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Als een van ’s werelds beroemdste kunste-
naars haalde Frida Kahlo veel inspiratie 
uit fotografie. Ze fotografeerde zelf, maar 
stond ook voor de lens van bekende foto-
grafen. Met Frida Kahlo – Her Photos stelt de 
Sint-Pietersabdij (Sint-Pietersplein 9) van 

21 mei tot 22 augustus 250 beelden uit haar 
collectie tentoon. Samen bieden ze een 
intieme kijk op de gelukkigste, maar ook  
de donkerste periodes uit haar leven.
+ www.historischehuizen.stad.gent/fridakahlo
• 09 266 85 00 (Historische Huizen Gent)
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Frida Kahlo  
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‘Op de On Wheels dag kan 
ik samen met iemand uit 
mijn bubbel kajakken. 
Voor mij is dat echt 
ontspanning op maat.’

MARIJKE SPITAELS, DEELNEMER ON WHEELS DAG 

Gent biedt een vruchtbare bodem voor innova-
tieve architectuur. Daarom reikt de Stad samen 
met Archipel vzw en het Gents architectuur-

platform in het najaar voor het eerst een architectuurprijs uit. Gebouwen, 
pleinen, parken en herbestemmingen die tussen 2018 en juni 2021 in Gent 
werden gerealiseerd, dingen mee. Ontwerpers en bouwheren dienen tot 
20 juni hun kandidatuur in. Ook andere Gentenaars kunnen projecten 
voordragen én zich kandidaat stellen voor de publieksjury.
+ www.architectuur.gent
• 0473 35 18 82 (Team Stadsbouwmeester)

ON WHEELS DAG
Sporten met een beperking
Ben je een sporter met een fysieke beper-
king? Plaats dan zondag 6 juni met stip 
in je agenda. To Walk Again, de stichting 
van triatleet Marc Herremans, organiseert 
samen met de Sportdienst een dag vol 
sportieve initiaties voor jong en oud. Op 
de Blaarmeersen proef je samen met je 
bubbel van onder meer kajak, atletiek en 
tennis. Schrijf vooraf in via de website.
+ www.stad.gent/g-sport
• 09 266 80 00 (Sportdienst)

ARCHITECTUUR 
In de prijzen

BEGRAAFPLAATSEN
Bezoekers welkom
Begraafplaatsen zijn vaak prachtige plekken, 
die je ook gewoon kunt bezoeken om even tot 
rust te komen en te genieten van het groen. 
Tijdens de Week van de Begraafplaatsen (van 
29 mei tot 6 juni) ontdek je ze aan de hand van 
wandelboekjes en vragen voor het hele gezin. 
Op de Westerbegraafplaats is er een familie-
zoektocht. Professor Marc De Bie sluit de week 
af met een online lezing over rouwen door de 
eeuwen heen.
+ www.stad.gent/weekvandebegraafplaatsen
• 09 323 66 00 (Groendienst)

AANVRAAG  
STUDIETOELAGE 
Voor 1 juni

Studeren kost geld, maar een 
studietoelage biedt hulp. Ben je 
een student hoger onderwijs? 

Dan kun je nog tot en met 31 mei 
2021 je studietoelage aanvragen 

voor het academiejaar 2020-
2021. Had je in het verleden al 
recht op een toelage? Denk er 

dan aan om je vooraf ingevulde 
formulier op tijd terug te sturen. 
Meer info over voorwaarden en 
bedragen vind je op de website. 

+ www.studietoelagen.be
• 1700 (Vlaamse infolijn)
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De 9de editie van Archeologisch onderzoek 
in Gent bundelt de resultaten van 
archeologisch onderzoek in en rond Gent. 

Het boek maakt een tijdreis van de steentijd tot de Tweede Wereldoorlog en 
bevat onder meer een overzicht van alle archeologische waarnemingen op 
de Bijlokesite. Voor 25 euro haal je een exemplaar in De Zwarte Doos  
(Dulle-Grietlaan 12), de Stadswinkel (Botermarkt 17A), het STAM en de  
Sint-Pietersabdij. Ook de vroegere edities koop je daar, voor 20 euro per stuk.
+ www.stad.gent/zwartedoos
• 09 266 57 90 (Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg)

ZOMERSPORTEN 
Start inschrijvingen
In juli en augustus laat de Stad Gent je gratis of 
voor een zacht prijsje kennismaken met hippe 
zomersporten en avontuurlijke activiteiten zoals 
hoogteparcours, paddle board yoga, fakkeltocht 
per kajak en start to golf. Voor Gentenaars star-
ten de inschrijvingen op woensdag 26 mei, voor 
niet-Gentenaars de dag nadien, telkens om 9 uur. 
De meeste zomersporten vinden plaats op de 
Blaarmeersen 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 88 00 (Sportdienst)

ARCHEOLOGIE
Onderzoek te boek

 10 x  3 x
WANDELEN VAREN

THEMATOCHTEN
Gids jezelf als een pro
Wil je Gent op een onverwachte manier 
leren kennen? Samen met enkele gidsen-
verenigingen en rederijen werkte Visit 
Gent 10 wandelingen en 3 vaartochten uit. 
De routes hebben elk een eigen thema, 
van kunst en erfgoed over wandelen in 
het groen tot Van Eyck. Je vindt de digitale 
plannetjes op de website.
+ www.visitgent.be/gids-jezelf 
• 09 266 56 60 (Visit Gent)

BUITENEXPO 
Scholencampus 

Offerlaan
Vorig jaar werden de grote lijnen 
uitgezet voor de herinrichting van 
de scholencampus aan de Offerlaan. 
De scholen worden uitgebreid én  
er komen betere en groenere verbin
dingen met de Leie, de Watersport
baan en het stadscentrum. Zowel in de  
buitenruimtes van de campus als in 
de omgeving maken stenen plaats 
voor groen. Buurtbewoners tuinieren 
nu al op de campus. Een buitenexpo 
op en rond de schoolterreinen vertelt 

je meer over de toekomst. 

+ www.stad.gent/ 
scholencampusofferlaan  

• 09 266 82 33 
(Stedelijke Vernieuwing)
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wie
Nuray Eyri,  

winnaar Jong en Oud in Gent
waar

Scheldeoord

“Ik kwam voor het eerst in Schelde
oord op bezoek toen ik Sociaal 
Werk studeerde. Hoewel ik zelf om 
de hoek woon, trok ik grote ogen. 
Er is veel onbegrip tussen genera
ties. Jongeren missen perspectief 
en hangen rond op straat. Dat 
zorgt voor wrevel bij de oudere 
bewoners, die vooral op rust 
gesteld zijn. Samen met Melike 
Sehan, een medestudente,  
heb ik toen een project voor 
huistaak begeleiding opgestart. 
Elke zondag komen we samen 
om jonge kinderen te helpen met 
hun schoolwerk. Maar eigenlijk 
doen we veel meer dan dat. We 
maken ook knutselwerkjes voor de 
senioren of steken kerstkaarten in 
de bus. Tegelijk zijn we alert voor 
signalen die wijzen op problemen 
thuis, zodat we op tijd een wel
zijnswerker kunnen inschakelen. 
Zo helpen we de buurt vooruit en 
brengen we jong en oud dichter 
bij elkaar. Voor ons was Jong en 
Oud in Gent dan ook een mooie 
opsteker. Senioren hebben de 
wijsheid, jongeren de dynamiek: 
samen verzetten ze bergen.”  

 Huistaakbegeleiding op maat

ONTMOET

Nuray 
Wil je mee de solidariteit 
tussen generaties bevor
deren? Dan is de wedstrijd 
Jong en Oud in Gent iets 
voor jou. Met huistaak
begeleiding op maat  
kwam Nuray vorig jaar als 
winnaar uit de bus.

Scheldeoord

Neem deel aan Jong en Oud in Gent en geef je  
intergenerationeel project een duw in de rug.  
Inspiratie en meer info over de wedstrijd vind je  
op de website.
+  www.jongenoudingent.be
• 09 266 93 97 (Departement  

Gezondheid en Zorg)



Sinds kort kun je het Lam 
Gods in al zijn grandeur 

bewonderen in het nieuwe 
bezoekerscentrum van  

de Sint-Baafskathedraal. 
En dat trekt alle digitale 

registers open.

D e gerestaureerde panelen van het 
Lam Gods sloegen de wereld met 
verstomming toen het lam zich in 
zijn oorspronkelijke staat liet zien. 

Intussen hangen ze weer veilig in de 
Sint-Baafskathedraal. “Ook hun ver-
trouwde stek oogt moderner”, glundert 
kanunnik Ludo Collin. Als rector van de 
Sint-Baafskathedraal en voorzitter van 
de Kerkfabriek draagt hij het Lam Gods 
onder zijn vleugels. “Het altaarstuk van 
de gebroeders Van Eyck hangt in een 
nieuwe glazen vitrine in de Sacraments-

kapel. Zowel de temperatuur als de lucht-
vochtigheid worden continu gemeten. 
Zo garanderen we de beste omstandig-
heden om het schilderij te bewaren.”

Tijdreis
Ook de kathedraal werd gerenoveerd. 
Een nieuwe lift maakt de 4 niveaus vlot 
bereikbaar voor iedereen. Ludo Collin: 
“De virtuele rondleiding in augmented  
reality start in de gerenoveerde crypte. 
Met een bril of tablet reis je doorheen de 
geschiedenis van het gebouw. Onder-
weg kom je alles te weten over het Lam 
Gods. Jan Van Eyck spreekt je toe en de 
personages uit het schilderij komen tot 
leven.” De verschillende versies van de 
tour - kort, gedetailleerd of kindvriende-
lijk - zijn in 9 talen beschikbaar. “Het is 
echt spectaculair. Net als het Lam Gods, 
dat je aansluitend kunt bezoeken. Dat 
een schilderij zo’n bewogen geschiedenis 
van branden, oorlogen en diefstallen 
overleeft, is uniek.”

Meer Van Eyck
Niet alleen in het nieuwe bezoekers-
centrum maak je kennis met Van Eyck. 
Ook andere plekken in de stad houden 
de herinnering aan de schilder levend. 
Astrid Van Ingelgom (Cultuur Gent): 
“Met een uitgebreid programma nodigen 
we iedereen uit om Gent en Van Eyck de 
komende maanden vanuit hun eigen 
interesses te ontdekken. Met een bele-
vingswandeling, een lichtspektakel, een 
kinderexpo en een midzomerweek is er 
voor elk wat wils.” 

+ www.vaneyckwashere.be 
• 09 266 55 60 (Visit Gent)
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STAP EENS IN 
EEN SCHILDERIJ
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‘We brengen de 
personages uit het 

Lam Gods weer  
tot leven.’

LUDO COLLIN, KANUNNIK
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O oit was het de gewoonste zaak 
van de wereld: melk en yoghurt 
halen bij de boer met een zak vol 
lege flessen achterop de fiets. In 

Oostakker kan het nog altijd. Drie jaar 
geleden sprongen Frank en Linda Ingels 
met hun gezin op de kar van de korte 
keten. Zoon Wout had intussen een 
diploma voedingstechnologie onder de 
arm en stapte mee in het melkveebedrijf 
van zijn ouders. Er kwam een bijgebouw 
met een winkeltje en een atelier. Daar 
verwerken ze de melk van hun 120 
koeien tot room, boter, yoghurt, desserts 
en andere zuivelproducten. De Gentse 
Zuivelhoeve was geboren.

Eerlijke prijs
“We namen meteen een vliegende start”, 
zegt moeder Linda Haeck. “Het was een 
warme zomer, en ons hoeveroomijs 
viel erg in de smaak bij de mensen uit 

Oostakker en omgeving.” Toch kijkt 
de Gentse Zuivelhoeve verder dan de 
eigen buurt. De naam is dan ook niet 
toevallig gekozen. “Voor ons is heel 
Gent een belangrijke afzetmarkt. De 
stadsbewoners komen niet tot bij 
ons, maar wij bereiken hen wel via de 
boerenmarkten in de Gentse wijken. 
Daar breng ik zelf onze producten aan 
de man. Het rechtstreekse contact 
met de klanten is prettig. Je weet voor 
wie je het doet, en je krijgt er veel 
dankbaarheid voor terug. Dat was voor 
ons een belangrijk argument om met 
korte keten te beginnen. Naast de prijs, 
uiteraard. Wij zijn nu veel minder 
afhankelijk van wat de industrie wil 
geven. Eigenlijk zouden we graag 
nog een groter deel van onze melk 
op de boerderij verwerken. Maar dan 
moeten we kaas beginnen maken, en 
dat is voorlopig niet aan de orde.”

Oog in oog 
Een vaste halte voor de Gentse 
Zuivelhoeve is de Lokaalmarkt in 
Gentbrugge. Elke vrijdagmiddag 
slijten lokale boeren hun producten 
in een overdekte loods bij wijkpark 
De Porre. Klanten kopen ter plaatse, 
of bestellen online en laten hun 
aankopen leveren op een afhaalpunt 
bij hen in de buurt. In coronavrije 
tijden is er ook een bar met 
kinderatelier, waar jonge ouders 

elkaar na de schooluren treffen. Een 
van hen is Veerle Schueremans, die 
even verderop woont. “Ik breng hier 
mijn lege yoghurtpotten binnen en haal 
ze de volgende week gevuld weer op”, 
zegt ze. “Dat is praktisch en duurzaam. 
Die gevoeligheid probeer ik ook aan 
mijn kinderen door te geven. Ik vind 
het belangrijk dat ze weten waar ons 
eten vandaan komt. Dan ben je op de 
Lokaalmarkt aan het goede adres. Je 
staat hier oog in oog met de boeren. 
Ze zijn terecht trots op hun product en 
geven graag een woordje uitleg. Dat geeft 
niet alleen een warm gevoel. De yoghurt 
smaakt er ook lekkerder door. (lacht)”

Jawel, er zijn in Gent 
nog boeren actief. Via 

boerenmarkten en 
groentepakketten vinden 

hun producten de weg naar 
de klant. Van 15 tot 23 mei 
trekt de Week van de Korte 
Keten voluit de lokale kaart.

KORTE KETEN

VAN BIJ DE 
BOER



heeft me dankbaar en nederig gemaakt. 
Ik ben er nog meer van doordrongen 
geraakt dat respect voor mens en natuur 
het allerbelangrijkste is. Het verschil 
maak je zelf, in je eigen omgeving. Dat is 
voor mij de essentie van korte keten.”

Een kwestie van respect
Ook de Gentse horeca kiest steeds vaker 
voor korte keten. Daar zit Vanier voor 
iets tussen, een coöperatieve webshop 
voor restauranthouders en winkeliers 
die zweren bij producten uit eigen streek. 
Bert De Paepe van restaurant Faim Fatale 
in de Zuidstationstraat is een van de 
afnemers. “Wij betalen graag een faire 
prijs voor onze producten”, zegt hij. 
“Het voelt goed, en je krijgt er kwaliteit 
voor in de plaats. Als je één keer verse 
melk van bij de boer hebt geproefd, dan 
koop je nooit meer een tetrabrick uit de 
supermarkt. Dat besef is door corona 
alleen maar groter geworden. De crisis 
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‘De boeren zijn 
terecht trots op 
hun product en 

geven graag een 
woordje uitleg.’

VEERLE SCHUEREMANS, BEZOEKER LOKAALMARKT GENT
Meer over verse producten van dichtbij?
+ www.stad.gent/korteketen
• 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)

Ontdek de actitiviteiten tijdens  
de Week van de Korte Keten.
+ www.weekvandekorteketen.be

Linda Haeck van de Gentse Zuivelhoeve: "Voor ons is heel Gent een belangrijke afzetmarkt."
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V eel Gentse fabrieksgebouwen 
verdwenen in de loop der jaren 
onder de sloophamer, meestal 
om plaats te maken voor grote 

woonprojecten. Sommige kregen 
een tweede leven als handelszaak, 
zoals Weba en Decathlon langs de 
Vliegtuiglaan, of Dreamland en Jims 
Fitness langs de Rooigemlaan. 
In de Bloemekenswijk, vlak naast 
de huidige brandweerkazerne, is 
één textielfabriek al die jaren leeg 
én overeind blijven staan, geduldig 
wachtend op een nieuwe bestemming: 
FNO, kort voor Filature Nouvelle 
Orléans. We hebben er afgesproken 
met Linda Calle (68). Zij werkte als 
arbeidster in de katoenfabriek van 1967 
tot 1975. Tot haar grote spijt mogen 
we niet naar binnen om een kijkje te 
nemen. Te gevaarlijk. Dus installeren we 
ons aan een picknickbank in het recent 
aangelegde Bloemekenspark, met zicht 
op de spinnerij in Manchesterstijl, de 
schoorsteen en de katoenloodsen. Waar 
is de tijd gebleven, zucht Linda. Ze was 
amper 14 jaar toen ze hier begon.
Linda Calle: “Vandaag is dat 

kinderarbeid, toen vonden we dat 
normaal. Ik had goede punten in 
de textielschool en mocht eigenlijk 
voortstuderen voor textiellaborant. 
Maar thuis wilden ze liever dat ik 
begon te werken. Mijn ouders waren al 
aan de slag bij FNO, mijn jongere broer 
volgde later. Mijn grootmoeder werkte 
ook in de textiel, in de Rooigem.”

Koffie en een poederke
Spijt heeft Linda niet. Heimwee 
wel. Toen ze in 1967 bij FNO begon, 
werkten daar nog 700 mensen. De 
collega’s waren tof en de werksfeer 
plezant. Linda herinnert zich haar 

eerste werkdag goed: “Ik kom van de 
Muide, maar woonde toen in Deinze. 
Om 3.15 uur ’s morgens waren we al op. 
Een krakkemikkig busje pikte ons om 
4 uur op. Om 4.55 uur ging de tromper 
af, voor de shift tot 13.15 uur. Later zijn 
we verhuisd naar de Rooigemlaan en 
gingen we te voet.” 
Naast haar kabas met boterhammen en 
een ijzeren koffiepul kreeg Linda nog 
een bijzonder pepmiddeltje mee: een 
poedertje van het Witte Kruis. Linda 
Calle: “Alle collega’s pakten ’s morgens 
zo’n poederke. Je werd daar goed wakker 
van. (lacht) Er zat paracetamol in, maar 
ook fenacetine, een pijnstiller die later 

Ooit telde Gent meer 
dan 100 textielfabrieken. 

Op vraag van het 
Industriemuseum bracht 

fotograaf Alexander 
Dumarey archiefbeelden  

van dit waardevolle  
erfgoed weer tot leven.  
Het resultaat zie je in de 
expo ‘Kathedralen van  

de industrie’.

EXPO

HONDERD KATH EDRALEN



'Er is veel verdwe-
nen. Toch vind je 

overal sporen terug, 
al is het maar een 
fabrieksmuur of 

een oude schutting.'
ALEXANDER DUMAREY, FOTOGRAAF

verboden is. Toen ze dat eruit haalden, 
was het effect weg.”
Linda had later nog verschillende 
jobs, maar de mooiste herinneringen 
bewaart ze aan FNO. Ze praat er nog 
vaak over met haar 90-jarige moeder. 
En in de Muide komt ze nog af en toe 
haar Turkse ex-collega Miasha tegen. 
Linda Calle: “Die zegt dan altijd: ‘Och 
Linda, we worden oud, maar jij bent 
jong gebleven!’ (lacht) Nochtans hebben 
we hard gewerkt. Ik verdiende 20 frank 
(50 eurocent - nvdr) per uur, die ik thuis 
afgaf tot ik op mijn 18de trouwde. We 
kregen 1 week vakantie. Dat was net 
genoeg om met onze Volkswagen Kever 
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eens naar Duitsland of Oostenrijk te 
rijden.”
Linda’s favoriete werkplek bij FNO was 
de spinnerij. Ze doet met handgebaren 
voor hoe ze een halve eeuw geleden 
de spincontinu’s bediende. “Dat zou 
ik graag nog één keertje doen: een 
draaiende bobijn grijpen zonder mijn 
handen te verbranden door de wrijving. 
Benieuwd of ik het nog zou kunnen.”

Het verglijden van de tijd
Alexander Dumarey (36) heeft 
gefascineerd zitten luisteren naar 
Linda’s getuigenis. Hij woonde tot 
zijn tiende in de Bloemekenswijk. De 
fabrieken Filature du Rabot, Union 
Cotonnière (UCO) Braun en Filature 
Nouvelle Orléans stonden in zijn 
achtertuin. Ze lieten een diepe indruk 
na. Zijn tienerjaren bracht Alexander 
door in Drongen, vlak bij de leegstaande 
blekerij Alsberge-Van Oost. Hij hield 
er een levenslange voorliefde voor 
verlaten fabrieken aan over.
Alexander Dumarey: “Bij Alsberge-Van 
Oost stond de poort gewoon open. In 
2003, op mijn achttiende, ging ik er voor 
het eerst op verkenning. Ik was meteen 
gefascineerd. Door de indrukwekkende 
architectuur, het desolate karakter, 
het verval ... Het zijn plekken waar 
het verglijden van de tijd zeer tastbaar 
wordt.”
Alexander keerde terug met een 
fotocamera, om de gebouwen vast te 
leggen voor ze helemaal instortten. Hij 
had de smaak te pakken en begon ook 
andere leegstaande fabrieken in beeld 
te brengen. Vandaag is hij huisfotograaf 
bij VRT NWS. Je kent hem misschien 
van ‘Markante plekken’ en ‘Op reis met 
Vlaamse meesters’. In 2019 kreeg hij 
een telefoontje van Hilde Langeraert, 
conservator van het Industriemuseum. 

HONDERD KATH EDRALEN
Het Galvestongebouw aan de Wiedauwkaai is een van de gebouwen die Alexander Dumarey opnieuw fotografeerde.
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Of hij het zag zitten om via hedendaagse 
foto’s in dialoog te gaan met oude foto’s 
van Gentse textielfabrieken.
Hilde Langeraert: “We hebben een grote 
fotocollectie. Startpunt daarvan waren 
de foto’s die de eerste medewerkers 
van het Industriemuseum, toen nog 
het MIAT, in de jaren 70 maakten. 
Zij legden bedreigde fabriekssites, 
machineparken en arbeidersbuurten 
vast voor ze verdwenen of een andere 
bestemming kregen. Later werd die 
collectie aangevuld met heel wat andere 
fotoreeksen.”

De verdwenen fabriek
Geen verrassing: Alexander stemde toe. 
Hij ging op zoek naar de sites van weleer 
en maakte vanuit hetzelfde standpunt 
beelden van de locaties vandaag. Op 

de expo ‘Kathedralen van de industrie’ 
hangen ze zij aan zij. 
Alexander Dumarey: “Door het project 
heb ik Gent nog beter leren kennen. 
Ik keek ervan op hoe snel de stad 
verandert. Er is veel verdwenen. Toch 
vind je overal sporen terug, al is het 
maar een stuk fabrieksmuur of een 
vergeten schutting. Soms moet je goed 
kijken. Waar nu het Groenevalleipark 
is, langs de Nieuwewandeling, stond 
een enorm gebouw, de vlasspinnerij La 
Lys. De fabriek is er opgericht in 1838, de 
historische foto dateert van 1937. La Lys is 
Frans voor de Leie. Die is daar in de jaren 
70 gedempt, maar je kunt nog altijd zien 
waar de oever liep. En als je een schop in 
de grond steekt, stoot je op fundamenten 
van de fabriek. Ons industrieel verleden 
duikt op de gekste plekken op.” 

“Tot 26 september loopt in het Industrie
museum (Minnemeers 10) de fototentoonstel
ling Alexander Dumarey. Kathedralen van de  
industrie. We presenteren een 30tal historische 
zwartwitfoto’s van textielfabrieken en plaatsen 
die tegenover hedendaagse kleuren foto’s van 
diezelfde site. Staat de fabriek er nog? Is ze  
gesloopt? Heeft ze een nieuwe functie? De  
textielindustrie is enorm belangrijk geweest 
voor onze stad en voor tienduizenden Gente
naars die er hun brood verdienden. Dat mogen 
we niet vergeten. Vandaag beseffen we dat ook 
industrieel erfgoed waardevol is, net als onze 
kerken en andere historische monumenten. De 
tentoonstelling wordt voor veel Gentenaars een 
herontdekking of een echte oogopener. Tegelijk 
brengen we een boek met 40 vroegerennu
foto’s uit, en op 6 mei, om 19.30 uur, geef ik 
samen met Alexander een Gentlezing op de 
Facebookpagina van Bibliotheek De Krook. 
Tegen de zomer ontdek je een aantal locaties 
met een fietsroute. Een app geeft extra info, 

foto’s en getuigenissen.”

+ www.industriemuseum.be
+ info@industriemuseum.be

• 09 323 65 00 

‘Ontdek onze 
industriële  

kathedralen.’
HILDE LANGERAERT, INDUSTRIEMUSEUM

12

Alexander Dumarey en Linda Calle, met FNO op de achtergrond. Het gebouw wacht op een nieuwe bestemming.

Doe mee aan de wedstrijd op 
pagina 22 en maak kans op een 
gratis exemplaar van het boek.



wie
Sabine Van de Vyver,  

vrijwilliger vaccinatiecentrum
waar

Flanders Expo

13

tot 

380  
medewerkers per dag 

40 
vaccinatieruimtes

tot 

4000   
bezoekers per dag 

DANKZIJ

Sabine

Op 17 maart ging Sabine 
als vrijwilliger aan de slag 
in het vaccinatiecentrum 
op Flanders Expo. En daar 
heeft ze een paar goede 
redenen voor.

“In april vorig jaar kreeg ik corona via 
een besmette patiënt in het ziekenhuis 
waar ik werk. Ik werd opgenomen met 
zware zuurstofnood. Toen ik 2 weken 
later naar huis mocht, bleek mijn man 
besmet. Hem hebben ze 18 dagen lang 
moeten beademen. Intussen zat ik 
alleen thuis en mocht ik niemand zien. 
Gelukkig kon ik rekenen op de hulp van 
familie, vrienden en buren. Ze deden 
boodschappen en brachten eten. Dat 
was een grote opsteker. Ik ben zelf  
iemand die gemakkelijk geeft. Alles 
wat ik de voorbije 10 jaar heb gegeven, 
kreeg ik toen in tienvoud terug. Ondanks 
de goede zorgen verliep het herstel 
moeizaam. We zijn beiden weer aan 
het werk, maar ik ben nog snel moe en 
kortademig. Toch wou ik mezelf nuttig 
maken in de strijd tegen corona, zodat 
anderen niet moeten ervaren wat ik zelf 
heb doorgemaakt. Daarom draai ik een 
paar uur per week mee in het vaccina
tiecentrum. Het contact met de mensen 
voelt goed. De meeste bezoekers laten 
het vaccin vol overtuiging zetten. Dat 
geeft me hoop. Als de Gentenaars zich 
met zijn allen laten vaccineren, helpen 
we dat virus samen de wereld uit.”

Vragen over vaccinatie tegen corona?
+ www.stad.gent/vaccinatie
Hulp nodig om een afspraak te maken?  
Bel 09 210 10 44 (Vaccinatielijn).
Andere vragen over corona?  
Bel 0800 14 689.
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DE ROUTE

Ooit dansen we weer tot de 
ochtend komt. In afwachting 

daarvan is er De Nacht. 
Deze podcastreeks en een 

wandelroute fêteren de 
geschiedenis van het Gentse 

nachtleven.

Free the Funk, I Love Techno, City Queens, 10 Days Off, Poplife, Kozzmozz of Star Warz:  
in wat toen nog Vooruit heette, passeerden alle succesvolle Gentse partyconcepten ooit de revue. 
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De Nacht 
Bijna vergeten hoe het voelt 
om een nachtje door te doen? 
Met een podcastreeks in 15 
delen geeft journalist Ben 
Van Alboom je geheugen een 
flinke boost. Mensen die erbij 
waren, vertellen over iconi-
sche plekken uit de geschiede-
nis van het Gentse nachtleven, 
van de jaren 70 tot nu, met 
zijsprongen naar de jaren 50, 
de jaren 20 en de middeleeu-
wen. Een route in het kader 
van Walk Local, een wandelin-
genreeks waarbij straffe Gen-
tenaars je langs hun favoriete 
locaties in de stad gidsen, linkt 
al die plaatsen aan elkaar. 
Ideaal om warm te lopen voor 
je eerstvolgende avondje uit.
+ www.walklocal.be

Club 69 
Gent heeft niet écht een clubtradi-
tie, maar in de beperking toont 
zich de meester. In 2002 zou 
Culture Club aan de Afrikalaan het 
begrip discotheek voor de komen-
de 10 jaar herdefiniëren. Top-dj’s 
verdrongen elkaar om in het mini-
malistische decor van architect 
Glenn Sestig een eclectische set 
ten beste te geven. Daarna zetten 
ze koers naar het kleinere broertje 
in de binnenstad, dat samen met 
café Video een stevige injectie gaf 
aan het nachtleven rond de Oude 
Beestenmarkt.

Citadelpark 
Het klinkt onwaarschijnlijk, maar 
rond de eeuwwisseling was zowat 
alles in het Citadelpark aan de nacht 
gelinkt. In 1992 deed World Party II 
de Floraliënhal op haar grondvesten 
daveren met namen als Sven Väth en 
Carl Cox. Het S.M.A.K. was de thuis-
basis van Belmondo, in het Kuipke 
fietste Kozzmozz meer dan één rondje, 
en in het ICC speelden Soulwax en 
Culture Club ten dans. Zelfs de City 
Parade, het Gentse antwoord op de 
Berlijnse Love Parade, trok zich in 
2003 in het Citadelpark op gang.

Red Tape Building 
Vreemde vogels op de Gentse Feesten 
van 1995. Ze droegen scheidsrechters-
fluitjes om de hals en waren op weg 
naar het gebouw van de burgerlijke 
stand in de Belfortstraat. Niet om een 
paspoort te halen, wel om loos te gaan 
op Ten Days of Techno, een tiendaagse 
dancemarathon. Het gebouw barstte 
al snel uit zijn voegen. Net als het festi-
val, dat als Ten Days Off achtereenvol-
gens verhuisde naar de Oude Vismijn, 
de Eskimofabriek en de Vooruit, waar 
het in 2014 z’n laatste adem liet.  

Martino 
Over de Kuiperskaai is al veel gezegd 
en geschreven. Wie jong was in de 
jaren 80, ging er uit in clubs als de 
55, de Elpee of de Fash. Maar niet 
voordat ze een fond hadden gelegd in 
snackbar Martino in de Vlaanderen-
straat, waar volgens de legende het 
gelijknamige broodje ontstond. Het 
clientèle bestond uit een allegaartje 
van nachtbrakers, dj’s, portiers én 
de jonge Tina Turner. Arne Sierens 
maakte er een theaterstuk over, 
dat vandaag nog geregeld wordt 
opgevoerd.

Salon Fritz 
Ook in de jaren 50 werd er ge-
danst. Elke dag van de week nog 
wel, op thé dansants die hoofd-
zakelijk overdag plaatsvonden. 
Een van de hotspots was Salon 
Fritz, een pannenkoekenhuis in 
de Veldstraat, dat werd uitgebaat 
door de familie Daskalidès. Van de 
pralines, jawel. Zoon Jean speelde 
er zelf de pannen van het dak met 
zijn jazzband The Blue Swingers, 
maar ook andere balorkesten wa-
ren er kind aan huis. De concerten 
gingen elke maandag live in de 
ether op de lokale radio.
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GROENE ZORG

DE NATUUR 
ALS KUUR

De natuur werkt helend. 
Planten en dieren spelen 

steeds vaker een actieve rol 
in de zorgverlening. Heel 

wat woonzorgcentra van de 
Stad Gent zetten vandaag al 

in op groene zorg.

W oonzorgcentrum (wzc) Zuider-
licht ligt te midden van het 
groen bij Domein Claeys- 
Boúúaert in Mariakerke. Eva 

Tiré is er woon-leefbegeleider van de be-
schermde afdeling Sirius. Ze werkt met 
mensen die een verstandelijke beperking 
en bijkomende gedrags- en emotionele 
problemen hebben. Eva Tiré: “We ver-
trekken altijd vanuit de noden en wensen 
van de mensen. Enkele bewoners gaven 
anderhalf jaar geleden aan dat ze graag 
zouden tuinieren. Het OCMW zorgde 
toen voor een stukje grond achter het 
wzc. De bewoners van mijn afdeling zijn 
er een moestuin gestart. Ze onderhouden 
het tuintje elke dag, zelfs als het regent.” 

Blinken van trots
Het positieve effect daarvan is voor Eva 
overduidelijk. “Het is sowieso rustge-
vend om buiten te zijn. Bij de bewoners 
roept het ook leuke herinneringen op: 

vaak werkten ze vroeger in hun eigen 
tuin. Tuinieren zorgt ervoor dat hun 
verblijf in het wzc niet zo’n grote breuk 
is met hun vroegere leven.” Wanneer 
de andere afdelingen een kijkje komen 
nemen, krijgen ze een woordje uitleg. 
“Mensen iets bijbrengen, is goed voor 
het zelfbeeld. En komen onze medewer-
kers na de oogst zeggen hoe lekker die 
kool of die aardbeien waren, dan zie je 
de bewoners blinken van trots.”
Eva heeft zelf geen groene vingers, maar 
leerde dankzij haar bewoners al veel bij. 
“Ik sta ervan te kijken met hoeveel  
precisie ze te werk gaan. Als ze iets plan-
ten, dan spannen ze een koordje, zodat 
alle zaadjes mooi op een rij liggen. In de  
dagelijkse werking komt zo’n eigen-
schap niet naar boven. Het toont aan 
hoeveel belang ze hechten aan hun 
moestuinproject.”
Tuinieren is ook goed voor de sociale 
vaardigheden, zo blijkt. Eva Tiré: “Men-
sen uit de buurt houden vaak halt voor 
een praatje. Maar ook binnen het wzc 
brengt de moestuin interactie op gang. 
Een man die palliatieve zorg kreeg, 
wou nog eens hutsepot eten volgens 
zijn eigen recept. De groenten daarvoor 
kwamen uit onze tuin. Op een andere af-
deling maakten de bewoners confituur 
met onze eigen aardbeien. We dromen 
zelfs hardop van een eigen groentewin-
kel. Zo kunnen de bewoners hun oogst 
verkopen aan buurtbewoners, familie-
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leden die op bezoek komen of medewer-
kers van het wzc.”

Houten honingraat
Ook dieren kunnen de zorg verlichten. 
Zo heeft wzc Zuiderlicht een volière met 
parkieten en kanaries, en de kinder-
boerderij Mekkerland in de achtertuin. 
In wzc Het Heiveld in Sint-Amandsberg 
is zorgvarkentje Gust de ster van  
‘t Heiveld hof, de grote tuin waar ieder-
een kan binnenlopen. Er zijn ook kippen 
en duiven, en een zorgboerderij is in de 
maak. Bovendien gaat buurtbewoner 
André Godderis (86) er deze zomer als 
imker aan de slag.
“Bijen houden is een hobby”, vertelt hij. 
“Mijn vader en grootvader waren ook 
imker. Ik volgde een opleiding en ben 
lid van de Gentse Imkervereniging. Tij-
dens een wandelingetje in ’t Heiveldhof 
zag ik de bijenkast van de vorige imker 
staan. Die was niet zo goed onderhou-
den. Toen ik hoorde dat hij zou stoppen, 
heb ik voorgesteld om hier op vrijwil-
lige basis een nieuwe bijenkolonie te 
starten. Zelf heb ik meer dan 20 jaar 
bijen gehouden. Op het hoogtepunt had 
ik 12 kasten. Als je weet dat één kast zo’n 
4.000 bijen telt, dan snap je dat ik m’n 
werk had. (lacht)” 
André hoopt deze zomer een zwerm 
bijen te krijgen via de Imkervereniging. 
Die zullen de bloemenweide en de 
volksboomgaard met 28 verschillende 
boomsoorten bestuiven. De bijenkast 
krijgt een vaste stek onder een houten 
honingraatbol, gebouwd door het Dien-
stenbedrijf Sociale Economie. Er komen 
ook wilgen. Wilgenkatjes bevatten im-
mers veel stuifmeel en zijn ideaal voor 
bijen. André kijkt er al naar uit. “Ik ga de 
bewoners uitleggen hoe alles in z’n werk 
gaat en honing met ze oogsten. Ook 
de schoolkinderen uit de buurt zullen 
de bijtjes kunnen bezoeken. Ze komen 
nu al langs in ’t Heiveldhof om met de 
bewoners te tuinieren.”
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‘Vrijwilligers 
welkom’

ELINE BEIRNAERT, WOONZORGCENTRUM  
HET HEIVELD

 Terug naar Brazilië
Ook wzc De Vijvers in Gentbrugge krijgt 
regelmatig lagereschoolkinderen over 
de vloer. Ze hebben er een eigen perceel. 
Daar kunnen ze volgen hoe hun groenten 
groeien. Sinds het aanpalende park met 
de tuin van het wzc werd verbonden, is 
de moestuin vrij toegankelijk. Er staan 
hoge plantenbakken, zodat ook rolstoel-
gebruikers kunnen tuinieren. Vzw Velt 
(Vereniging voor Ecologisch Leven en 
Tuinieren) en vrijwilligers uit de buurt 
helpen om de moestuin mee te onder-
houden. In september is er een oogstfeest 
voor al wie bij de tuin betrokken is. 
Bewoonster Wanda Miege (93) is één van 
hen. Ze woelt graag met haar handen 
door de grond van de plantenbakken. 
“Het doet me denken aan vroeger. Ik ben 
opgegroeid in Brazilië. Mijn pa bezat een 

fabriek en veel grond in het stadje  
Laranjeiras. Op de grond groeiden 
bananenplanten, in die fabriek werden 
bakstenen en dakpannen gemaakt. Ik zat 
veel met mijn handen in de aarde te wroe-
ten. Dat doe ik nog altijd graag. Het geeft 
me een gevoel van zelfstandigheid. En 
dan waan ik me weer in Brazilië. De liefde 
bracht me destijds naar België, maar ik 
mis mijn vroegere thuis nog altijd.”
Om de eenzaamheid van de bewoners 
tegen te gaan, start wzc De Vijvers 
binnenkort een project met vogels. Er 
komen voederstations bij de ramen, 
zodat Wanda het komen en gaan van de 
vogels kan gadeslaan. Nestkastjes met 
camera’s zullen een inkijk bieden tijdens 
het broedseizoen. Zo komt ook de die-
renrijkdom van het Amazonewoud voor 
Wanda een klein beetje dichterbij.

Tuinieren doet Wanda Miege aan haar jeugd in Brazilië denken.

“Woonzorgcentra kunnen niet zonder 
vrijwilligers. Zonder hen zouden we veel 
ideeën niet kunnen realiseren, omdat de vaste 
medewerkers er vaak niet de tijd voor hebben. 
Het engagement van vrijwilligers zorgt ervoor 
dat bewoners van een warme zorg kunnen 
genieten. En dus zijn we voortdurend op 
zoek naar een extra stel handen. Wil je nieuwe 
mensen leren kennen, zinvol werk verrichten 
en bijdragen tot een groter geheel? Meld je 
dan aan bij een woonzorgcentrum en vertel 
ons hoe je graag zou helpen. Wij bekijken 
samen met jou hoe we jouw talenten kunnen 
inzetten om te bouwen aan een aangename, 
groene omgeving voor onze bewoners. Als 
vrijwilliger krijg je voor je inzet heel veel 

voldoening en vriendschap terug.”

Je steentje bijdragen als vrijwilliger?  
Contacteer één van de Gentse  

woonzorgcentra.
+ www.stad.gent/woonzorgcentra



Bloemekenswijk

wie
Griet Dobbelaere,  
actrice en coördinator 
theaterateliers
waar
Kopergietery  
(Blekerijstraat 50)

Met een Wild Weekend 
in mei geven de jongeren 
uit de theaterateliers van 
Kopergietery 2 dagen lang 
het beste van zichzelf. Een 
dankbaar lichtpunt na een 
uiterst bewogen jaar.

Griet 
DE AGENDATIPS VAN ...

“Vorig jaar kon het Wild Weekend niet 
doorgaan. De eerste lockdown heeft 
ons toen in snelheid gepakt. Dit keer 
laten we ons niet doen. We gaan 
sowieso presenteren, ook al moet het 
in openlucht. Onze atelierjongeren 
hebben dat verdiend. Zij werken een 
jaar lang aan die toonmomenten. Dan 
is het ook fijn om het resultaat te laten 
zien. Zichtbaarheid is meteen ook de 
rode draad doorheen alle presentaties. 
Onze docenten gingen samen met de 
jongeren op zoek naar onzichtbare 
verhalen en verborgen parels: alles 
wat doorgaans onder de radar blijft. 
Wij kijken er in elk geval hard naar uit. 
Vooral voor de 12plussers was het 
voorbije jaar niet evident. Zij moesten 
de ateliers grotendeels online volgen. 
Intussen kunnen ze elkaar weer buiten 
ontmoeten. Dat is op zich al een hele 
verademing. Het blijft improviseren, 
maar gelukkig gaat ons dat redelijk 
goed af. Nu maar hopen dat we  
ook ons publiek weer in de armen 
mogen sluiten.”
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Wild Weekend
ZA 22 EN ZO 23 MEI
KOPERGIETERY

A pair of socks
28, 29 EN 31 MEI
KOPERGIETERY
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Het bureau is niet alleen het meubel waaraan velen van ons de meeste tijd doorbrengen. 
Het is ook een spiegel van onze ideeën over leven en werk. Doorheen de tijd zegt zijn vorm 
iets over sociale status, rolpatronen en macht, soms ook over de emancipatie van zijn 
gebruikers. De tentoonstelling Het Bureau in Design Museum Gent (Jan Breydelstraat 5) 
toont 20 schrijfmeubels en 50 bureauaccessoires uit de collectie van het museum.
+  www.designmuseumgent.be
• 09 267 99 99 (Design Museum Gent)

Van Eyck senior is here!
VR 7 TOT VR 28 MEI
In Cultuurkapel SintVincent (Sint 
Antoniuskaai 10) tonen 80 creatieve 
senioren werk geïnspireerd op  
Van Eyck en het Lam Gods. De meeste 
deelnemers komen uit de creatieve ate
liers van de lokale dienstencentra, maar 
ook senioren van daarbuiten sloten aan. 
Je bekijkt er tal van kunstvormen, van 
schilderijen over keramiek tot fotografie, 
installatie, houtsneden en kalligrafie. 
De expo is elke dag open van 14 tot 
18 uur. Reserveer je ticket via www.
go.stad.gent/vaneyckseniorishere. Geen 
internet? Bel Gentinfo.
+ www.visitgent.be/agenda/ 

van-eyck-senior-here 
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Gentrepreneur Awards
MA 10 MEI
Dit voorjaar dingen studentondernemers 
uit de Gentse onderwijsinstellingen naar 
de titel van Gentrepreneur Student 
Ondernemer van het jaar. Tijdens de 
liveshow, op maandag 10 mei om  
20 uur, stellen 6 finalisten hun idee voor, 
waarna jury en publiek de uiteindelijke 
winnaar kiezen. De show volg je op de 
Facebookpagina Gentrepreneur.
+ www.gentrepreneur.gent/awards21

Ontdek meer activiteiten 
op www.uitingent.be

 www.facebook.com/uitingent
 @UiTinGent

Het Bureau 

NOG TOT 22 AUG 

TIP

MEI
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La collection et son double
NOG TOT ZO 30 MEI
Nog tot eind deze maand bewonder 
je in het S.M.A.K. (Jan Hoetplein 1) het 
wereldberoemde kunstwerk Great 
American Nude #45 van de Amerikaanse 
popartkunstenaar Tom Wesselmann. Het 
maakt deel uit van de collectie van de 
Stichting MatthysColle, die het museum 
langdurig in bruikleen heeft. Je ziet er 
ook werk van Bruce Nauman en Claes 
Oldenburg.
+ www.smak.be
• 09 323 60 01 (S.M.A.K.)

Week van de Groeilamp
ZO 16 TOT ZO 23 MEI
De Week van de Opvoeding wordt 
Week van de Groeilamp. Acht 
dagen lang staat de opvoeding van 
kinderen centraal. Voor ouders of 
opvoedingsverantwoordelijken zijn 
er webinars over thema’s als stress 
bij kinderen, onderhandelen met 
tieners of eet en slaapgewoonten bij 
peuters. Voor gezinnen zijn er wan
delingen met doeopdrachten langs 
Gentse locaties waar je terechtkunt 
voor preventieve gezinsondersteu
ning. Schrijf je in via de website.
+  www.stad.gent/ 

weekvandegroeilamp
• 0474 16 06 45 (Huis van het Kind)



Wild Weekend
ZA 22 EN ZO 23 MEI
Elk jaar biedt Kopergietery  
(Blekerijstraat 50) een inkijk in haar 
atelierwerking tijdens Wild Weekend,  
de bruisende afsluiter van het atelierjaar. 
Deze keer werkten de verschillende 
groepen kinderen en jongeren rond het 
thema Zie me – Zichtbaarheid. Als de  
coronamaatregelen daarom vragen, 
vinden de voorstellingen buiten plaats.
+ www.kopergietery.be
• 09 233 70 00 (Kopergietery)

A pair of socks
VR 28, ZA 29  
EN MA 31 MEI
Theatermakers Laura Vroom en Mira Brys
sinck onderzoeken in de voorstelling A pair 
of socks de rekbaarheid van empathie. Wat 
is dat nu eigenlijk? Hoe is het om zonder 
empathisch vermogen te leven? Of juist 
een teveel aan empathie te voelen? Een 
ontroerende en grappige collagevoorstel
ling gebaseerd op gesprekken met mensen 
die beroepsmatig met de gevoelens van 
anderen geconfronteerd worden.
+ www.kopergietery.be
• 09 233 70 00 (Kopergietery)

De komende 3 jaar staat het monumentale werk ‘Honte, 2018-2019’ van de Gentse kun-
stenares Berlinde De Bruyckere in de Drongenhofkapel in het Patershol (Drongenhof 15). 
Je vindt er ook werk van Dirk Braeckman en Wim Delvoye. De kapel is niet vrij toegankelijk, 
maar ze wordt verschillende keren per jaar opengesteld. Je kunt ze een eerste keer bezoe-
ken van donderdag 13 tot zondag 16 mei, telkens tussen 10 en 18 uur. Bezorg je gegevens 
en het moment van je bezoek via mail of telefoon om te reserveren.
+ events@drongenhofkapel.be
• 0473 61 36 48 (Drongenhofkapel)

Honte, 2018-2019

DO 13 TOT 16 MEI

TIP
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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.

Dag van de buren
VR 28 MEI
Benieuwd wie je buren zijn? Lanceer 
op de Dag van de Buren een initiatief 
en daag je hele straat uit om op een 
coronaveilige manier mee te doen. 
Stuur een foto van je activiteit naar 
ontmoeten.verbinden@stad.gent en 
maak kans op een mooie prijs voor 
je volgende échte burenontmoeting. 
Naast een hoop inspiratie vind je op 
de website een affiche en een flyer 
om je buren uit de nodigen.
+ www.stad.gent/dagvandeburen
• 09 266 55 50 (Dienst Ontmoeten  

en Verbinden) 
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Infomoment Word 
Leraar
DI 18 EN WO 19 MEI
Werk je nu nog in een andere sector, 
maar heb je zin om in de toekomst voor 
de klas te staan? Of zoek je een job en 
heb je ambitie om leraar te worden? 
Tijdens digitale infomomenten op 18 
en 19 mei krijg je uitleg over de Gentse 
lerarenopleidingen en kun je praten met 
mensen die de stap hebben gezet en de 
job vandaag al uitoefenen. Er zijn een 
heleboel sessies van elk 20 minuten. 
Je neemt deel aan zoveel sessies als je 
wil. Inschrijven kan tot 16 mei via de 
website. Daar vind je ook het volledige 
programma.
+ www.stad.gent/leraaringent
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Chatsessie homo- en 
transfobie
MA 17 MEI
Naar aanleiding van de Internationale 
Dag tegen Homo en Transfobie orga
niseert Politie Gent op maandagavond 
17 mei een chatsessie. Heb je vragen 
over homo of transfobie? Ben je 
slachtoffer van homohaat en wil je 
weten hoe je aangifte kunt doen? Of 
wil je meer weten over de werking van 
het meldpunt homo en transfobie? 
Stuur je vragen tussen 17 en 21 uur 
via een privébericht op Facebook 
Messenger naar @Gentseflikken.

 politiegent
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Stuur de oplossing, samen met je adres, vóór maandag 10 mei  
naar waaringent@stad.gent of via de post naar: Stadhuis,  
Wedstrijd Waar in Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent. “Als de coronamaatregelen het toelaten, kun je voor  

opvang van kleuters en kinderen van de lagere school  
tijdens de zomervakantie terecht bij de Dienst Kinder
opvang. Schrijf ze vanaf zaterdag 15 tot en met zondag  

30 mei in op www.kinderopvang.gent. Daar kun je filteren 
op verschillende parameters, zoals de leeftijd van je kind, 

het soort opvang of de locatie. Ben je digitaal minder 
onderlegd? Spreek er tijdens de inschrijfperiode over in je 
eigen opvanglocatie of contacteer de Dienst Kinder opvang. 

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.”

+ buitenschoolse.kinderopvang@stad.gent
• 09 268 20 80 (Dienst Kinderopvang)

Gentinfo
 Voor al je vragen over stadsdiensten

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

‘Ik zoek kinderopvang  
voor in de zomervakantie. 

Waar kan ik terecht?’
CAMILLE COOLS, MAMA

WEDSTRIJD

GENTINFO

Vraag het aan

Vijf winnaars 
krijgen het boek  
‘Kathedralen van de industrie’ 
van Alexander Dumarey.

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 De Pecker, Bart Desomer (redactie), Liesbet Van Cauteren,  
Bjorn Vandenbussche (vormgeving), Thomas Sweertvaegher (fotografie).

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

+ www.stad.gent/vaccinatie
• 09 210 10 44 (Vaccinatielijn)

De 5 winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden het Voorhavenpark.
• Jan Allaert, Gent
• Jean Pierre Bauwens, Oostakker
• Frank Matthys, Mariakerke
• Linda Sierens, Gent
• Marijke Vanluchene, Gent

Het sleutelwoord van de 
kruiswoordpuzzel in het 
vorige nummer was  
Mariakerke. 
Dat wisten onder meer deze 5 winnaars:
• Evelyn Bogaert, Wondelgem
• Greet Capéau, Gent
• Carine De Neve, Mariakerke 
• Sophie Pieters, Gent 
• Marieke Thielemans, SintAmandsberg

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  
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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

1  MARIE WAEM
Uitblazen in de Hertstraat

2  DYMPHNA VANDENABEELE
Wonderlijke natuur

3  LIENNEKE BARONIUS
Gentse vitrine

4  @PAULINEKERCKAERT
Bloesems aan de Bijloke

5  @PINK_PROBEERT_UIT
Design Museum Gent

6  BIRGIT WOLFS
Met zijn allen op de fiets
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