro uitgetrokken voor vernieuwing 
van de drukbezochte Blaarmeersen. Het 
strandgebouw wordt volledig vernieuwd, 
net als de speeltuin en de cafetaria De 
Waterkant. Heel wat om naar uit te 
kijken.”

Bekijk de geschiedenis op  
+ www.stamgent.be/watersportbaan
Bekijk de toekomst op  
+ www.stad.gent/watersportbaan
• 09 266 80 00 (Sportdienst)

'Het bezinksel van 
de jaren heeft de 
Watersportbaan 
trager gemaakt.'
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ONDERWIJS

Lang thuiszitten brengt een mens op nieuwe ideeën. 
Een carrièreswitch bijvoorbeeld. Gentse scholen 

ontvangen zij-instromers (mensen die de overstap 
maken uit een andere sector) met open armen.

Gezocht
LERAREN

“Lesgeven in een bruisende stad biedt voordelen 
die je nergens anders tegenkomt. We hebben 
in Gent een superdiverse leerlingenpopulatie, 
prachtige pedagogische projecten, en tal van 

leermogelijkheden buiten de schoolmuren. Maar 
de scholen in Gent kampen met een steeds groter 

lerarentekort. Minder mensen schrijven zich in 
voor de lerarenopleiding en heel wat bestaande 

leraren houden hun beroep voor bekeken. De 
Stad vraagt dat de Vlaamse overheid ingrijpt 
en wil zelf het verschil maken met het project 

Leraar in Gent. Dat brengt iedereen rond de tafel 
om oplossingen uit te werken: de scholen en 

schoolbesturen, de lerarenopleidingen, de VDAB, de 
educatieve partners in de stad … Daarmee zetten we 
pilootprojecten op om het beroep weer aantrekkelijk 

te maken. We willen jongeren én mensen met 
ervaring uit andere sectoren, de zogenaamde 

zij-instromers, overtuigen om de stap te zetten. 
Want het blijft een prachtig beroep. De leraren die 
voor de klas staan, willen we nog meer met elkaar 
verbinden en hun draagkracht vergroten. Eén van 

onze acties wordt het aantrekken van die zij-
instromers. In het najaar organiseren we een beurs 
die hen wegwijs maakt in de lerarenopleidingen. Op 

onze website staat een handig overzicht.”

+ www.stad.gent/leraaringent 
+ leraaringent@stad.gent

• 09 323 50 50 (Onderwijscentrum Gent)

‘Tijd voor  
oplossingen.’

KATHLEEN NUYTS,  
LERAAR IN GENT (ONDERWIJSCENTRUM GENT)

GENTSE 
ONDERWIJSVACATURES

+180 
leraar secundair onderwijs

+80 
leraar basisonderwijs

+20
leraar buitengewoon secundair

MOST  
WANTED

1 leraar lager onderwijs

2 leraar Frans

3 leraar wiskunde

4 leraar techniek /  
 wetenschappen

5 directeur

VLAAMSE VACATURES 
SECUNDAIR ONDERWIJS

MEER LEERLINGEN, MINDER LERAREN

Aantal leraren  
in opleiding in Gent
basis en secundair

Aantal leerlingen 
in Gent
gewoon basis
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De Opvoedingswinkel Gent bestaat 10 jaar. Daarom staat 
er in mei heel wat op de agenda. Verschillende activiteiten 
vinden online plaats. Je vindt een actuele kalender op  
www.stad.gent/opvoedenisgeenstrijd
•  09 323 55 10  
+ opvoedingswinkel@stad.gent 
+  www.opvoedingswinkelgent.be 

‘Nu meer dan ooit 
vind je steun bij 
de Opvoedings-

winkel.’

ONTSPANNEN  
OPVOEDEN

Tieners in huis, dat is 
een garantie voor nukkig 

geschokschouder en plotse 
uitbarstingen. Nu we al een 
tijdje op elkaars lip zitten, 
kunnen de spanningen 

verder oplopen. Hoe houd 
je het plezierig?

3 X VRAGEN

‘Haal de banden aan.’
Prof. Maarten Vansteenkiste
UGent
 “Plan een wekelijks gezinsoverleg. Kwam 
iedereen zijn afspraken na? Wie gaat deze 
week wat doen? Geef inspraak, dat werkt 
beter dan opgelegde richtlijnen. Dit is een 
uitgelezen periode om samen dingen te 
doen: naar het nieuws kijken, een spelle-
tje spelen … De banden aanhalen, helpt 
spanningen ontmijnen. Pubers ervaren de 
beperkende maatregelen als een inbreuk 
op hun vrijheid. Leg goed uit waarom ze 
zinvol zijn.”

‘Durf te geloven in jezelf.’
Rosheen Demaret
Opvoedingswinkel
“Het gedrag van je kind of puber kan je 
zelfvertrouwen als ouder op de proef 
stellen, zeker in deze periode van onze-
kerheid. Erover praten is belangrijk, want 
elke ouder en opvoeder ervaart dat. Ook 
in de Opvoedingswinkel ben je welkom 
met al je vragen. We oordelen niet en 
leggen geen methodes op maar luisteren 
en bespreken wat je anders wil doen. Je 
kunt de Opvoedingswinkel nu bereiken 
per telefoon of mail.”

‘Laat ze zelf plannen.’
Inneke Maes
Mama van 2 tienerdochters
“Ik zit in een rolstoel door MS. Sinds de 
hulp aan huis is stopgezet, hebben we 
afgesproken dat onze dochters een handje 
toesteken. Dat gaat prima! Ze doen nu 
ook leuke dingen die er anders niet van 
komen: samen joggen, fitnessen in de 
tuin, documentaires bekijken. Ik doe sug-
gesties en laat ze dan doen. Ook school-
werk mogen ze zelf inplannen. Ik laat ze 
die vrijheid. Ruimte voor eigen dingen is 
superbelangrijk voor pubers.”
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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

1  @CHARLIESLITTLEADVENTURES
Brugse Poort
2  @SASGOOSSENS

Gent
3  @SUPERBLYHUMAN

Sint-Baafskathedraal
4  @STEV.HOORNE 

Graslei

5  @SPELEN_MET_ETEN
Bloemekenswijk
6  @BOUKHZARAZIZ

Graffitistraatje
 7  @YVESKEN_
Sint-Baafsplein

1

7

5 6

432

JOUW
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Hoop en troost
Digitale agenda

Muziek biedt troost in bange dagen. Veel Gentenaars zingen sinds het uitbreken 
van de coronacrisis om 19 uur Mia vanop hun balkon of vanuit het raam. Ben je ook 
op zoek naar culturele of andere activiteiten voor thuis? In deze agenda vind je een 
aantal leuke. Op de website van UiT In Gent vind je nog meer activiteiten voor alle 
leeftijden: podcasts, concerten, operavoorstellingen, tips voor kinderen … 
+ www.uitingent.be
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Beweegsessies 
voor jong en oud
Wil je in beweging blijven, ook als 
je in je kot moet blijven? Op de 
Oost-Vlaamse tv-zender AVS en 
op de website van de Stad kun je 
beweegsessies volgen van 10 minuten 
of meer. Er zijn aparte sessies voor het 
brede publiek en op maat van oude-
ren. Ze worden gegeven door professi-
onele lesgevers van de Sportdienst en 
Lokale Dienstencentra. 'Blijven pleuje' 
loopt zolang de coronamaatregelen 
van kracht zijn.

 www.avs.be
 www.stad.gent/ 

 bewegen-vanuit-je-kot 
• 09 266 80 00 (Sportdienst)

Haal een expo 
in huis
De Gentse musea zijn gesloten. Of 
toch niet helemaal? Het STAM heeft 
digi-expo’s in petto en biedt zijn col-
lectie online aan, net als het S.M.A.K.. 
Bij de Sint-Pietersabdij beluister je de 
prettig gestoorde audio die Wouter 
Deprez maakte voor de expo In My 
Head van Carll Cneut. Bij het (T)Huis 
van Alijn download je kleurplaten van 
Pierke voor je kroost en geniet je van 
vele verhalen en uren filmmateriaal. 
Op de website van Design Museum 
Gent geven internationale ontwerpers 
uitleg bij hun creaties voor de expo 
Kleureyck. Je vindt er ook een dage-
lijkse podcast van en voor grafisch 
ontwerpers.

 www.uitingent.be/ 
 bezoek-de-gentse-musea-online

Knutseltips en verhalen
Industriemuseum
Het Industriemuseum weet uit ervaring 
wat kinderen (en volwassenen) graag 
construeren en knutselen. Zelf een 
weefgetouw of een boek maken, je 
eigen inkt fabriceren, druktechnieken 
uitproberen … De doetips op de website 
van het Industriemuseum worden flink 
gesmaakt. Ook de digitale collectie 
vormt een fijne thuisbezigheid. De 
collectieverhalen brengen de objecten, 
technieken en machines uit het gesloten 
museum tot leven.

 www.industriemuseum.be

Film Fest Gent 
On Demand
De 47ste editie van Film Fest Gent  
is pas voor oktober, maar op  
www.filmfestival.be kun je vanuit 
je kot een hoop festivalfilms en 
andere arthouse parels bekijken via 
#FFGOnDemand. De programmatoren 
van het filmfestival vullen de Video On 
Demand-selectie elke maand aan met 
films over een bepaald thema, zoals 
vrouwelijke cineasten, alternatieve 
romantiek of natuur en klimaat. 

 www.filmfestival.be/nl/ 
 video-on-demand 

Kleutertheater 
en ander leuks
Kleuters thuis bezighouden, kan pittig 
zijn. Is je inspiratie op? Kindertheater 
4Hoog biedt voorstellingen aan vanaf 
3 jaar om thuis te bekijken. Op hun 
website vind je ook memory en bord-
spelen en tips om er een leuke dag 
van te maken. Op www.uitingent.be  
vind je nog meer inspiratie: corona-
proof UiTPAS-tips.

 www.4hoog.be/samentegencorona

OMG Van Ecyk!
ook nu nog hier
De toptentoonstelling Van Eyck. Een 
optische revolutie in het MSK moest 
vroegtijdig de deuren sluiten door de 
coronacrisis. Toerisme Vlaanderen en 
het MSK maakten daarom een virtuele 
rondleiding langs de meesterwerken, 
met co-curator Till-Holger Borchert 
als gids. Heel wat andere activiteiten 
uit het van Eyck-jaar zullen later 
plaatsvinden, tot eind juni 2021. Maar 
ook nu leeft van Eyck elders al verder. 
Elke maandag vind je bijvoorbeeld een 
leuke uitdaging op de facebookpagina 
OMG Van Eyck was here: een tableau 
vivant, een stripverhaal, een kook-
wedstrijd met middeleeuwse ingre-
diënten … Wil je je eigen versie van de 
Rechtvaardige Rechters schilderen op 
een houten paneel op ware grootte? 
Schrijf je in voor het project Op Eigen 
Hout op www.kunstwerkt.be.

 www.vaneyckwashere.be

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

TIPS
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Pieter Casier 

waar
Gentinfo

“Zeker in het begin werden we over-
spoeld met vragen. We moesten heel 
snel schakelen, want de maatregelen 
waren nieuw en nog niet allemaal even 
duidelijk. Maar al snel konden we de 
mensen alle nodige info geven. De vuile 
was van mijn zoon oppikken, is dat een 
essentiële verplaatsing? (nee) Mag mijn 
verhuis doorgaan? (ja) Wat doe ik als ik 
koorts heb? (blijf thuis en bel je huis-
arts) Gentinfo is na al die jaren goed 
gekend en ingeburgerd. De switch naar 
grote ‘corona-vraagbaak’ verliep vlot. 
Opvallend: veel gesprekken duren wat 
langer dan vroeger. De Gentenaars heb-
ben niet alleen nood aan antwoorden, 
maar soms ook aan een babbeltje. Daar 
hebben we hier alle begrip voor.” 

Je kunt Gentinfo contacteren van maandag  
tot en met zaterdag, van 8 tot 19 uur.
• 09 210 10 10
+ gentinfo@stad.gent 
Een vraag? Check eerst www.stad.gent/corona.  
Veel kans dat je daar een duidelijk antwoord vindt.

Pieter
DANKZIJ

Kan iemand me helpen met 
mijn boodschappen? Mag ik 
nog naar het park? Mag ik 
de propere was naar het kot 
van mijn dochter brengen? 
Bij Gentinfo kregen ze vanaf 
half maart plots heel andere 
vragen dan gebruikelijk binnen.

19

14 
operatoren 

per dag 

500 
contacten 

per dag



Een eekhoorn, een 
salamander, zelfs een vos: 
tussen de kiekjes die lezers 
van dit blad opsturen, zitten 
elke maand dieren die je niet 
meteen verwacht in de stad. 
Maar ze zijn er steeds vaker.

haar gang kon gaan in grote natuurge-
bieden en in de stadsrand, maar dat blijkt 
niet te kloppen”, vertelt Heyneman. “Van 
de meest imposante roofvogel tot het 
nietigste insect, van een uitgestrekte 
groenpool tot een buurtparkje: in een 
ecosysteem is alles met elkaar verbon-
den. Dat van onze stad begint bij je 
eigen tuin of geveltuin en loopt over de 
wijkparken helemaal door tot de 5 grote 
groenpolen aan de stadsrand, zoals de 
Vinderhoutse bossen.”

Slimme dieren
Glenn Deliège, docent landschapsfiloso-
fie van de HoGent, onderzocht uitvoerig 

hem fotograferen. Het was niet de eerste 
keer dat ik een sperwer in onze buurt zag. 
Voor dat soort gelegenheden laat ik altijd 
een fototoestel bij het raam liggen.” 

Bloemenpracht
Op sociale media, maar ook op gespe-
cialiseerde sites als waarnemingen.be, 
verschijnen vaak meldingen van rode 
eekhoorns, steenmarters, ijsvogels en 
zelfs slechtvalken. De toename van wilde 
dieren in Gent is moeilijk hard te maken 
met cijfers, maar ze is er zeker voor een 
aantal sleutelsoorten in de voedselketen.
Stadsecoloog Geert Heyneman (Groen-
dienst): “We hebben 94 soorten opgeno-
men in ons soortenplan. Dat plan toont 
welke dieren en planten belangrijk zijn 
voor Gent, en wat we kunnen doen om ze 
te beschermen. Het is onmogelijk om er 
echt totaalcijfers op te plakken. De stad is 
een dynamisch ecosysteem, waarbinnen 
soorten ups en downs kennen. Wat we 
wel met zekerheid kunnen zeggen, is 
dat een aantal soorten het goed doen. De 
grote groenzones die Gent heeft aan-
gelegd, zijn een toevluchtsgebied voor 
sommige zeldzame soorten. Sinds we het 
gras van onze bermen, begraafplaatsen 
en parken minder intensief maaien, zijn 
de bloemenpracht en de massa insecten 
spectaculair gestegen.”
De Stad wil elk stuk stadsgroen inzetten 
om de biodiversiteit te behouden. Die 
aanpak eert het kleine én het grote. 
“Vroeger dachten we dat de natuur enkel 

Dimitri Vandenbogaerde uit Oostakker 
trof begin dit jaar een vos aan in zijn tuin 
op de Slotendries. “Hij draaide rond het 
kippen- en konijnenhok in onze tuin 
heen. De vos wou vluchten, maar ge-
raakte niet meteen onder de omheining. 
Daarop ging hij rustig in de struiken 
liggen. Het was duidelijk een jonkie: 
roekeloos en nieuwsgierig. Ik kon het 
dier fotograferen vanop 2 meter afstand. 
Toen ik achteraf inzoomde, zag ik mezelf 
weerspiegeld in de blinkende vossen-
ogen. De kinderen waren erbij. Zwaar 
onder de indruk natuurlijk (lacht).”  
Maureen Sellier woont in de Manches-
terstraat in de Muide, niet meteen een 
omgeving waar je wilde dieren verwacht. 
Of toch? “De Muide is een eiland en er 
zitten heel wat watervogels: aalschol-
vers, reigers, gierzwaluwen … Onlangs 
gingen de mussen in mijn stadstuintje 
als gekken tekeer. Eentje zat tussen de 
klauwen van een sperwer. Die bleef op 
zijn gemak zitten peuzelen en zo kon ik 

STADSFAUNA

WILDE STAD



'Wat zou de 
stad zijn zonder 
het geluid van 

gierzwaluwen op 
een zomeravond?'

wat steden kunnen doen voor diersoor-
ten. “Je ziet het overal in Europa: de 
laatste decennia heeft een aantal dieren 
de weg naar de stad gevonden. Maar 
Gent neemt in Vlaanderen wel de meeste 
initiatieven om de binnenstedelijke 
biodiversiteit in het algemeen, en kwets-
bare fauna in het bijzonder, te behouden 
en te vergroten. Het is de enige stad in 
Vlaanderen met een stadsecoloog die 
werkt aan een soortenplan. Dat is echt 
wel een unicum. Het lijkt me een solide 
eerste stap naar een coherent wildesoor-
tenbeleid.”
Slimmeriken als vossen en steenmarters 
hebben vanzelf door dat de stad ook 

een thuis kan zijn. Voor kwetsbare of 
zeldzame soorten zoals de slechtvalk 
en de vleermuis nam de Stad gerichte 
maatregelen, samen met natuurver-
enigingen. Op het dak van het UZ en de 
Sint-Baafskathedraal kwam een nestkast 
voor slechtvalken. Een succesverhaal: de 
jongen maken nu zelf nesten. Zowat 10 
van de 60 tot 70 broedkoppels onder de 
slechtvalken in Vlaanderen leeft in Gent. 
Vleermuizen vonden een slaapplaats in 
opgekuiste bunkers, bijvoorbeeld in het 
Vyncke-Bovynpark in Wondelgem, en in 
kelders van oude gebouwen zoals die van 
een oude fabriek in het Bijgaardepark in 
Sint-Amandsberg. 

Slechtvalken op de Sint-Baafskathedraal © Manu De Hauwere - www.roofvogelwerkgroep.be
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Geert Heyneman: “Er zijn maar een 
handvol soorten waarvoor gerichte  
acties nodig en zinvol zijn. Als je van  
de stad een veilige haven voor dieren  
wil maken, moet je bij de inrichting  
ervan voor rijke biotopen zorgen. Een 
goed voorbeeld is het Ter Durmenpark: 
daar hebben we een beekvallei nage-
bootst. Nu is het een trekpleister voor 
gezinnen en voor dieren uit het soorten-
plan, waaronder de zeldzame blauw-
borst. De afgedankte skiheuvel aan de 
Blaarmeersen is nog zo’n hotspot. Aan 
de zuidkant wemelt het van de zeldzame 
bijen soorten.”

De stadsecoloog vertelt hoe er op ver-
vallen industriële sites soms poeltjes vol 
kikkers verscholen liggen en hoe de ver-
weerde stabilisé onder een oud tennis-
veld plots een droomplek werd voor 
duizenden cicaden, een groep insecten 
die verwant zijn aan de sprinkhaan.  
“We trachten te benutten wat er is. Je 
moet het veel tijd en ruimte geven, want 
de natuur reageert soms anders dan je 
eerst dacht. Dan moet je je aanpassen.”

Goede buur
Wilde dieren zijn een goede graadme-
ter voor het natuurbeleid van de Stad. 

Jonge vos op wandel in Oostakker © Dimitri Vandenbogaerde

Minstens even belangrijk is dat Gente-
naars ze gewoon mooi en leuk vinden. 
Glenn Deliège: “Wat zou de stad zijn 
zonder geluid van gierzwaluwen op 
een zomeravond en trippelende vinken 
en winterkoninkjes in de tuin of in het 
park? We beseffen vaak niet hoeveel 
kleur wilde dieren geven aan de stad. 
Maar lokale besturen moeten erkennen 
dat het samenleven met wilde diersoor-
ten ook lastig kan zijn. Vossen en steen-
marters zijn niet altijd even fijn.” Geert 
Heyneman knikt: “Ken je het boekje ‘De 
natuur als goede buur’? Daarin staan 
eenvoudige preventieve maatregelen om 
schade te voorkomen, en dat voor bijna 
30 soorten.”
Dimitri Vandenbogaerde weet wat te 
doen: omheinen en ophokken. “De 
vossen zijn terug, dus ik bescherm mijn 
kippen en konijnen. Hier in Oostakker 
weten we dat dat erbij hoort.” Maureen 
Sellier kan leven met de roofvogels in 
haar tuin in de Muide. “Pas op, ik hou 
van mijn mussen. Ik richt mijn stadstuin 
speciaal in voor hen, er zitten er wel 50. 
Maar die sperwer moet ook eten, toch? Ik 
ben geen vogelspotter met een telelens. 
Ik geniet eerder van wat zich in mijn tuin 
afspeelt. Ik vind het prettig dat de natuur 
zo dichtbij kan zijn en niet iets is waar 
je altijd heen moet rijden. De stad zelf is 
ook de natuur.”

Meer over het soortenplan en preventietips, en live 
 beelden van de slechtvalken aan het Sint-Pietersstation: 
+ www.stad.gent/soortenplan
• 09 323 66 00 (Groendienst)

'Wat hebben 
soorten nodig? 
In Gent houden 

we daarmee 
rekening bij de 
stadsinrichting.'



Een nieuwe zonnebril of een lentekleedje?

Een snoeischaar of een ligzetel?

Lekkere lentesalades of Belgisch seizoensfruit?

Haal de lente in je kot met lokale aankopen! Zo steun je de handelaars in je buurt. 

Op www.kooplokaal.gent ontdek je waar, wat en hoe. Bestel via de webshops van 

de Gentse zaken, laat leveren aan huis of haal af waar je kunt.

Lekker lokaal, mmm

Verwen jezelf met een heerlijke brunch of 

trakteer je naasten op een gezellig lentediner. 

Bestel bij een van je favoriete Gentse adresjes 

of probeer eens een nieuwe zaak uit! 

www.kooplokaal.gent




