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In de zomer van 2021 konden Gentse kop
pels trouwen in de tuin van Hotel d’Hane 
Steenhuyse. Ook dit jaar zijn buiten
huwelijken mogelijk. Van 6 mei tot en met 
23 september geven trouwlustigen elkaar 
het jawoord tussen de fruitbomen en de 

wijnranken in de idyllische tuin van de 
SintPietersabdij. Bij slecht weer vindt de 
plechtigheid plaats in de abdij zelf. Mooie 
foto’s verzekerd!
+ www.stad.gent/trouwen
• 09 266 72 50 (Dienst Burgerzaken)
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“Skaten draait rond respect, 
voor elkaar en voor de 
omgeving. Als ranger bouw 
ik mee aan een positieve 
sfeer, zodat iedereen zijn of 
haar sport kan beoefenen.”

KEVIN TSHALA, RANGER  

Hoe was het om in de jaren 60 en 70 te leven als 
homoseksuele man? Fernand vertelt erover in de 
podcastreeks We Connect. Dat zijn 6 persoonlijke 
verhalen van LGBTQIA+ Gentenaars. Eli heeft het 

over vertrouwen in anderen én jezelf, Annelise vertelt hoe ze als 20jarige 
haar droom waarmaakte en Sem brengt een grappige anekdote met een 
scherp kantje. De podcasts beluister je op de website en via de QRcode op de 
picknickbank met het werk van kunstenaar Besta Ni op het Maaseikplein.

  www.casarosa.be/weconnect 
  09 269 28 12 (Casa Rosa)

SKATEPARKEN
Rangers op wieltjes
Ben je zelf een actieve skater of heb je tie
ners die regelmatig de skateparken bezoe
ken? Dan kun je bij de rangers terecht met 
vragen en opmerkingen over het reilen 
en zeilen op de skateparken. Rangers zijn 
jongens en meisjes die zelf tot de com-
munity behoren. Zij zijn de voelsprieten 
op het veld en zorgen ervoor dat alles op 
wieltjes verloopt. Wil je zelf ook je steentje 
bijdragen als ranger? Meld je dan aan bij 
de jongerenwerker Urban Sports.
+ www.stad.gent/skateparkblaarmeersen
+ sportdienst@stad.gent

 Skategent

LGBTQIA+
Zitbank met  
een verhaal

JONG EN OUD IN GENT
Schrijf je in
Wil je mee de solidariteit tussen generaties 
bevorderen? Dan is de wedstrijd Jong en Oud in 
Gent iets voor jou. Tijdens de Seniorenweek in 
november bekroont een jury van jongeren en 
ouderen de beste intergenerationele initiatie
ven. Iedereen kan deelnemen: particulieren, 
maar ook buurtverenigingen, scholen, lokale 
dienstencentra of jeugdbewegingen. De 3 win
naars krijgen een geldprijs van respectievelijk 
750, 500 en 250 euro. Dien tussen 29 april en 31 
augustus je project in via de website. 
+ www.jongenoudingent.be
• 09 266 93 97 (Gezondheid en Zorg)

LOKALE DIENSTENCENTRA
Bib aan huis

Ben je minder mobiel en wil je 
graag boeken, strips, tijdschriften, 
cd’s of dvd’s ontlenen uit de biblio-
theek? Neem dan contact op met 
het lokaal dienstencentrum (ldc) 

in je buurt. Een vrijwilliger van het 
ldc luistert naar je wensen, gaat 

voor jou naar de bib en brengt de 
geleende materialen bij je thuis. 
De vrijwilliger maakt gebruik van 

een speciale bibkaart met soepele 
leenvoorwaarden.

+ www.stad.gent/lokale-dienstencentra
• 09 323 68 00 (Bibliotheek De Krook)



ZOMERSPORTEN
Start inschrijvingen
In juli en augustus maak je voor een zacht prijsje 
kennis met hippe zomersporten en avontuurlijke 
activiteiten zoals hoogteparcours, summer fitmix, 
outdoor paaldansen, fakkeltocht per kajak en boog
schieten. Voor Gentenaars starten de inschrijvingen 
op woensdag 1 juni, voor nietGentenaars de dag 
nadien, telkens om 9 uur. De meeste zomersporten 
vinden plaats op de Blaarmeersen en zijn toeganke
lijk 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)

GO STRANGE
Word vrijwilliger 
in Europa
Ben je tussen 18 en 30 jaar en sla 
je graag je vleugels uit? Kom dan 
op woensdag 11 mei om 18 uur 
naar Eetcafé Toreke (Vlotstraat 
22) voor een gratis infosessie over 
vrijwilligerswerk in Europa of de 
buurregio’s. Met het European 
Solidarity Corps ga je 2 maanden 
tot 1 jaar aan de slag bij een or
ganisatie naar keuze. Je vrijwilli
gersavontuur kost je bijna niets. 
Kost en inwoon zijn voorzien, je 
reiskosten worden deels vergoed 
en de ervaring krijg je er gratis bij. 
Schrijf je in via de website. 
+ www.europeansolidaritycorps.be/jongeren
• 09 269 81 10 (Jeugddienst)

EEN JOB ALS LEERKRACHT
Iets voor jou?
Overweeg je de overstap naar 
een job in het onderwijs? Weet 
je graag hoe het is om voor een 
Gentse klas te staan? Tijdens 
de infomomenten Word leraar 
in Gent krijg je een pak infor
matie, maar ook de kans om 
te praten met leerkrachten die 
vandaag al in de praktijk staan. 
Je bent welkom op woensdag 
18 mei van 16 tot 19.30 uur in 
het VACgebouw (Koningin 
Maria Hendrikaplein 70) of op 
donderdag 19 mei van 19 tot 21 
uur voor de digitale variant. 
Schrijf je in via de website.
+ www.stad.gent/leraaringent
• 09 323 50 50 (Onderwijscentrum Gent)

OEKRAÏNE
Help vluchtelingen 
in hun taal
Spreek je Oekraïens of 
Russisch en wil je graag vluch
telingen helpen, bijvoorbeeld 
door een gesprek te tolken? 
Mail dan naar taalondersteu
ning @ingent.be om te weten 
waar je hulp kunt bieden. 
Maak je liever een vluchteling 
wegwijs in Gent, wil je helpen 
bij administratie of heb je 
graag een goed gesprek? Op 
www.vrijwilligerspunt.stad.
gent vind je heel wat mogelijk
heden. Alle hulp is welkom, 
maar als je de taal spreekt, is 
dat uiteraard mooi meege
nomen. Check de website en 
ontdek wat je nog allemaal 
kunt doen.
+ www.stad.gent/oekraine
• 09 265 78 40 (IN-Gent)

GEMEENTERAAD
Nieuwe gezichten
Met Els Roegiers (NVA) en Emilie 
Peeters (Vooruit) verwelkomde 
de gemeenteraad in februari en 
maart 2 nieuwe raadsleden. Emilie 
Peeters neemt de plaats in van Tine 
De Moor (Groen). Els Roegiers had 
al enkele maanden een tijdelijk 
mandaat in de gemeenteraad, 
ter vervanging van Elke Sleurs. 
Ze neemt nu de fakkel over van 
Sandra Van Renterghem. Woon je 
graag een zitting van de gemeen
teraad bij? Dat kan zowel online 
als fysiek in de gemeenteraadszaal 
van het stadhuis.
+ www.stad.gent/gemeenteraadlive
• 09 266 50 21 (Dienst Bestuursondersteuning)

STADSARCHEOLOGIE
Gent vanuit de lucht
Benieuwd hoe je straat of wijk de voorbije 70 jaar 
is veranderd? Net na de Tweede Wereldoorlog nam 
de overheid duizenden luchtfoto’s om grote werken 
voor te bereiden, zoals de aanleg van de E17 of de 
Ringvaart. Vandaag bevatten die beelden een schat 
aan informatie over het landschap en het onroerend 
erfgoed van toen. Ook jij kunt zien hoe Gent eruit
zag in de tijd van je (groot)ouders. De Stad scande 
2.104 luchtfoto’s en puzzelde de beste exemplaren 
samen tot 1 grote kaart op de website.
+ www.stad.gent/luchtfoto
• 09 266 57 90 (Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg)
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‘Bij omleidingen 
maakte ik film
pjes vanuit mijn 
 bestelwagen.’

RUDY DE TROYER, BUURTVERTEGENWOORDIGER

Zijn er werken gepland bij jou in de buurt? Geef jezelf 
op als buurtvertegenwoordiger bij de Dienst Wegen, 
Bruggen en Waterlopen en hou net als Rudy de vinger 
aan de pols.

  www.stad.gent/plannen-en-projecten
 09 266 79 00 (Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen)

verloop van de werken, nam Rudy de rol 
van buurtvertegenwoordiger op zich. 
Via Facebookupdates, berichten op het 
buurtnetwerk Hoplr en email hield hij 
Oostakker bij de les.
Rudy De Troyer: “Ik blijf liever niet bij de 
pakken zitten. Wanneer een aannemer 
mijn huis verbouwt, weet ik ook graag 
waar ik aan toe ben. Als buurtverte
genwoordiger wou ik de buurt correct 
informeren. Ik woonde de werfvergade
ringen bij en onderhield nauwe contac
ten met de aannemer. Bij omleidingen 
maakte ik filmpjes vanuit mijn bestel
wagen. Zo konden de mensen zien hoe 

ze moesten rijden. Ik vond het tof om te 
doen, en ik kreeg er veel dankbaarheid 
voor terug.”

Goud waard
Die dankbaarheid kwam er niet alleen 
van de buurtbewoners, maar ook van de 
Stad Gent. Als werfcontroleur is Nick 
Van Eetvelde (Dienst Wegen, Bruggen 
en Waterlopen) zeer te spreken over de 
samenwerking. “Wij gaan voor elke werf 
op zoek naar een buurtvertegenwoor
diger, maar Rudy krijgt wat mij betreft 
een 11 op 10. Hij nam zijn taak serieus en 
communiceerde heel secuur. Zo smoor
de hij kleine ergernissen in de kiem, die 
anders vaak op onze nek terechtkomen. 
Op een ochtend stond de werf onder wa
ter. Rudy belde de brandweer en bracht 
mij op de hoogte. Voor ons is zo iemand 
goud waard.”
Intussen zijn de werken bijna afgerond 
en zit Rudy z’n taak erop. Toch broedt 
hij alweer op een nieuw idee om de 
buurtbewoners bij het mooi aangelegde 
dorpsplein te betrekken.
Rudy De Troyer: “Er is nogal wat groen 
voorzien, dus bekijk ik nu met de Groen
dienst of de omwonenden kunnen hel
pen bij het onderhoud. Een beetje zoals 
de Propere Pierkes, die op vrijwillige 
basis zwerfvuil rapen. Als iedereen zijn 
steentje bijdraagt, wordt heel de buurt 
er beter van. Daar ben ik nu meer dan 
ooit van overtuigd.”

De heraanleg van de dorps
kern in Oostakker is bijna 
 voltooid. Als buurtvertegen
woordiger hield Rudy De 
Troyer de omwonenden 
 nauwgezet op de hoogte.

DE BRUG NAAR 
DE BUURT 

WERKEN

D e voorbije 3 jaar was het centrum 
van Oostakker één grote werf. De 
dorpskern werd heraangelegd, met 
flink wat impact voor de omwo

nenden. Rudy De Troyer is een van hen. 
Omdat hij zelf benieuwd was naar het 

Werfcontroleur Nick Van Eetvelde en buurtvertegenwoordiger Rudy De Troyer.



wie
Margaux Geeroms,  

What The Food
waar

Stadshal

“Het minste wat je kunt zeggen, is dat ik 
geleefd heb. Ik reisde de wereld rond 
en woonde een paar jaar in Berlijn. Daar 
leerde ik de vegan keuken kennen. Toen ik 
terug naar Gent verhuisde, besloot ik om 
daar iets mee te doen. Twee jaar geleden 
startte ik mijn eigen cateringbedrijfje op. 
Met What The Food lever ik vegan gerech-
ten aan huis met de fiets. Ik verkoop ze 
diepgevroren en vacuümverpakt, zodat 
ze makkelijk in de diepvriezer passen. Zo 
draag ik mijn steentje bij tot een betere 
wereld en kom ik tegemoet aan de toene-
mende vraag naar vegan gerechten. Zelfs 
in een stad als Gent, waar het aanbod 
sowieso al uitgebreid is. Maar ik maak ook 
verse maaltijden. Tijdens Gent Smaakt 
breng ik vegan streetfood aan de man. 
Waarschijnlijk worden het taco’s: met mijn 
‘chorizo’ tofu taco won ik al een prijs. Zo 
hoop ik nog meer mensen van de plantaar-
dige keuken te overtuigen. Ik kook ziels-
graag, heb voldoende werk en de mensen 
worden er blij van. Meer kan ik mezelf niet 
wensen.”
+  www.whatthefood.gent

Van donderdag 26 tot en met zondag 29 mei staat Gent Smaakt 
op het menu, met een kookeiland onder de stadshal, een lokale 
markt in Klein Turkije en een streetfoodfestival op de Koren-
markt. Ontdek het volledige programma op de website.
+  www.gentsmaakt.be

ONTMOET

Margaux 
Tijdens Gent Smaakt ontdek je 
op en rond de Korenmarkt een 
wereld vol geuren,  kleuren 
en smaken, van culinaire 
 toppers tot trendy streetfood. 
 Margaux is er een van  
de standhouders.
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SORRY, NOT SORRY

Het straatkunstenfestival 
Sorry, Not Sorry strijkt neer 

in MoscouVogelhoek. 
Beeldend kunstenaar Hanse 
Cora en stadsverteller Noël 
Callebaut kennen de wijk 

als hun broekzak en geven 
elk op hun manier kleur aan 

deze vierde editie.

I n MoscouVogelhoek beland je 
niet toevallig. Geprangd tussen 
de  Arsenaalsite, de spoorweg en 
de Brusselse steenweg bestaat de 

Gentbrugse wijk vooral uit 19deeeuwse 
arbeiderswoningen. Toch is het hier 
dat Sorry, Not Sorry, het tweejaarlijkse 
straatkunstenfestival, in mei z’n tenten 
opslaat. Uitvalsbasis is De Porre, een 
voormalige textielsite die transfor
meerde tot een wijkpark. Vlakbij wacht 
de vroegere brandweerkazerne Santo 
een nieuwe bestemming als woonwijk. 
Over de invulling van het Arsenaal, 
een uitgewoonde opslagplaats van de 
NMBS, is het debat nog aan de gang.
“Als kind wou ik hier zo snel mogelijk 
weg”, zegt Hanse Cora, die samen met 
Noël Callebaut op verkenning is in de 
wijk. Als geboren Gentbruggelingen 
 nemen ze beiden deel aan Sorry, Not 
 Sorry. Hanse als beeldend kunstenaar. 
Noël met een arsenaal aan verhalen over 
de wijk en zijn bewoners.

Johnny’s en Marina’s
“Toen ik puberde in de jaren 90, was 
hier niets te beleven”, verklaart Hanse 
zich nader. “Ik was een skater, en dus 

een zonderling. Het was de tijd van de 
Johnny’s en de Marina’s. Daar hoorde 
ik niet bij, en dat lieten ze me ook ver
staan. Uiteindelijk zocht ik mijn geluk 
elders. Ik woonde achtereenvolgens in 
Barcelona, Parijs en New York. Toen ik 
terugkeerde, was de wijk veranderd. 
Er wonen nu meer jonge mensen. Het 
café om de hoek is weer open. En plots 
vind ik hier wat ik in mijn jeugd heb 
gemist: een plek om thuis te komen.”
Noël knikt instemmend. Hij is zelf een 
generatie ouder, maar hij herkent het 
gevoel. “In mijn kinderjaren was de 
buurt over z’n hoogtepunt heen. De 
cinema’s en cafés waren verdwenen. 

Maar vertrekken was voor mij geen 
optie. Ik ben hier blijven wonen, en ik 
zag Gentbrugge ten goede veranderen. 
Met de Gentbrugse Meersen kwam er 
een mooi natuurgebied bij. Maar ook 
de arbeiderswijken fleuren op. De Porre 
was vroeger een oude fabriek, waar je 
binnendrong om kattenkwaad uit te 
halen. Vandaag is het een gezellig park, 
dat zuurstof geeft aan de buurt. Hopelijk 
kan Sorry, Not Sorry dat nog versterken.”

Peetse kozak
Ondanks het leeftijdsverschil zijn er nog 
elementen die Hanse en Noël binden. 
Voor hun bijdrage aan Sorry, Not Sorry 

VERHALEN 
OP STRAAT



“Tijdens het weekend van 20, 21 en 22 mei 
staat straatkunst in al haar facetten centraal 
in Moscou-Vogelhoek. Het hart van Sorry, Not 
Sorry is de voormalige spinnerij De Porre. 
 Iedereen is welkom. Naast het kunsten-
parcours doorheen de wijk, dat je ook ont-
dekt op de volgende pagina, zijn er heel wat 
nevenactiviteiten, van workshops voor jong 
en oud over een straatkunst-ontdekkingstocht 
op de Arsenaalsite tot een heuse Sorry, Not 
Sorry Market. Voor de kinderen is er een kids 
only-parcours in het weekend, en kinder-
theater Babushka op zondag. De toegang tot 
het festival is gratis. Check de website voor het 

volledige programma.”

+ cultuur.gent/sorrynotsorry2022
• 09 323 61 80 (Cultuur Gent)

 sorrynotsorryghent

‘Ontdek 
 straatkunst in al 
haar facetten.’

ELLY DERMAUT
SORRY, NOT SORRY

laten ze zich allebei inspireren door 
verhalen van buurtbewoners. “Bij mij 
zijn dat vrouwen”, zegt Hanse. “Ik haal 
gebroken tegels uit het trottoir. Door 
de vorm waarin ze breken en de manier 
waarop ik ze beschilder, doen ze denken 
aan badpakken. Ik hang ze op ter ere van 
verdienstelijke vrouwen uit de buurt. 
Daar ga ik de komende weken actief 
naar op zoek. Op de plaats die vrijkomt 
in het trottoir, stort ik cement met de 
naam van de vrouw in verwerkt. Het 
is mijn manier om kleur in de wijk te 
brengen.”
Noël neemt de bezoekers van het 
festival mee op sleeptouw voor een 

verhalenwandeling door de wijk. “Ik 
heb een vijftal verhalen geschreven 
rond gebeurtenissen die hier hebben 
plaatsgevonden. Zo leg ik uit dat de 
naam Moscou verwijst naar het Rus
sische  Kozakkenleger dat hier in 1815 
verbleef na de nederlaag van Napoleon 
in  Waterloo. In de jaren 80 zeiden oude 
mensen nog tegen de kinderen: pas op, 
of peetse kozak gaat komen. Zo wil ik 
de mensen op een andere manier naar 
de wijk leren kijken. En ik hoop dat ze 
ook zelf hun verhaal vertellen. Want 
eigenlijk is het verdomd wijs om hier te 
wonen.”

9

Tijdens Sorry, Not Sorry pakt Hanse Cora ook uit met een reuzengroot hart op De Porre. Noël Callebaut ziet er meteen een verhaal in. 
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Tijdens Sorry, Not Sorry 
loodst een parcours je 
langs het werk van jonge 
kunstenaars en collectieven 
op en rond Wijkpark De 
Porre. Een greep uit wat er 
te zien valt.

 Skeerleef/Hanne Van Assche
Skeerleef is een creatief collectief uit 
Gent, opgericht door enkele hechte 
vrienden met een voorliefde voor 
stedelijke esthetiek en graffiti. Voor 
Sorry, Not Sorry stellen 3 van de leden 
(Gilles Dusong, Sandro X. Dias en 
 Jules Dellaert) samen met de Gent
brugse fotografe Hanne Van Assche 
een expo op met de wijk en zijn ver
borgen hoekjes als onderwerp.

 Poëzie verbindt
Nerkiz Sahin is een Vlaamse dichteres 
en beeldend kunstenaar met een Turk
se achtergrond. Tijdens 2 poëziework
shops op en rond Wijkpark De Porre 
gaat ze aan de slag met verhalen van 
buurtbewoners en spreekwoorden en 
gezegdes uit verschillende talen. De 
gedichten die daaruit voortvloeien, 
krijgen een plaatsje langs het par
cours.

 Kristof Van Heeschvelde
Beeldend kunstenaar Kristof Van 
 Heeschvelde filtert een aantal teksten 
uit zijn bestaande werken en weeft 
zijn messcherpe observaties als 
verbindende factor 
doorheen het par
cours. De teksten 
begeleiden de be
zoekers langs mu
ren en ramen van 
de omliggende 
huizen, net zoals 
Oude Meesters 
het oog van de 
toeschouwer 
begeleiden 
over het canvas.

 What comes next/No Babes
What Comes Next zijn 4 jonge mode
ontwerpers. Voor Sorry, Not Sorry slaan 
ze de handen in elkaar met evenveel 
getalenteerde dansers voor een choreo
grafie in speciaal ontworpen kostuums. 
No Babes is een collectief dat met foto
shoots, modeshows en talks taboes in 
vraag stelt, een stem geeft aan mensen 
die vaak klein gehouden worden en 
de mentale gezondheid van jongeren 
bevordert.  Stick-Up Expo

Stickerart is een toegankelijke vorm 
van streetart die in de jaren 90 
ontstond en uitgroeide tot een heuse 
subcultuur. Tom Cheff is een actieve 
verzamelaar en wil de kunstvorm een 
plaats geven in exposities en musea. 
Voor Sorry, Not Sorry riep hij artiesten 
van over de hele wereld op om stickers 
op te sturen via de post. Een vorige 
editie van zijn StickUp Expo leverde 
meer dan 140 inzendingen op.

 Le Mur Paintbattle
Op zaterdag 21 mei (van 11 tot 18 uur) 
laten 20 jonge graffiteurs het beste 
van zichzelf zien tijdens een span
nende paintbattle. Enkele voormalige 
winnaars van Le Mur Gent onder
steunen de deelnemers. Een vierkop
pige jury van Belgische graffitiboeg
beelden roept op het eind van de dag 8 
winnaars uit. Ook bezoekers en buurt
bewoners kiezen hun favoriet.

©
 M

ich
èle

 Ha
ec

k



11

14.000 
meldingen per dag 

in België
via verdacht@safeonweb.be

“Als diefstalpreventieadviseur kom ik bij je 
langs met gratis advies om je woning tegen 
inbraak te beveiligen. Sinds kort doe ik dat 
ook voor online fraude. Internetmisdrijven 
nemen toe en de daders worden gewiek-
ster. Het gaat meestal om internationale 
bendes, die moeilijk te vatten zijn. Ieder-
een kan slachtoffer worden. Vaak scrollen 
mensen op onbewaakte momenten snel 
even door hun mails. De daders spelen 
daarop in met dringende berichten die van 
officiële instanties lijken te komen. Via valse 
links proberen ze persoonlijke gegevens te 
achterhalen. Die pogingen tot phishing zijn 
hardnekkig, net als aankoopfraude via zoe-
kertjes of valse webshops. Ook emofraude, 
waarbij de daders zich voordoen als een 
familielid, is een probleem. Ben je in de 
val gelokt? Laat je rekeningen blokkeren 
en doe zo snel mogelijk aangifte. Maar laat 
het vooral zover niet komen. Denk 2 keer 
na voor je klikt en vraag om hulp bij twijfel. 
Een extra paar ogen kan veel onheil voorko-
men.”

Kreeg je te maken met oplich-
ting via het internet? Of leer je 
graag hoe je veilig op het web 
geraakt? Luc en zijn collega’s 
komen bij je op bezoek voor 
gepersonaliseerd advies.

Geef online fraudeurs geen kans: maak een gratis 
afspraak met de cybercrime-preventieadviseur.
• 09 266 65 90 (Politie Gent)
+  preventie.gent@police.belgium.eu
+  www.politiegent.be

Download de Safeonweb-app en blijf op de  
hoogte van verdachte berichten.
+ www.safeonweb.be

Luc
DANKZIJ

wie
Luc Schaut, 

cybercrime-preventieadviseur 
waar

Wijkcommissariaat Gent Centrum 
(Belfortstraat 4)
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Gentse cybercrime  
preventieadviezen
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‘Iedereen is anders, 
en dat vergt advies 

op maat.’
HILDE VERBRUGGE, DE ENERGIECENTRALE

De energiefactuur gaat 
door het dak, maar de 
energiescanner en de 

energiesnoeier weten raad. 
Dit dynamische duo van De 
Energiecentrale scant gratis 

je woning en helpt zo je 
verbruik naar beneden.

Met 1 druk op de knop schakel je zo 
verschillende toestellen uit. En er zitten 
nog besparende verrassingen in hun 
‘cadeaudoos’. Tochtstrips en ledlampen 
bijvoorbeeld.
“Waar mogelijk sluiten we een timer op 
de elektrische waterboiler aan, zodat die 
niet 24 uur op 24 stroom verbruikt”, zegt 
Hilde. “We snoeien ook in het waterver
bruik, met een spaardouchekop en nieu
we kraanmondstukken. En we checken 
op toiletlekken, want die vreten water.”

’s Nachts op 15°
Elke Gentenaar mag een energiescan 
aanvragen. Een welkome hulp voor wie 
plots geconfronteerd wordt met veel 
 hogere energiefacturen. Grootste kop
zorg anno 2022: de hoge verwarmings
factuur. Goede isolatie en een zuinig 
verwarmingstoestel helpen, maar Hilde 
heeft ook heel wat verbruikstips in petto: 
“Iedereen is anders, en dat vergt advies 
op maat. In heel wat huizen hangen nog 
halogeen of gloeilampen te wachten 
op vervanging door zuinige ledlampen. 
Sommige Gentenaars leven dan weer 
dag én nacht in een zeer warme woning. 
Daar valt natuurlijk heel veel te besparen 
als je geleidelijk je comforttemperatuur 
laat zakken. Dat maken we dan ook 
duidelijk.”
Over verwarming gesproken: de 
programmeerbare thermostaat goed 
afstellen, is voor iedereen belangrijk. 

D e meeste mensen weten niet dat 
hun televisietoestel ook elektrici
teit verbruikt nadat ze het hebben 
afgezet. Hetzelfde geldt voor de 

microgolfoven, het koffiezetapparaat, 
de laptop en de wasmachine. Die laatste 
verbruikt bijvoorbeeld continu zo’n 9 
watt. Zelfs als het display niet verlicht 
is.”
Geen enkele stiekeme energie slurper 
ontsnapt aan het arendsoog van 
energiescanner Hilde Verbrugge (De 
Energiecentrale). Per huisbezoek spoort 
zij vlotjes 5 tot 15 sluipverbruikers op. 
“Dat is alsof je enkele lampen 24 uur 
per dag laat branden, het hele jaar door. 
Dat tikt aardig aan, zeker met de hoge 
energieprijzen.”
Hilde en haar collega, energiesnoeier 
Habib Bouzaiane, brengen bij hun huis
bezoeken gelukkig ook een oplossing 
mee: stekkerdozen met een schakelaar. 

SCANNEN  
EN SNOEIEN
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“Afhankelijk van de isolatiegraad zou ik 
die overdag op 20° zetten, en nog liever 
op 19° of 18°. Elke graad minder bespaart 
6 of 7%, maar je wilt natuurlijk niet in 



“De prijzen van aardgas, stookolie en elek-
triciteit pieken. Een energiezuinige renovatie 
betaalt zichzelf sneller terug dan ooit. Doe het 
wel meteen zoals het hoort. Een renovatie-
coach van De Energiecentrale bekijkt je wo-
ning van kelder tot dak en gaat met jou aan de 
keukentafel zitten voor gratis advies, op maat 
van je wensen en je budget. Hij of zij geeft ook 
tips over leningen, overloopt de premies waar 
je recht op hebt en helpt met het opvragen 
en vergelijken van offertes. Zelfs een controle 
tijdens en na de werken is mogelijk. Dat hele 

advies is van A tot Z gratis.” 

+ www.energiecentrale.gent
• 09 266 52 00 (De Energiecentrale)

‘Gratis renovatie
advies aan de 
keukentafel.’

DAVID CIS
DE ENERGIECENTRALE

de kou zitten. ’s Nachts zet je de thermo
staat best op 16° of 15°. Zeker in de winter 
wordt het anders te koud. Dan moet je 
’s morgens harder stoken om alles weer 
warm te krijgen.”

Verbruik bijhouden
Ook Mohammed kreeg Hilde over de 
vloer van zijn studio. Hij is 26 en vluchtte 
weg voor het geweld in zijn geboorte
streek Palestina. Hij is verpleegkundige 
en master in de psychologie en volgt 
nu lessen Nederlands. Zijn ambitie: zo 
snel mogelijk de kost verdienen in de 
verpleegkunde. In afwachting krijgt hij 
een OCMWuitkering. Hilde bezorgde 

hem, naast de gebruikelijke energiebe
sparende spullen, ook een meterkaart. 
Daarop kan Mohammed elke maand zijn 
verbruik van gas, elektriciteit en water 
bijhouden. 
Mohammed: “In Palestina is elektriciteit 
of gas bijna onbetaalbaar. In de zomer 
gebruiken veel mensen een spiegelsys
teem om water op te warmen. Ik had dus 
geen ervaring met een condensatieketel 
of een thermostaat. Dankzij Hilde heb ik 
daar nu een beter zicht op. Maar eerlijk 
gezegd laat ik mijn verwarming vaak 
gewoon uit. Ik heb 2 grote ramen: 1 voor 
het ochtendlicht en 1 voor de avondzon. 
Ook dat zorgt voor warmte in huis.”
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BLOKKEN 
OP  

LOCATIE

START

De blok staat voor de deur, 
en dus lopen klassieke 
studeerplekken als de 

Boekentoren en De Krook 
weer vlotjes vol. Gelukkig 

duik je ook op andere 
locaties in de boeken, van 
historisch over kunstzinnig 

tot bruisend en jong.

DE ROUTE

Samen blokken doe je in het park, of op een van de bloklocaties die IT-studenten 
Ieben Smessaert en Maxiem Geldhof online verzamelden.



Onze-Lieve-Vrouw 
Sint-Pieterskerk
Voor hun bachelorproef gingen 
5 studenten Sociaal Werk van de 
Arteveldehogeschool op zoek naar 
een manier om de monumentale 
abdijkerk aan het SintPietersplein 
dichter bij de mensen te brengen. 
Zij kwamen met een voorstel op 
de proppen om een deel van de 
kerk tijdelijk om te vormen tot een 
bloklocatie voor 50 personen. Het 
is een project voor en door studen
ten, die zelf ook instaan voor de 
begeleiding. Je studeert er in alle 
sereniteit, omringd door barokke 
kunstschatten en met de zegen 
van de Heer zelf. 

Museum voor  
Schone Kunsten
Het Museum voor Schone Kunsten 
aan het Citadelpark is het oudste 
museum van België. Tussen de 
19deeeuwse beelden is er wifi én 
plaats voor 50 studenten. Even je 
zinnen verzetten doe je in de mu
seumzalen, waar oude meesters als 
Rubens en Bosch of impressionis
ten als Ensor en Rodin je hersenen 
voldoende prikkelen om daarna 
weer vol goede moed aan de slag te 
gaan. Een extra trui is in de frisse 
museumzalen geen overbodige luxe. 
Rugzakken en etenswaren verdwij
nen aan de ingang in een locker.

Boek je blokplek
Heb je nood aan gezelschap tij
dens het blokken? Dan kun je in 
Gent op tal van locaties terecht, 
waaronder een aantal plekken 
die normaal gezien de deuren 
gesloten houden. Enkele ITstu
denten van de Universiteit Gent 
bouwden samen met de Stad 
en de Gentse instellingen voor 
hoger onderwijs een online over
zicht met alle blok locaties, zowel 
de studiezalen van de scholen als 
die van de Stad. Selecteer je favo
riete locatie en leg meteen ook je 
tijdslot vast. Zo ben je zeker van 
een plaats. 
+ www.studentingent.be/bloklocaties
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Bijlokesite
Het Rommelaere Instituut aan de 
Bijloke huisvest een aantal biotech
nologische onderzoeksgroepen van 
de Gentse universiteit, maar ook het 
Vlaams Instituut voor Biotechno
logie. In deze neogotische parel uit 
1899 staan verschillende studieruim
tes ter beschikking van studenten. 
Zowel de grote zaal als de kleinere 
bureaus zijn een lust voor het oog. Op 
dezelfde site kun je ook terecht in de 
Kunstenbibliotheek. Daar studeer je 
tussen meer dan 100.000 boeken uit 
de collecties van de Gentse kunst
scholen en musea.

Kazematten
De Kazematten is een bruisende 
ontmoetingsplek waar cultuur, 
jeugd en welzijn hand in hand 
gaan. Theaterhuizen als Larf! en 
4Hoog hebben er hun vaste stek. 
Doorheen het jaar gonzen de 
studio’s en repetitieruimtes van de 
activiteit, maar tijdens de examens 
zitten de jonge theatermakers 
zelf met de neus in de boeken en 
verandert het gebouw in een oase 
van rust. Je studeert er in het prik
kelarme atelier of installeert je met 
een koffie, thee of frisdrank aan de 
flexplek in de gezellige foyer.

1 3

4

2

5

Oud Gerechtsgebouw
Recht wordt er al lang niet meer 
gesproken, maar omdat er wel 
nog gerechtelijke dossiers worden 
bewaard, kom je het Oud Gerechts
gebouw aan het Koophandelsplein 
alleen binnen met een blanco uittrek
sel uit het strafregister. In ruil voor 
zoveel deugdzaamheid gunt Vrouwe 
Justitia je 1 van de 12 studieplekken 
in deze fraaie neoclassicistische 
tempel, waar vandaag alleen nog het 
Hof van Beroep is gevestigd. Tijdens 
vorige examenperiodes was het Oud 
Gerechtsgebouw zeer in trek: snel 
reserveren dus!
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Help je graag een buur of kun je zelf af en toe hulp 
 gebruiken? Het lokaal dienstencentrum (ldc) in je buurt 
zoekt voor jou  een juiste match.
+ www.burenvoorburen.gent
+ wijs@stad.gent

Heb je geen internet en wil je weten bij welk ldc jij 
 terechtkunt? Bel dan 09 266 91 39.

‘Kleine klussen 
maken vaak een 
groot verschil.’

BUREN 
VOOR BUREN

De lokale dienstencentra 
brengen buren samen om 
kleine klusjes voor elkaar 

te doen. Hoe reik jij jouw 
buur een helpende hand? 

3 X VRAGEN

‘Hulp met online shoppen.’
Marguerite Lagache Gepensioneerde
“Ik woon samen met mijn man in een 
assistentiewoning. Grote boodschappen 
doen zit er voor ons niet meer in. Er zijn 
geen winkels in de buurt, en we kunnen 
moeilijk uit de voeten. Het lokale dien
stencentrum bracht ons in contact met 
JeanLouis. Hij komt één keer per maand 
langs om voor ons een bestelling via het 
internet te plaatsen. Zo worden onze 
boodschappen aan huis geleverd. Een 
opluchting, want wij zijn hoogbejaard en 
kennen niks van online bestellen.”

‘Buren in contact brengen.’
Ann Vanheue  LDC De Thuishaven
“Als buurtzorger ben ik alert voor mensen 
die zorg nodig hebben. Tijdens buurtacti
viteiten en huisbezoeken probeer ik hun 
noden te achterhalen. Ik breng hen in 
contact met andere buren die graag een 
handje toesteken. Het gaat om kleine, 
laagdrempelige klussen, die vaak wel een 
groot verschil maken. Zo versterken we 
de samenhang tussen buurtbewoners 
en zorgen we ervoor dat oudere mensen 
ook langer in hun vertrouwde omgeving 
blijven wonen.”  

‘Mijn tijd zinvol besteden.’
Jean-Louis Legaet  Behulpzame buur
“Ik ben een rolstoelgebruiker met veel 
vrije tijd. Die gebruik ik graag om andere 
mensen te helpen. Zo vul ik mijn dagen 
zinvol in en maak ik mezelf nuttig voor de 
buurt. Online boodschappen doen voor 
Marguerite en haar man is voor mij een 
kleine moeite, maar zij zijn er enorm mee 
geholpen. Ik overloop samen met hen wat 
ze nodig hebben. De bestellingen plaats 
ik via een app die ik voor hen installeerde. 
Voor hen een zorg minder, en ik hou er 
een goed gevoel aan over.”
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COLLECTIE VAN DE GENTENAAR

De komende maanden strijkt de Collectie van de 
Gentenaar neer in 3 Gentse wijken. Kom langs 

in de CoGentbox, neem een duik in het Gentse 
erfgoed en breng je eigen verhalen mee. 

“De Collectie van de Gentenaar maakt zo’n 
100.000 erfgoedobjecten van het Design 

Museum Gent, STAM, Industriemuseum, Huis 
van Alijn en Archief Gent online toegankelijk. 

De CoGent-box, een hoogtechnologische 
belevingsruimte die rondtrekt door de Gentse 

wijken, brengt die objecten tot leven met 
verrassende verhaallijnen. Bezoekers kunnen 
er hun verleden ontdekken, beleven en delen 
met andere Gentenaars. De CoGent-box opent 
op vrijdag 29 april de deuren in Wondelgem 

en strijkt nadien ook neer in Watersportbaan-
Ekkergem en in het Tolhuispark. Daar blijft 
hij telkens 3 maanden staan. Je kunt er vrij 

binnenwippen en kennismaken met de collectie, 
maar ook je eigen verhalen achterlaten. Daarna 
krijgt de CoGent-box een vaste stek in DING, de 

nieuwe vleugel van Design Museum Gent. Ben je 
zelf niet in staat om langs te komen? Dan kun je 

de databank ook online raadplegen.”

‘Deel je  
verleden.’

SOFIE TEUGELS, DESIGN MUSEUM GENT 

De Collectie van de Gentenaar komt tot stand 
met de steun van Europa. Ontdek ze online of 
in de CoGent-box in de voortuin van WZC De 
Liberteyt (Vroonstalledries 22) en voeg er je 
eigen verhalen aan toe.
+ www.collectie.gent • 09 210 10 10 (Gentinfo)

vr 29 april tot zo 31 juli

De CoGent-box  
landt in Wondelgem 

Koffie De Draak 
Op de verpakking staat een afbeelding van de 
echte Gentse draak. Die prijkt sinds de 14de 
eeuw bovenop het belfort en beschermt alle 
Gentenaars.

De draak van het belfort 
In 1911 werd de ijzeren torenspits 
vervangen door een stenen exemplaar. 
De draak verdween even van zijn sokkel, 
maar op 8 januari 1913 nam hij zijn 
vertrouwde plek weer in.

Geglazuurde vaas
Tijdens de wereldexpo verrijkte het 
Museum voor Sierkunst, vandaag Design 
Museum Gent, de eigen collectie. In het 
Britse paviljoen kocht de conservator deze 
geglazuurde vaas met karpers en algen.

Aprilviskaartjes
Van karper naar aprilvis is een 
kleine stap. Vroeger stuurden 
geliefden aprilviskaartjes met 
romantische boodschappen 
naar elkaar. De vrouw op de 
kaart heeft duidelijk beet!

Wereld tentoonstelling 
1913
Dat was net op tijd voor de grote 
wereldtentoonstelling, met onder 
meer een reusachtige expo van 
bloemen en planten in de nieuwe 
Floraliënhal in het Citadelpark.
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Open op woensdag (14 - 18 uur), vrijdag (16 - 19 uur)  
en zaterdag (10 - 18 uur)



wie
Arne Sierens, regisseur

waar
 Minardschouwburg  

(ingang via Korianderstraat) 

Arne
DE AGENDATIPS VAN ...
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“Film heeft mee bepaald wie ik ben en wat ik 
doe. Samen met mijn vader zag ik makkelijk 
150 films per jaar, van over de hele wereld. 
Ooit liep ik de cinema uit en belandde ik net 
niet onder een tram: zo geobsedeerd was ik 
met film bezig. Die passie wil ik graag door-
geven aan andere mensen. Tijdens Cinema 
Sierens bundel ik filmfragmenten over heel 
uiteenlopende thema’s, van honden en katten 
tot eten en schransen. Klassiekers, maar even-
goed obscure parels: ik hou ervan om de men-
sen te verrassen. Voor de Internationale Dag 
van Personen met een Handicap stelde ik een 
speciale editie van Cinema Sierens samen. Ik 
toon het verhaal van een blinde bloemenver-
koopster, maar ook dat van een rolstoeldanser 
of van 4 dove entertainers. Iedereen zal de 
voorstelling in de Minard kunnen volgen, met 
of zonder handicap. We gaan kijken zonder te 
zien en luisteren zonder te horen. Maar vooral 
ook samen genieten!”

+ wwww.stad.gent/cinemasierens

Cinema Sierens
VR 13 MEI
Minardschouwburg

Everything UK
DI 10 TOT  
ZO 22 MEI
Diverse locaties

Elvis Peeters & 
Wilderman 
DO 19 MEI
Minardschouwburg

Zie agenda

Op de uitgestelde Internationale 
Dag van Personen met een 
Handicap praat theatermaker Arne 
Sierens een reeks filmfragmenten 
over leven met een beperking aan 
elkaar. Welkom in Cinema Sierens!



TIP

De 36ste editie van Floraliën Gent zet niet alleen het ICC, de Floraliënhal en het 
Kuipke in de bloemen. Ook de rest van de stad laat zich van z’n meest fleurige kant 
zien. Hotel d’Hane Steenhuyse (Veldstraat 55) verandert in een waar bloemen-
paradijs dat je elke dag gratis kunt bezoeken. Verschillende Gentse restaurants 
brengen bloemrijke toetsen aan in het menu. En met een ticket voor de expo op zak 
maak je een florale degustatiewandeling langs diverse handelaars en horecazaken.
 +  www.floralien.be

Nieuw Gent, snapde?
ZA 30 APR 
WO 4 EN VR 6 MEI
ZA 11 JUNI 
In de documentaire Nieuw Gent, 
snapde? van filmmaker Sofie 
Hanegreefs en journalist Roel Nollet 
vertellen 5 buurtbewoners zelf over 
hun wijk Nieuw Gent. De film wordt 
vertoond op verschillende locaties in 
de stad: zaterdag 30 april in De Koer 
(Brugse Poort), woensdag 4 mei in 
de Kopergietery (Rabot), vrijdag 6 
mei in Nieuw Melac (Zwijnaarde) en 
zaterdag 11 juni op het buurtfeest in 
Nieuw Gent.
+ www.stad.gent/nieuwgentsnapde
• 09 266 82 40  

(Dienst Beleidsparticipatie)

Shop-op zondag
ZO 8 MEI
Goed nieuws voor alle Gentse 
mama’s. Shop-op zondag valt deze 
keer niet alleen op Moederdag, maar 
staat ook helemaal in het teken van 
de Floraliën. Dat betekent extra veel 
kans op een mooi en lentefris boeket. 
Neem op Shop-op zondag de bus of 
tram en rijd gratis naar en in Gent. 
Sms de code ‘SHOPGENT’ naar 4884 
voor een gratis ticket. Je telecomope-
rator rekent daarvoor 0,15 euro aan.
+ www.gentenmeer.be/floralien 
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Sven consumeert
DO 5 MEI 
Tijdens Late Donderdag komt radio-
maker Sven Pichal in het Industrie-
museum (Minnemeers 10) praten 
over de manier waarop we vandaag 
consumeren. Als presentator van De 
Inspecteur op Radio 2 is Sven een 
bevoorrechte getuige. Hij volgde een 
varken van stal tot bord, trok naar 
het hart van de textielnijverheid in 
Bangladesh en zag onze eco-
nomie vergroenen. Voor 
de lezing, die begint 
om 19.30 uur, betaal 
je 5 euro bovenop je 
museumticket. Het 
museum is open tot 
22 uur.
+ www.industriemuseum.be
• 09 323 65 00   

(Industriemuseum)

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

Ontdek meer activiteiten 
op www.uitingent.be

 www.facebook.com/uitingent
 @UiTinGent

MEI

Les Goûts de Gand 
meets Hidirellez
ZA 7 MEI 
Tijdens de 15de editie van Les Goûts 
de Gand luister je in en rond het 
Coyendanspark aan de Voorhoutkaai 
naar muziek van artiesten als Titi 
Robin & Mehdi Nassouli en Kolektif 
Istanbul. Het stadsfestival staat 
vanaf dit jaar in het teken van het 
Turkse lentefeest Hidirellez, met een 
picknick vol verwennerijen en een 
Feria Mundial, een wereldmarkt met 
exotische spulletjes, waar je lekker 
kunt eten en drinken. Het festival is 
gratis en duurt van 13 tot 23 uur.
+ www.decentrale.be
• 09 323 65 65 (De Centrale)

Floraliën 

VR 29 APR TOT ZO 8 MEI  

TIP
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Europadag
ZA 7 MEI
Omdat 2022 werd uitgeroepen tot Europees 
Jaar van de Jeugd en Gent in 2024 de 
Europese Jongerenhoofdstad wordt, focust 
Europadag dit jaar op de jeugd. Op zaterdag  
7 mei komen jongeren van alle Europese nationaliteiten tussen  
14 en 17 uur samen onder de stadshal. Onder het motto Jong, Gents 
en Europees zijn er tal van activiteiten, waaronder een opdrachten-
bingo met leuke prijzen, een quiz en een spel in het teken van Europese 

samenwerking.
+ internationaal@stad.gent
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Vijftig jaar geleden, op 3 januari 1972, overleed de graficus Frans Masereel. Na een 
uitzonderlijke rouwceremonie in het Gentse Museum voor Schone Kunsten 5 dagen 
later, werd zijn kist overgebracht naar begraafplaats Campo Santo in Sint-Amands-
berg. Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van zijn overlijden brengt het MSK 
een ruime selectie uit de verzameling van meer dan 700 werken van de kunstenaar, 
van iconische houtsneden uit de vroege jaren 20 tot het late grafische werk.
 + www.mskgent.be
• 09 323 67 00 (MSK Gent)

agenda

Vrijwilligersbeurs
ZA 14 MEI
Wil je graag vrijwilligerswerk 
doen en ben je benieuwd naar 
wat er allemaal kan? Kom dan 
op zaterdag 14 mei, tussen 
10 en 16 uur, naar de gratis 
Vrijwilligersbeurs in het UFO 
(Sint-Pietersnieuwstraat 33-35). 
Je maakt er kennis met meer 
dan 70 Gentse organisaties 
die op zoek zijn naar helpende 
handen.
+ www.stad.gent/ 

vrijwilligersbeurs
• 09 267 03 00  

(Vrijwilligerspunt)

Feest in ’t Kasteel
ZO 15 MEI 
Op zondag 15 mei gooit het Gravensteen 
de poorten opnieuw wagenwijd open 
voor Feest in ’t Kasteel. De ridders en 
jonkvrouwen staan nu al te popelen om 
jong en oud te verwelkomen voor een dag 
in middeleeuwse sferen. Met een gewoon 
toegangsticket voor het Gravensteen 
kom je terecht op een heerlijk festijn met 
muziek, middeleeuwse spelen en nog veel 
meer. Voor Gentenaars is de toegang tot 
het kasteel zoals elke zondag tussen 10 en 
13 uur gratis.
+ www.gravensteengent.be
• 09 266 85 00  

(Historische Huizen)

Week van de Groeilamp
ZO 15 TOT MA 30 MEI
De Vlaamse Week van de Opvoeding 
werd in 2021 omgedoopt tot de 
Week van de Groeilamp. In Gent 
duurt die week iets langer. Van 15 tot 
30 mei nemen ouders en opvoe-
dingsverantwoordelijken deel aan 
activiteiten op diverse opvoedings-
locaties. Er zijn lezingen en work-
shops rond babymuziek, boekenpret 
met kleuters, rust in je gezin, omgaan 
met verveling of adolescenten in 
huis. Bekijk het overzicht van alle 
activiteiten op de website en schrijf 
je in. Geen internet? Bel Gentinfo.
+ www.stad.gent/ 

weekvandegroeilamp
• 09 210 10 10 (Gentinfo) 

Cinema Sierens
VR 13 MEI 
Op de uitgestelde Internationale Dag 
van Personen met een Handicap pakt 
Arne Sierens uit met een speciale 
editie van Cinema Sierens in de 
Minard (Korianderstraat 13). Met 
verschillende filmfragmenten en een 
flinke dosis humor maakt de Gentse 
theaterregisseur het thema handicap 
bespreekbaar. De voorstelling is 
integraal toegankelijk: voor elke 
handicap zijn er aanpassingen, zoals 
audiobeschrijving, boventiteling, 
versterking en gebarentolk. Schrijf 
in via de website. Geen internet? Bel 
Gentinfo.
+ www.stad.gent/cinemasierens
• 09 210 10 10 (Gentinfo) 

Dafalwadde
DO 12 MEI 
Dafalwadde is een festival als een 
bruistablet dat alle misverstanden 
in de zorg verzacht, op voorschrift 
van Comon, een collectief van 
wetenschappers, technologen en 
creatievelingen. Kom op donderdag 
12 mei tussen 12 en 21 uur naar De 
Krook (Miriam Makebaplein 1) en 
ga kopje onder in de wereld van de 
verstaanbare zorg. Ga op de sofa met 
Jan Matthys, verdiep je in andermans 
verhalen in de silent disco, ontdek 
bruisende oplossingen voor de 
zorg van morgen, trakteer jezelf op 
een kunstwerk uit een automaat of 
ontleen een levend boek. Voor de 
durvers!
+ www.comon.gent
• 0499 38 45 82 (Comon)
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De coronamaatregelen kunnen 
nog altijd wijzigen. Daardoor kan 

ook de invulling van evenementen 
aangepast worden. Houd de 

websites bij de artikels in het oog 
voor een laatste stand van zaken.

Regenboogweek
MA 16 TOT VR 20 MEI
Dinsdag 17 mei is de Internationale 
Dag tegen Holebi- en Transfobie. Die-
zelfde week geven de 11 lokale dien-
stencentra een gezicht en een stem 
aan holebi en transgender ouderen. 
Er zijn tal van regenboogvriendelijke 
activiteiten, waaronder filmvoor-
stellingen, fototentoonstellingen, 
een muzikale regenboogbingo, een 
ganzenbord over relaties, seksualiteit 
en intimiteit én een getuigenis van 
Samuel De Schepper (bekend van de 
tv-reeks Taboe), die vertelt over zijn 
transitie. Iedereen is welkom.
+ www.stad.gent/regenboogweek
• 09 266 91 39 (lokale dienstencentra)

MEI

Frans Masereel 
in woord en beeld

NOG TOT ZO 5 JUNI 

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

Ontdek meer activiteiten 
op www.uitingent.be

 www.facebook.com/uitingent
 @UiTinGent

Elvis Peeters & 
Wilderman 
DO 19 MEI
Iedereen kent de grote Spaanse 
dichter Federico García Lorca. Alleen 
de Spanjaarden kennen zijn jongere 
tijdgenoot Miguel Hernández, die 
een even artistiek en tragisch leven 
leidde. Met het literair concert Wie 
is Miguel Hernández? putten Elvis 
Peeters en Wilderman in de Minard-
schouwburg (Romain Deconinckplein 
2) uit het leven en werk van deze 
jonge dichter. Een verrassend actuele 
voorstelling.
+ www.minard.be
• 09 267 28 28 (Minardschouwburg)

Everything UK is een nieuw festival dat het beste van Groot-Brittannië naar Gent 
brengt. In Cinema Sphinx, café Charlatan, de Handelsbeurs en Theresia ontdek je 12 
dagen lang muziek en film van Britse bodem. Niemand minder dan Peter Doherty 
(The Libertines, Babyshambles) trapt het feestje af in de Handelsbeurs, met acts als 
Gold Panda, The Lounge Society, Lime Garden, Alabaster dePlume en Sipho in zijn 
kielzog. Check de website voor het programma.
+ www.everything-uk.be

Week van de 
Begraafplaatsen
ZA 28 MEI TOT ZO 5 JUNI
Begraafplaatsen zijn vaak prachtige 
plekken, die je ook gewoon kunt be-
zoeken om even tot rust te komen en 
te genieten van het groen. Tijdens de 
Week van de Begraafplaatsen staat 
de natuur centraal, met onder meer 
een bezoek aan de natuurbegraaf-
plaats van Drongen. Het volledige 
programma met geleide wandelingen 
en bezoeken vind je op de website. 
+ www.stad.gent/ 

weekvandebegraafplaatsen
• 09 323 66 00 (Groendienst)

Dag van de Buren
VR 27 MEI
Na 2 jaar van coronaveilige activiteiten schakelt de Dag van de Buren weer 
over op de vertrouwde formule. Zet een stoel 
buiten, breng een hapje en een drankje mee 
en maak er samen met je buren een gezellig 
ontmoetingsmoment van: een ideale manier om 
elkaar (beter) te leren kennen. Stuur een foto van 
jouw initiatief naar ontmoeten.verbinden@stad.
gent en maak kans op een feestpakket voor je 
volgende burenontmoeting. Uit alle inzendingen 
loten we 3 winnaars.
+ www.stad.gent/dagvandeburen
• 09 266 55 50 (Dienst Ontmoeten en Verbinden) 

Everything UK

 DI 10 TOT ZO 22 MEI  

TIP

Archeologiedagen
ZA 21 MEI
Op zaterdag 21 mei staan de deuren 
van De Zwarte Doos (Dulle-Grietlaan 
12) een hele dag open. Tijdens 
een speeddate in de leeszaal 
maken 4 experten je wegwijs in 
het verleden van Gent. Met de hulp 
van een heuse Legomaster brengen 
kinderen de middeleeuwen weer 
tot leven. Doorheen de dag zijn er 
rondleidingen in het archeologisch 
depot. Even uitblazen doe je met 
een drankje in het luchtfoto-café. 
Bekijk het volledige programma 
op de website en schrijf je in. Geen 
internet? Bel Gentinfo.
+ www.stad.gent/archeologiedagen
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Woonevent
ZA 21 MEI
Verhuur je een woning of studen-
tenkoten? Broed je op kleine of 
grote renovatieplannen? Tijdens 
het Woonevent in het ICC (Familie 
van Rysselberghedreef 2) kom je 
meer te weten over verhuren en 
renoveren in Gent. Van 13 tot 18 uur 
kun je gratis terecht bij verschillende 
standhouders. Tijdens lezingen hoor 
je wat het Verhuurderspunt en de 
Energiecentrale voor je betekenen 
als je renoveert, hoe je zonder 
zorgen verhuurt met Huuringent en 
Sociaal Verhuurkantoor Gent en wat 
Kotatgent voor je doet als je aan 
studenten verhuurt.
+ www.stad.gent/woonevent 
+ wonen@stad.gent
• 09 266 76 40 (Dienst Wonen)

 voordeel van de maand 
Voor 60 UiTPAS-punten krijg je een gratis ticket voor de 
shows van de Belgian Fashion Week op 21 mei (omruilen in 
de UiTWinkel, Veldstraat 82B).
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Stuur de oplossing, samen met je adres, vóór maandag 9 mei  
naar waaringent@stad.gent of via de post naar:  
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent. “Een kids-ID is niet verplicht in België, maar kinderen 

jonger dan 12 jaar hebben er wel eentje nodig om naar het 
buitenland te reizen, ook als het bijvoorbeeld gaat om een 

familiebezoek of een uitstap naar de Efteling. Je kids-ID 
kost 7 euro. Je vraagt hem samen met je kind aan bij de 

Dienst Burgerzaken. Maak op tijd een afspraak: het duurt 
een paar weken voor je ID er is. Heb je sneller een kids-ID 
nodig? Dan betaal je 114 euro voor de spoedprocedure. In 
sommige landen volstaat een kids-ID niet en heeft je kind 

een reispas nodig.”

 www.stad.gent/kids-id 

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

WEDSTRIJD

Vraag het aan  
Gentinfo

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Vijf winnaars 
krijgen het fotoboek 'Straatloper, 
 kleurrijke weerspiegelingen uit Gent' 
van Hendrik Braet.

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden het Bijgaardepark.
• Erwin Anckaert, Gent
• Rafaël De Bruyne, Gent
• Hilde Hegman, Gent
• Kupra Kirimli, Wondelgem
• Valérie Puttevils, Gent 

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

 ‘Ik ga op reis. Heeft mijn 
kind een kidsID nodig?’

ANJA, MEDEWERKER GENTINFO
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1  @GHENTSTREETART
Snoekstraat

2  @PHOTOGRAPHYBYWANNES
Bijloke

 3    @ALEX_MONBALLIU
Jozef Kluyskensstraat

4  @ALVIN_KVAR
Gent marathon

5  @THOR_THEVERYCOOLBIRD
Gentbrugge

6  @KOTA_GENT
Leie

JOUW
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GENTS MOMENT

2 3

6

54

Verschijn je ook graag met je foto op 
deze pagina of op de sociale media van 
de Stad? Post dan jouw Gents moment 
op Instagram met #instagent of bezorg 
hem via www.stad.gent/gentsmoment.



Volledig programma op  
www.stad.gent/gentaanzee

#gentaanzee - @gentklimaatstad

Proef de lokale keuken! Niet vergeten: breng eigen bord en bestek mee.

Gratis
klimaat-
festival

8 mei 2022
Elektrisch rijden voor beginners
Leer fermenteren of ga vuilvissen
Bouw samen met een Lego Master

Kom om 12.30 uur naar de finale van  
De Gouden Groentesaté, de spannendste  
barbecuewedstrijd van het jaar!

12 tot 20 uur
Bijlokesite Gent


