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Ook wie al een dagje ouder is, zet graag 
een stapje in de wereld. Dat bewijst de 
Seniorenweek, van maandag 18 tot zondag  
24 november. Er zijn 32 activiteiten, en veruit 
de meest romantische is het jaarlijkse Bal in 
de Gentse Opera. Ben je geen danser?  

Er zijn ook museumbezoeken, wandelingen, 
sportactiviteiten en uitstapjes om uit te 
kiezen. Inschrijven kan vanaf dinsdag  
29 oktober. 
+ www.stad.gent/seniorenweek 
• 09 210 10 10 (Gentinfo) 
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‘Mijn stage bij de Stad 
was nogal een ervaring. 
Goud waard toen ik er 
later weer solliciteerde.’

KYLE ROBINSON, MILIEU-AMBTENAAR EN EX-STAGIAIR 

NIEUWE BUURTSPORTHALLEN
Buren welkom
In Tondelier en de Oude Dokken zijn 2 nieuwe 
sporthallen geopend: Tondelier (Tondelierlaan 6)   en 
Melopee (Kompasplein 2). De nagelnieuwe 
infrastructuur mikt op bewoners en organisaties uit 
de buurt. In beide sporthallen zijn nog uren te 
reserveren via de Sportdienst. In Tondelier kun je als 
buurtbewoner inschrijven voor goedkope 
sportactiviteiten voor beginners. Wil je je buren  
in beweging krijgen als coach of vrijwilliger?  
Neem dan contact op met de Sportdienst.
+ www.stad.gent/buurtsporthallen 
• 09 266 80 00 (Sportdienst)

Denk je aan een betere verwarmings
installatie? Moeten je ramen 
vervangen worden of kan je dak  
wat meer isolatie gebruiken?  

Dan is er goed nieuws. De energiepremies van de Stad Gent zijn verlengd 
tot eind 2020. Een energiepremie of energielening helpt je om je renovatie 
betaalbaar te houden. Goed voor je portemonnee én voor het klimaat.
+ www.energiecentrale.gent
• 09 266 52 00 + energiecentrale@stad.gent

STAGEWEBSITE 
Stad Gent
Lijkt het je wel wat om stage te lopen bij de 
Stad Gent? Op de nieuwe stagesite zie je 
welke diensten stagiairs zoeken. Na afloop 
van de stage blijf je meteen ook op de hoogte 
van interessante vacatures bij de Stad.
+ www.jobs.be/stages 
• 09 266 75 60 (Dienst Selectie en Mobiele Ploeg)

VERLENGD WEGENS SUCCES
Energiepremies

TE HUUR 
Zalige zalen

Wil je een activiteit organiseren 
als particulier, vereniging of 

onderneming en ben je op zoek 
naar een zaal? De Stad beschikt 

over tientallen zalen, vaak in 
mooie historische gebouwen. Met 
je Mijn-Gentprofiel kun je op de 
website meteen een reservatie 

aanvragen. Dien minimaal 4 weken 
voor de start van de activiteit je 

aanvraag in.

+ zalenzoeker.stad.gent
• 09 210 10 10 (Gentinfo)
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MAAK JE EIGEN 
zwaaisint
Kun je een geheim bewaren? Er is een 
stiekem plan om de Sint te verrassen. 
Doe mee en maak een Sint op een 
stokje, zodat je kunt zwaaien. Je  
kunt er makkelijk zelf één maken. 
Meer dan 4 blaadjes papier (roze, 
rood, geel en wit), een schaar en 
wat lijm heb je niet nodig. Kijk op 
www.stad.gent/sinterklaas voor het 
filmpje met de handleiding.

MET DE SINT NAAR DE 
Tuutjesboom 
Mag de tut weg? Hang ze met 
wat hulp van de Sint in de 
Tuutjesboom. Kom op donderdag 
5 december om 15.45 uur naar 
Buurtcentrum Sluizeken 
(Godshuishammeke 20) om  
met Sint, paard en Pieten  
naar De wereld van Kina: de  
Tuin te gaan. Inschrijven kan  
via kinatuin@stad.gent of  
09 225 05 42 tot 3 december.
+ www.dewereldvankina.be/tuutjesboom

HIJ KOMT, 
hij komt … 
De Sint komt aan in Gent op zondag  
17 november. Het feest start om  
15 uur. Rond 15.30 uur meert zijn 
boot aan bij de kade van bibliotheek 
De Krook. Het is voor het eerst dat  
je de Sint op die plek kunt verwel
komen. Neem je tekening of tuutje  
mee om af te geven aan zijn roet
pieten. Je krijgt snoep in ruil, maar  
let wel op voor hun fratsen. Rond 
16.15 uur klimt Sinterklaas op het 
podium aan Platteberg. Daar hoor 
je of alle kindjes in Gent wel braaf 
geweest zijn het afgelopen jaar. 
+ www.stad.gent/sinterklaas  

TERDONK
Nieuw park 
Het Gentse kanaaldorp Terdonk heeft een nieuw park 
aan de Vasco da Gamalaan. Het is 10 voetbalvelden 
groot, en meer dan de helft bestaat uit een speelbos met 
heuvels, slingerpaadjes en boomstammen. Er is met 
containers een uitkijkpunt gemaakt dat zicht geeft op de 
haven. Aan de rand van het park ligt 700 meter fietspad, 
het sluitstuk van een groene fietsas van Langerbrugge 
tot Rieme.
+ www.stad.gent/parken 
• 09 323 66 00 (Groendienst)

Stookoliepremie
Verwarm je met stookolie, petroleum of bulkpropaan
gas, en heb je moeite om de facturen te betalen? Dan 
kun je een verwarmingstoelage aanvragen. Voor meer 
informatie over de stookoliepremie en de voorwaarden 
ervan kun je naar een OCMWzitdag in je buurt. Om 
te weten waar en wanneer die plaatsvinden neem je 
contact op met de Energiecel van het OCMW.
• 09 266 99 52 (Energiecel OCMW Gent)
+ www.ocmwgent.be (tik ‘stookolie’ in het zoekvenster)

Ideeën voor een jonge en wijze stad? Mail kindersecretaris@stad.gent
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De R4 ten noorden, oosten en westen 
van Gent doet niet overal wat een 
ring zou moeten doen. Het verkeer 
stremt aan talrijke kruispunten 

met verkeerslichten. Bruuske afritten 
sturen her en der vrachtwagens door 
woonstraten. Onderbroken fietspaden 
schrikken tweewielers af.
“Onze middelbare school ligt aan wat 
aanvoelt als een kleine autosnelweg”, zegt 
AnneLine Balduck, directeur van de Viso
school in Mariakerke. “Gelukkig komen er 
een nieuw fietspad en een fietsbrug aan de 
Vijfhoekstraat. Ik verwacht dat ouders hun 
kinderen na de werken meer met de fiets 
naar school zullen laten gaan. Nu durven 
ze dat vaak niet, want het fietspad richting 
Evergem is niet afgesloten en ligt dicht 
tegen de rijweg.”
De bouw van de fietsbrug in kwestie start 
volgend jaar. Ze legt een veilige verbinding 
met de scholen aan de overkant van de R4: 
Artevelde, Viso en Kisp. Vanaf 2021 begint 
ook de bouw van 2 fietsbruggen tussen 

Evergem en Gent, naast de spoorweg ter 
hoogte van de Brico van Wondelgem. 
Eentje overbrugt de R4. Vlaanderen, de 
Provincie, de Stad Gent en Evergem  leggen 
een andere over de Ringvaart. Nog in 
Wondelgem komt ook een fietsbrug naar 
het Ter Durmenpark, maar dat is pas voor 
binnen 10 jaar.

Turboverkeersplein
De 3 fietsbruggen in Mariakerke, 
Wondel gem en Evergem, en 2 andere 
in Wippelgem en Kluizen, moeten er al 
liggen in 2022, want in dat jaar starten 
de grote werken op de ringweg zelf. Het 
megaproject R4WO zal 2 conflictvrije 
fietssnelwegen creëren van Gent tot 
Zelzate, 1 aan elke zijde van de R4. 
Fietsers zullen nergens meer door andere 
weggebruikers worden gehinderd. 
Ook de doorstroming van auto’s en 
vrachtwagens zal grondig verbeteren. 
Bijna alle kruispunten met verkeerslichten 
verdwijnen en maken plaats voor bruggen, 
tunnels of onderdoorgangen. Sommige 
lokale zijstraten worden van de R4 
afgekoppeld. Daardoor blijft het zware 
verkeer uit de woonkernen.
Die grote werken zullen pas in 2028 achter 
de rug zijn. “We moeten 18 verkeers
knooppunten stap voor stap herinrichten: 
een werk van lange adem”, verduidelijkt 
Marijn Struyf van De Werkvennootschap, 
de Vlaamse instantie die het R4WO
project coördineert. “Met een aantal 
kleinere ingrepen starten we volgend 
jaar. Dat zijn 3 fiets  bruggen, en ook het 
Eurosiloknooppunt in Oostakker. Dat 
wordt een turboverkeersplein, met aparte 

Achthonderd miljoen euro: 
de Vlaamse overheid 

investeert fors om van de 
R4 rond de haven een 

volwaardige ring te maken. 
Over 2 jaar liggen er al 
nieuwe fietsbruggen in 

Mariakerke en Wondelgem 
en een ‘turboverkeersplein’ 

in Oostakker.

VERKEER

IN DE BAN  
VAN DE RING

rijstroken voor elke rijrichting en slimme 
verkeerslichten. Zo kun je vlot passeren 
als de grote werken beginnen. Er komen 
geluidsschermen langs beide kanten van 
het knooppunt.”

Minder-hindermaatregelen
De Werkvennootschap coördineert 
naast de R4 ook de herinrichting van de 
Ring rond Brussel en de aanleg van de 
Limburgse NoordZuidverbinding. Brigitte 
Lossy (De Werkvennootschap): “De 
consensus rond de R4 is veel groter dan 
bij andere reuzenprojecten, maar toch is 
het belangrijk om vooraf te luisteren naar 
de bekommernissen van al wie er woont 

©
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De plannen in cijfers
• 30 km vernieuwde autowegen
• 15 km nieuwe fietssnelwegen 
• 14 kruispunten met lichten vervangen 
• 6 nieuwe fietsbruggen
• 11 fietstunnels en/of fietskokers

en werkt. We hebben de havenbedrijven 
intensief bevraagd, en we stemmen de 
werken af op hun noden. Dat geldt ook 
voor de bewoners: minder hinder is onze 
prioriteit. Zo gaan er geen rijstroken dicht 
op de R4, we versmallen en vertragen ze 
enkel. En we leiden het verkeer zeker niet 
af langs kleine straten en woonkernen.” 
De werken bij Eurosilo overlappen deels 
met de herinrichting van Oostakkerdorp. 
David Covent (Dienst Wegen, Bruggen 
en Waterlopen): “We zijn ons ervan 
bewust dat het even lastig kan worden. 
Daarom zullen de Stad én de Vlaamse 
overheid uitvoerig luisteren naar de 
bekommernissen van al wie hinder kan 

ondervinden. Wat je nu al kunt doen, is  
je inschrijven op de nieuwsbrieven over  
de werken aan R4WO en in Oostakker
dorp. Zo blijf je op de hoogte.”

• 02 793 09 93
+ www.r4wo.be/werken
+ www.stad.gent/wegenwerken

 ‘Bijna alle verkeers-
lichten op de R4 

West en Oost  
verdwijnen.’ 
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Bruggen en Waterlopen): “Het is 
belangrijk dat fietsers veilig de kortste 
weg kunnen nemen. We starten in 
november met de totale herinrichting  
van het gebied tussen de Bagattenstraat 
en de Savaanstraat, een titanenwerk van  
2 jaar dat straat per straat zal vorderen.  
De werken beginnen in de SintBarbara
straat en een deel van de Pollepelstraat. 
Van daar schuiven ze op, richting de 
Savaanstraat. Vier straten in de omgeving, 
de Jeruzalem en SintBarbarastraat, 
Rozendaalken en de SintLiesbetsteeg, 
worden woonerf waar je met je wagen  
nog maximaal 20 kilometer per uur  
mag rijden.” 

De fiets rukt op in Gent,  
en dus verdwijnen gladde 
en hobbelige kasseien deels 
uit het straatbeeld. Ook in 
de Bagattenstraat.

W ie de Bagattenstraat kent,  
weet dat het er vandaag nog  
altijd rammelen geblazen is op  
de fiets. Wie van de Vooruit 

naar de Coupure fietst, rijdt zelfs liever 
een blokje om via de Plateaustraat. Dat 
betekent een extra klim van formaat.
Pieter Van den Dorpe (Dienst Wegen, 

VAARWEL  
KINDERKOPJES 

WEGENWERKEN

De Bagattenstraat zelf wordt een 
roodbruine fietsstraat: fietsers inhalen 
is er verboden voor wagens. De werken 
daar beginnen ten vroegste eind 2020. 
Er komen dubbel zoveel fietsrekken en 
2 afgebakende ‘fietsparkeervakken’, 
net als op de Korenmarkt. De kasseien 
verdwijnen, zij het niet helemaal. Pieter 
Van den Dorpe: “Als herinnering aan het 
oude Gent hergebruiken we die stenen 
maximaal in alle parkeerstroken. En 
tussen de rode stroken van de fietsstraat 
maken we er een smalle ‘rammelstrook’ 
mee. Die reep tussen de 2 rijrichtingen 
scheidt de fietsstromen en zal auto’s er nog 
meer van weerhouden fietsers in te halen.”

Diepe wortels
Naast de fietsers krijgen ook de bewoners 
en de andere weggebruikers meer 
comfort. Het autovrije gebied in een deel 
van de Savaanstraat krijgt een definitieve 
inrichting met bankjes en heel veel groen.
De nu boomloze Bagattenstraat wordt 
een lommerrijke bomenlaan met bredere 
voetpaden. “Om het effect van zomerse 
hitte en stortbuien te temperen, planten 
we om de 2 parkeerplaatsen een boom, in 
plantvakken van 2 meter diep. Zo kunnen 
de wortels onder de parkeerplaatsen 
doorgroeien, en is er schaduw voor zowel 
voetgangers als auto’s.” 

• 09 266 79 00 (Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen)
+ www.stad.gent/heraanlegbagattenstraat

‘Fietsers moeten  
veilig de kortste  

weg kunnen nemen.’



90.000 
graven

 18 
begraafplaatsen

10 
grafmakers

10 
tuiniers

wie
John Maes, tuinier en grafmaker

waar
Westerbegraafplaats, 

Palinghuizen 143

“Wij doen er alles aan om mooie, 
respectvolle begraafplaatsen te 
creëren. Veel mensen vinden dit 
de mooiste van de stad. Geef hen 
eens ongelijk: groen en bomen 
zorgen voor een prachtige laatste 
rustplaats. Maar grote bomen  
betekent ook een hele hoop  
bladeren rapen (lacht). We vra
gen de nabestaanden om daar 
rekening mee te houden. Plant 
dus geen bloemen, heesters of 
bomen voor het graf. Alleen in 
de periode rond 1 november zijn 
bloempothouders voor het graf 
toegelaten. Je gebruikt best ook 
geen bleekwater om de steen 
te schrobben. Wist je dat baby
shampoo daarvoor ideaal is? Voor 
de steen én voor het milieu. Niet 
dat alles spic en span moet zijn. 
Een grafsteen met een groene 
schijn kan ook mooi zijn. Dat is de 
filosofie hier: we zorgen voor het 
juiste evenwicht tussen mens en 
natuur.”

John 
DANKZIJ

Tuiniers en grafmakers zijn al  
2 maanden druk in de weer om  
de Westerbegraafplaats netjes  
te maken voor Allerheiligen. 

‘Tienduizenden graven onder-
houden, daarvoor hebben we de 
steun van de Gentenaar nodig.’

Wil je iets achterlaten voor Allerheiligen? 
Bekijk de tips van John op www.stad.gent/begraafplaatsen.
  09 323 66 00 (Groendienst)

+   groendienst@stad.gent
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Agnieszka Zajac (stadsontwikkelings
bedrijf sogent): “Het kinderdagverblijf  
en de school zitten samen met een buiten
schoolse opvang en een buurstsporthal  
in 1 nieuw stadsgebouw. We halen het 
maximum uit de infrastructuur. Neem  
de sporthal: de kinderen krijgen er  
lichamelijke opvoeding, buiten de 
schooluren wordt dit het sportieve hart 
van de wijk, mét bar.”
Het stadsgebouw telt 5 verdiepingen,  

KLAAR
1   Bataviabrug
2   Schipperskaai
3   Melopee

Van verlaten havenzone tot bruisende nieuwe 
woonwijk aan het water: 15 jaar stadsontwikkeling 
hebben nieuw leven in de Oude Dokken gepompt. 
Dit wordt een thuis voor meer dan 1.000 gezinnen, 

met scholen, winkeltjes en een buurtsporthal. 

ALLE   TROSSEN LOS

P al op de grootste bouwplek van 
Gent ligt een oase van rust en 
schattig babygebrabbel: het kinder
dagverblijf Melopee. Met de crèche 

aan de Schipperskaai is het 2de leven 
van de Oude Dokken pas echt begonnen. 
Ernaast verrijzen nieuwe appartementen 
en erboven krijgen de klaslokalen van 
Muzische leerthuis Melopee een laatste 
lik verf. De school trekt hier meteen na de 
herfstvakantie in. 

en die krijgen elk een grote buitenspeel
ruimte. Twee hellende vlakken (één voor 
de moestuin en één met klimtouwen) en 
een verticale stadstuin maken het plaatje 
af. Muziekleerkracht Leen Eeckman is ge
lukkig met de nieuwe locatie. “Onze vorige 
school was te klein en niet geschikt voor 
onze manier van lesgeven. In Melopee 
hebben de kinderen wel genoeg plaats om 
zelf aan de slag te gaan. We kunnen ook  
de deuren tussen twee klaslokalen open
maken, zodat de leerkrachten en de kinde
ren gemakkelijk kunnen samenwerken.”

Waterratten en landrotten
De kinderen van Melopee zijn niet de eer
ste die in de Oude Dokken neerstrijken.  
De afgelopen jaren trokken al heel wat 
mensen naar de nieuwe woonbuurt aan 
Dok Noord, maar de echte pioniers waren 
de bewoners van de woonboten, en later 

OUDE DOKKEN

“Van nieuwe parken en  
promenades, tot scholen en  
woningen: het gaat vooruit!”

AGNIESZKA ZAJAC, PROJECTCOÖRDINATOR OUDE DOKKEN 

 “We kopen een appartement  
waar geen werk meer aan is,  

in onze favoriete buurt.”
MANON DE BOEVRE, TOEKOMSTIGE BEWONER

1

2

4

3

5

7

6

Dampoort

Kapitein Zeppospark

TOEKOMST
4   Park Handelsdok
5   Handelsdokkaai
6   Verapazbrug
7   Matadibrug

Toekomstbeeld - volledige kaart: www.stad.gent/oude-dokken
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ALLE   TROSSEN LOS
ook de uitbaters van de horecaboten.
Die liggen langs beide kanten van het 
water. De waterratten krijgen binnenkort 
het gezelschap van landrotten. Jaak Lema 
en Manon De Boevre verhuizen  
in 2020 van de Blekersdijk naar een 
nieuwbouwappartement aan de Handels
dokkaai. In vogelvlucht is dat maar een 
paar 100 meter, maar voor hen is het een 
grote stap vooruit.
Jaak Lema had zich er al bij neergelegd dat 
het bij huren zou blijven. “Alle apparte
menten die we bezochten, waren te duur. 
Toen hoorden we dat we in aanmerking 
kwamen voor een budgetappartement 
in de Oude Dokken.” Manon De Boevre 
legt uit: “Van alle woningen moeten hier 
20 procent sociale en 20 procent budget
woningen zijn. Voor die laatste kom je in 
aanmerking als je aan bepaalde criteria 
voldoet. In Gent of de buurt wonen, 

bijvoorbeeld, en niet te veel verdienen. 
Voor ons pakte dat systeem goed uit: we 
kunnen een appartement kopen waar 
geen werk meer aan is én in de buurt 
blijven wonen.”

Kapitein Zeppos 
Samen met Jaak en Manon zitten honder
den nieuwe eigenaars op hete kolen om te 
verhuizen. En daarna staan er nog nieuwe 
gebouwen op stapel, langs beide kanten 
van het water. Agnieszka Zajac: “In totaal 
mikken we op ongeveer 1.200 woningen. 
Die worden beetje bij beetje verkocht. 
Binnenkort komen bijvoorbeeld nog eens 
25 budgetwoningen aan de Schipperskaai 
op de markt. De gebouwen aan die kant
worden allemaal op een ecologische 
manier verwarmd en van elektriciteit 
voorzien. Die aan de kant van de Handels
dokkaai sluiten aan op het stadsverwar

mingsnet. Dat net wordt gevoed met 
restwarmte van de elektriciteitscentra
le in de Ham. Langs de Schipperskaai 
verwarmen ze de huizen met een 
combinatie van technieken: biogas 
van toiletwater en GFTafval, warmte 
die aan het sanitair warm water wordt 
onttrokken en restwarmte van een 
plaatselijk bedrijf. De stroom komt 
van zonnepanelen en andere groene 
bronnen.”

Woongroen
Ook de wijk zelf wordt groen. Vlak bij 
de Muide is het Kapitein Zeppospark 
aan het Houtdok (3 hectare groot, mét 
zandstrandje) bijna klaar. Twee andere 
wijkparken liggen nog op de tekenta
fel. De aanleg van het park op de plek 
van de voormalige betoncentrale aan 
het Handelsdok start in 2021, daarna 
volgt er nog een aan het Achterdok, 
bij de Dampoort. De 3 wijkparken zijn 
bedoeld voor wijkbewoners en andere 
Gentenaars.
Lore Vandorpe (Projectbureau Ruimte): 
“Naast die 3 wijkparken komen er  
6 kleinere woongroenzones tussen de 
gebouwen. Zo kunnen alle wijkbewo
ners ook vlak naast hun deur van een 
stukje openbaar groen genieten. Ook 
voor een winkel, een bakker, een fiets
herstelplaats of een dokterspraktijk 
hoeven ze niet ver te lopen.”
Melopee wordt niet de enige onder
wijsvoorziening in de Oude Dokken. 
Arte veldehogeschool bouwt vlak bij 
het Dampoortrondpunt een nieuwe 
campus met huisvesting voor zo’n 

“Het schoolgebouw is  
helemaal afgestemd op onze 

pedagogische aanpak.” 
LEEN EECKMAN, MUZISCHE LEERTHUIS MELOPEE

 “We kopen een appartement  
waar geen werk meer aan is,  

in onze favoriete buurt.”
MANON DE BOEVRE, TOEKOMSTIGE BEWONER
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voetgangersbruggen maken dat ook  
de verste kaden goed met het centrum 
verbonden zijn. De Bataviabrug ligt er al 
een tijdje, de Matadibrug, in het verlengde 
van de Kraankindersstraat, volgt.”
De nieuwe wijk krijgt een eigen, bijzon
dere identiteit. Met dank aan haar rijke 
havenverleden. Lore Vandorpe: “De oude 
kranen springen meteen in het oog. Ze  
bepalen de skyline en staan opgesteld 
langs de promenade die we rondom het 
water aanleggen. Je wandelt letterlijk 
van kraan naar kraan. Ook de goederen
treinsporen en de bolders, waaraan 
schepen vastgemaakt werden, worden 
bewaard. Zo krijgt al dat mooie erfgoed 
een nieuw leven.”

+ www.stad.gent/oude-dokken
+ www.budgetwoningen.gent
• 09 266 52 70 (Dienst Stedelijke Vernieuwing)
+ oudedokken@stad.gent

3.000 studenten. Omdat de plaats  
om te bouwen daar beperkt is, wordt  
het een hoger gebouw, tot maximaal  
65 meter.

Stadsring verleggen
De Oude Dokken liggen op een kwartiertje 
wandelen van het belfort. Nu vormt de 
drukke R40 nog een lawaaierig obstakel. 
Maar daar komt verandering in. Sofie 
Lagaisse (Dienst Stedelijke Vernieuwing): 
“In 2020 begint het Agentschap Wegen  
en Verkeer te bouwen aan de Verapazbrug. 
Die zal van DokNoord naar de Afrikalaan 
lopen, over het Handelsdok. De werken 
zullen 3 jaar duren. Zodra de brug klaar 
is, verschuift de stadsring R40 naar de 
Afrikalaan. De straten DokNoord en 
DokZuid, waar de R40 nu loopt, worden 
dan veel rustiger. De Oude Dokken zullen 
daardoor helemaal bij de historische  
binnenstad horen. Twee fietsers en  

“In grote lijnen ligt vast hoe de Oude Dokken 
er zullen uitzien. Tip voor een 1ste kennis-
making: spring eens binnen bij sogent, in de 
Voldersstraat 1. Op het gelijkvloers staat een 
grote maquette van de Oude Dokken, op -1 
een tentoonstelling over gelijkaardige projec-
ten in het buitenland. Je kunt natuurlijk ook ter 
plaatse de sfeer gaan opsnuiven. We hebben 
een brochure met een wandel- en fietsroute 
gemaakt. Die leidt je langs de promenade rond 
het water en geeft uitleg over alle gebouwen 
en bezienswaardigheden, waaronder de 
historische kranen en kaden. Goed voor een 
ontdekkingstocht van meer dan 4 kilometer.”

De gratis brochure ligt bij sogent (Volders-
straat 1), in de Stadswinkel (Botermarkt 17A), 
op de horeca boten aan de Handelsdokkaai en 
in de nieuwe buurtsporthal van het stadsge-

bouw Melopee  (Kompasplein 2).

‘Ontdek de 
Oude Dokken’

SOFIE LAGAISSE   
PROJECTCOMMUNICATOR OUDE DOKKEN

Vanaf begin volgend jaar ben je welkom in het Kapitein Zeppospark.
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wie
Pieter Baert (vzw Zwerfgoed)

waar
Beekstraat, Mariakerke

“Buurthoeve De Ontmoeting van vzw 
Zwerfgoed vangt jaarlijks tussen 60 en 
80 jongeren op die het op school even 
niet meer zien zitten. We bieden hen 
een rustperiode, en een uitweg uit de 
negatieve spiraal. Niet zozeer door 
met hen te praten – ze zijn het beu om 
door volwassenen de les gespeld te 
worden – maar gewoon door te doen. 
Ze werken in de moestuin, leven zich 
uit met dieren of met allerlei klussen 
in de tuin en in het atelier. Zwerfgoed 
bestaat al 10 jaar, maar onze werking 
stond onder druk omdat de oude  
stallen in de tuin het begaven 
door water, weer en wind. 
Dankzij het burgerbudget 
van de Stad hebben we 
samen met de jongeren 
een nieuw gebouw op
gericht. Buurthoeve De 
Ontmoeting wordt een 
rustplek voor de jongeren 
en een ontmoetingsplek 
voor buurtbewoners.” 

+ www.zwerfgoed.org
+ info@zwerfgoed.be
• 09 266 82 40 (Dienst Beleidsparticipatie)

Steeds meer jongeren 
verlaten vroegtijdig de 
schoolbanken, zonder  
diploma. ‘Iemand moet  
ervoor zorgen dat ze weer 
in zichzelf gaan geloven.’

ONTMOET

Pieter

Buurthoeve
De Ontmoeting
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“Alleen zij wist hoe ik was als baby”, zegt 
Evelien. “Mijn eerste levensjaren zijn een 
zwart gat en nu ik zelf mama ben, ervaar 
ik dat als een groot gemis. Maar voor 
de rest ben ik zielsgelukkig. Ik heb een 
stabiele job, een lieve man en een schat 
van een dochter, en ik ben mijn pleeggezin 
eeuwig dankbaar. De warmte die ik bij hen 
heb leren kennen, wil ik koste wat kost 
doorgeven aan mijn dochter.”

Sociale korting
Zoals het warme nest van Evelien zijn er 
in Gent nog 300 andere pleeggezinnen. 
Allemaal zijn ze op vrijdag 15 november 
uitgenodigd op het Gentse stadhuis voor 
een bedankingsborrel. Els De Vos (Dienst 
Welzijn en Gelijke Kansen): “Gent draagt 
het label Pleegzorggemeente. Dat betekent 
dat we pleegouders helpen, bijvoorbeeld 
via opvoedingsondersteuning of met 
een sociale korting van 90 procent in 
de kinderopvang. Tegelijk willen we de 
pleegzorg een stuk bekender maken.”
De nood is inderdaad groot, beaamt Walter 
Leenders van Pleegzorg OostVlaanderen, 
de vzw die de zorg organiseert. 
“Driehonderd Gentse pleeggezinnen 
lijkt misschien veel, maar het is niet 

O ok al was ze er op bevel van de 
jeugdrechter als peuter weggehaald, 
toch ging Evelien (24) om de andere 
week terug naar het gezin waarin ze 

was geboren. “Dat was moeilijk”, herinnert 
ze zich. “Er hing een sfeer van geweld en 
alcoholmisbruik. Het contrast met mijn 
pleeggezin kon niet groter zijn. Dat was 
een veilig en warm nest.”

Zielsgelukkig
In het jaar dat Evelien 9 werd, stierven 
haar beide ouders kort na mekaar. Ze had 
veel verdriet, maar voelde ook opluchting. 
En toch: toen ze onlangs zelf van een 
dochter beviel, verlangde Evelien vurig 
naar een gesprek met haar moeder. 

EEN WERELD 
VAN VERSCHIL

 ‘200 Oost-Vlaamse 
kinderen zoeken nog 

een pleeggezin.’ 

PLEEGZORGERS

Meer dan 1.700 kinderen in 
Oost-Vlaanderen worden 

opgevangen door een 
pleeggezin. Bij gebrek aan 
kandidaat-pleeggezinnen 
wachten heel wat andere 
nog op een nieuwe thuis.



Vertrouwde gezichten
Een belangrijke sleutel tot succes? Een 
goede verstandhouding tussen ouders, 
kind én pleegzorgers. Walter Leenders: 
“Vroeger lag de zorg óf bij de ouders óf 
bij de pleeggezinnen. Nu weten we dat 
kinderen baat hebben bij verschillende 
vertrouwde gezichten rondom hen.”

+ www.pleegzorgoostvlaanderen.be
+ info@pleegzorgoostvlaanderen.be 
• 09 223 90 99

genoeg. Er staan nog eens 200 kinderen 
op de wachtlijsten voor pleegzorg in de 
provincie OostVlaanderen. Zorgen voor 
een pleegkind is prachtig: het gevoel deel 
uit te maken van een gezin maakt voor een 
kind echt een wereld van verschil. Maar 
je moet wel beseffen dat pleegzorg ook 
moeilijk kan zijn. Het is niet voor iedereen 
weggelegd, en niet alle verhalen eindigen 
zo goed als dat van Evelien. De weg die je 
met het kind zal afleggen, is vaak moeilijk 
te voorspellen, en ook de resultaten zijn 
zeer verschillend.”

‘Pleegzorg: 
 iets voor jou?’ 

WALTER LEENDERS
VZW PLEEGZORG OOST-VLAANDEREN

“In Gent komen 6 op de 10 pleegzorgers uit 
het netwerk van het kind: familie, vrienden, 
maar bijvoorbeeld ook de juf of de kinderop-
pas. De andere pleegzorgers zijn mensen die 
wij zelf hebben gescreend. We zoeken nog 
kandidaten om dat bestand aan te vullen. 
Pleegzorg kent vele gedaanten: de meerder-
heid van de pleeggezinnen zorgt 6 maanden 
tot een hele jeugd voor een kind. Soms is het 
doel dat het kind nog terugkeert naar huis, 
soms ook niet. Naast die langdurige en aan-
eensluitende vormen van pleegzorg bestaat 
er ook zoiets als een kort of onderbroken 
verblijf. Zo staat een kwart van onze Gentse 
pleeggezinnen in voor weekend-, vakantie- of 
kortdurende zorg. Je kunt ook zorgen voor een 
niet-begeleide minderjarige uit het buitenland 
en voor volwassenen. Nieuwsgierig? Op onze 

infosessies kom je er alles over te weten.” 

INFOSESSIES 
Oudenaarde – Hofstraat 14

woe 6 nov, om 19.30 uur
Gent – Stapelplein 28  

di 19 nov, om 19.30 uur

15
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FAMEUZE 

FABRIEKEN
Katoenspinnerijen, 

brouwerijen en industriële 
bakkerijen: in het centrum 
van Gent stonden vroeger  

een massa fabrieks-
gebouwen. In de stadskern 
vind je nog mooie restanten 
van dat industrieel erfgoed.   

DE ROUTE

START
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Minnemeers
Heel wat oude fabrieksgebouwen 
in Gent zijn van het Manchester
type, met typische zaagtanddaken 
en veel grote ramen om zoveel 
mogelijk daglicht binnen te laten. 
Het Industriemuseum is daar 
een goed voorbeeld van. Geen 
betere plek om het industriële 
verleden te herontdekken. Er 
staan imposante machines uit het 
roemrijke textielverleden en sinds 
de heropening in mei is er ook een 
drukkerijafdeling.  

De Krook 
Achter De Krook (Koriander
straat 2) staat het hoofdgebouw 
van 1 van de oudste textielfa
brieken in Gent, van de familie 
De GandtVanderschueren. Het 
dateert van 1839 en is de laatste 
getuige van de vele fabrieken die 
zich eeuwenlang in deze bocht 
van de Schelde nestelden. Er 
werd achtereenvolgens katoen 
en vlas verwerkt, en in de 20ste 
eeuw maakte Emile Schulze er 
gasgloeikousjes.

Schuurkenstraat
Het eerste modernistische gebouw 
in Gent is een pareltje uit 1932. Elek
triciteit was bezig de huishoudens 
te veroveren, en de Gentse Elektrici
teitsdienst gaf die omwenteling een 
gelaat met een opvallend gebouw 
aan de Jan van Stopenberghe
straat 5. Het expressionistische 
bouwwerk met afgeronde hoeken 
was een elektrisch onderstation 
dat stroom omzette voor verdeling 
over de stad. Later kwam er nog een 

verdieping bovenop voor 
radio distributie. 

VOLG DE WANDELROUTE
De wandelroute Sporen van  
industrieel Gent loopt doorheen  
de historische stadskern, is  
7 kilometer lang en leg je af in 
ongeveer 2 uur. Er bestaat een 
gratis wandelkaart met 25 haltes en 
enkele fijne eet en drinkadresjes. 
Haal de pas vernieuwde editie van 
de wandelroute op in het Industrie
museum (Minnemeers 10) en 
het infokantoor van Visit Gent 
(SintVeerleplein 5). Op zondag  
17 november start er om 14 uur 
een instaprondleiding aan het 
Industrie museum.
+ www.industriemuseum.be
• 09 323 65 00

De Ham
De textielindustrie leeft nog voort in 
de Ham. Het bedrijf Milliken (Ham 18) 
produceert er technisch textiel in de 
oude katoenspinnerij DiermanSeth. 
Vlakbij springt ook de gevel van 
creatiehuis Kopergietery, waar vroe
ger koper werd gegoten, in het oog 
(Blekerijstraat 50). De straatnaam 
verwijst naar de vroegere blekerijen.  
Garens, weefsels en linnengoed 
werden er gebleekt op zogenaamde 
‘bleekweides’.

Veldstraat
Voor er winkels verrezen, was de 
Veldstraat een transportweg naar 
de drukke binnenhaven tussen 
Gras en Korenlei. De Gentse 
katoenbaron Judocus Clemmen 
bouwde er in 1772 een neoclassi
cistisch pakhuis, zichtbaar vanuit 
de binnentuin van het huidige 
Huis Arnold Vander Haeghen 
(Veldstraat 82). Door de industri
alisering wijzigde na verloop van 
tijd ook de vrijetijdsbeleving. Al 
snel stond de Veldstraat synoniem 
voor een bruisend ontspannings
leven. Ontdek bijvoorbeeld de 
indruk wekkende gevel van 
Théatre Pathé, later cinema 
Majestic (Veldstraat 56).

1 3

4

2

5



wie
Topchef Kobe Desramaults
waar
Chambre Séparée  
(gelijkvloers oude Belgacomtoren)

Kobe Desramaults vindt zijn 
inspiratie vaak op onbekende 
plekken. ‘Koken in een 
sociaal restaurant, waarom 
niet? Een goed idee hoef je 
soms niet ver te zoeken.’

Kobe

DE AGENDATIPS VAN ...

Benieuwd welke andere Gault & Millau-chefs koken in de erkende Gentse sociale restaurants?  
Bekijk het programma van de Week van de Pollepel op www.stad.gent/pollepel.

Bach vs Glass
ZA 9 NOV 
(Sint-Pieterskerk)

Big Bang  
Festival (4+) 
ZO 10 EN MA 11 NOV
(Bijloke)

Week van  
de Pollepel 
MA 25 TOT  
VR 29 NOV

Zie agenda pagina's 19, 20 en 21

“Blijf ik in Gent? Wordt het  
Italië? Of toch terug naar  
Dranouter? Ik breek me elke dag 
de kop over wat ik zal doen als 
we Chambre Séparée sluiten. In 
december volgend jaar is het 
hier gedaan. Ik woon nog maar 
een dikke 2 jaar in Gent, en toch 
is er veel dat me hier bindt. In 
het begin had ik het als platte
landsjongen moeilijk en waande 
ik me een passant. Maar nu 
voel ik een fascinatie voor het 
stadsleven in al zijn facetten. Op 
maandag 25 november kook ik 
met 5 andere chefs mee in de 
erkende Gentse sociale restau
rants. De uitdaging luidt: maak 
iets unieks binnen ons beperkte 
budget. Da’s echt iets voor mij, 
ook al kook ik meestal in een iets 
andere prijsklasse (lacht). Maar 
ik leg mezelf graag beperkingen 
op. Dat stimuleert me om iets 
origineels te maken. En het is 
een gelegenheid om iets te  
betekenen voor mensen die 
anders buiten mijn bereik lig
gen. Je leert altijd wel iets van 
iemand.”

18



wie
Topchef Kobe Desramaults
waar
Chambre Séparée  
(gelijkvloers oude Belgacomtoren)

Muziekcentrum De Bijloke (Bijlokekaai 7) zwaait op 10 en 11 november de poorten 
open voor kinderen vanaf 4 jaar. Het Big Bang Festival is een feestelijke en avon-
tuurlijke ode aan muziek en klankkunst voor een jong publiek. Je ontdekt er mobie-
le bands, intieme concerten en installaties die verrassen en ontroeren.
+ www.bijloke.be
• 09 323 61 00

Shop-op Zondag 
ZO 3 NOV
Heb je tijdens de week weinig tijd 
over om te shoppen? Elke 1ste zon-
dag van de maand is koopzondag. 
Heel wat winkels in het centrum van 
Gent openen vanaf de middag hun 
deuren. Op alle Shop-op Zondagen 
zijn bus en tram naar en in Gent 
helemaal gratis. 
+ www.puurgent.be
+ puurgent@stad.gent
• 09 210 10 60

Istanbul Ekspres 
WO 13 TOT 
ZO 17 NOV 
Het festival Istanbul Ekspres 
brengt al jaren de muziek uit 1 
van de meest bruisende metro-
polen naar Gent. Deze feest editie 
brengt het beste van de voorbije 
10 jaar op de podia van De 
 Centrale (Kraankindersstraat 2) 
en de Handelsbeurs (Kouter 29). 
Je ziet onder meer popdiva 
Sertab Erener, het Taksim Trio en 
Baba Zula aan het werk.
+ www.decentrale.be
• 09 265 98 28 

Zitdag LEZ
WO 6, DO 7, WO 20
EN WO 27 NOV
Vanaf 1 januari 2020 is de lage-emis-
siezone (LEZ) van kracht. Ben je nog 
niet zeker of je auto binnen mag? 
Check dan op tijd je nummerplaat op 
lez.stad.gent, zodat je een toelating 
of LEZ-dagpas kunt kopen of je wa-
gen kunt registreren. Heb je vragen 
of heb je moeite met internet? Kom 
dan langs op de LEZ-zitdagen op  
6, 7, 20 en 27 november in buurt-
centra van 4 Gentse wijken of maak 
een afspraak met het LEZ-team in 
AC Zuid op www.lez2020.gent. Heb 
je geen internet? Bel 09 210 10 30 
(LEZ-lijn).

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
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TIP

NOVEMBER

Vredesfestival en 
boomplanting
ZO 10 NOV
De Stad Gent en de Buren van de 
Abdij planten op 10 november, om 
15 uur, in het Coyendanspark aan 
de Voorhoutkaai een stek van 1 van 
de 6 Japanse notenbomen die de 
atoomaanval op Hiroshima hebben 
overleefd. Na de planting houden 
de Buren van de Abdij en Mick 
Deneckere van de UGent een lezing 
over de kernaanval en de herdenking 
daarvan. De ceremonie kadert in het 
Vredesfestival van 6 tot 11 november. 
Bekijk alle activiteiten op  
www.festivalvoorvrede.gent.
• 09 323 55 00 (Vredeshuis) 

Big Bang Festival (4+) 

ZO 10 EN MA 11 NOV

Bach vs Glass
ZA 9 NOV 
Met zijn bezwerende harmonieën is 
Philip Glass uitgegroeid tot een van 
de meest invloedrijke componisten. 
Sterorganiste Iveta Apkalna verweeft 
zijn hedendaagse klassieke muziek 
op 9 november met het barokke 
contrapunt van J.S. Bach. Amerikaans 
minimalisme versus Germaans pro-
testantisme, een hemelse combinatie 
van doorwrochte fuga's en repetitieve 
notenslingers. Om 20 uur in de Sint- 
Pieterskerk op het Sint-Pietersplein.
+ www.bijloke.be
• 09 323 61 00
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De 3de editie van het festival #daaromleesik in Bibliotheek De Krook legt de vinger 
op momenten van schoonheid en troost. Er zijn samenleesgroepen, debatten en 
tal van andere literaire formules. Zo kun je je leesprofiel ontdekken en krijg je een 
behandeling op maat door de Serveuses van de Schoonheid en de Obers van de 
Troost. Ze serveren jou een kortverhaal of gedicht op een dienblad. Interessante 
auteurs als Alain Platel, Hind Eljadid, Bregje Hofstede en Joke J. Hermsen zijn te 
gast. Tijdens Getekende verhalen leggen topillustratoren als Sassafras De Bruyn, 
Carll Cneut en Jacques & Lise de kinderen in de watten. 
+ www.daaromleesik.be

agenda Start Gentse WinterfeestenSAVE THE DATE >
VR 6 DEC

Week tegen familiaal 
geweld
MA 18 TOT MA 25 NOV
Huiselijk geweld komt nog altijd te 
vaak voor. Tijdens de Week tegen  
Familiaal Geweld wil de Stad het 
taboe doorbreken. Pik een film mee, 
volg een workshop … en laat je op 
een ontspannen manier onder-
dompelen in het thema. Check het 
volledige gratis programma op  
www.stad.gent/familiaalgeweld. 
• 09 268 21 08  

(Dienst Preventie voor Veiligheid)

Wooow 
Wetenschapsfestival 
ZO 24 NOV 
Op 24 november, de Dag van de 
Wetenschap, laten tientallen weten-
schappers van de Gentse universiteit 
en hogescholen je proeven van hun 
spannendste werk. Ook de Stad doet 
mee en daagt je uit om na te denken 
over stedelijke uitdagingen, zoals  
het klimaat en toerisme. Het Wooow-
festival vindt plaats in De Krook en 
Ufo (Sint-Pietersnieuwstraat 33).
+ www.wooowfestival.be
• 09 243 32 86 

Festival #daaromleesik 

DO 21 TOT ZA 23 NOV

TIP

NOVEMBER

Op de koffie 
bij de wijkpolitie
ZA 16 NOV
Ken jij jouw buurtinspecteur? De 
wijkpolitie nodigt om de 2 maanden 
de bewoners uit op het wijkcommis-
sariaat voor een kennismaking. Deze 
maand is Sint-Amandsberg aan de 
beurt. Op zaterdag 16 november ben 
je van 14 tot 17 uur welkom in het 
commissariaat (Antwerpsesteenweg 
378). Je verneemt er waarvoor je bij 
je buurtinspecteur terechtkunt en 
waar de wijkpolitie bij jou in de buurt 
op inzet. Daarnaast is er een info-
markt met standjes van verschillende 
lokale partners. De buurtinspecteur 
staat de hele namiddag klaar voor 
een koffie en een babbel
+ www.politiegent.be
• 09 266 63 00

Week van de Pollepel  
MA 25 TOT VR 29 NOV
Wist je dat er in Gent 8 sociale 
restaurants zijn waar je lekker 
en goedkoop kunt lunchen? De 
laatste week van november zetten 
ze er verrassende extra’s op het 
menu. Zo komen er op maandag 25 
november bekende Gentse Gault & 
Millau-chefs koken en op dinsdag 
schuiven snel tekenaars mee aan 
tafel. Op woensdag nemen kinderen 
de keukens over, donderdag proef je 
van wereldkeuken en op vrijdag stel 
je zelf je menu samen. Stem voor je 
favoriete gerecht op de website en 
maak kans op een gratis lunch.
+ www.stad.gent/pollepel
• 09 210 10 10 (Gentinfo) 

Apps voor 
de feestdagen   
DO 28 NOV 
Online een nieuwjaarskaart maken of 
inspiratie zoeken voor je feestver-
siering? Met een app naampjes 
trekken voor kerstcadeaus? Op het 
maandelijkse Digicafé in het Krookcafé 
van Bibliotheek De Krook (Miriam 
Makebaplein 1) probeer je het uit. Een 
coach helpt je op weg. Inschrijven is 
niet nodig, gewoon langskomen is de 
boodschap. Dit Digicafé vindt plaats 
op 28 november, van 10 tot 12.30 uur. 
+ www.stad.gent/digicafé
• 09 323 68 83 (Bibliotheek De Krook)
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Kunstendag 
voor Kinderen
ZO 17 NOV 
Kinderen en creativiteit zijn  
2 handen op 1 buik. Tijdens de 
Kunstendag voor Kinderen zetten 
een heleboel Gentse cultuur- en 
kunstorganisaties allerlei 
activiteiten op poten, gratis of  
voor een zacht prijsje. 
Het volledige  programma vind je op 
www.kunstendagvoorkinderen.be.
• 09 323 61 80 (Cultuur Gent)



Ontdek meer activiteiten 
op www.uitingent.be

 www.facebook.com/uitingent
 @UiTinGent
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 voordeel van de maand 
Tijdens de herfstvakantie krijg je op vertoon van je UiTPAS korting bij 
aankoop van het Vliegvakantieboek in De Wereld van Kina (het huis en 
de tuin) en de Stadswinkel.

Expo Jacques & Lise  
TOT 4 JAN 
De illustratoren Jacques & Lise brengen 
vanaf 25 oktober hun frisse oeuvre naar 
de kinderbibliotheek van De Krook (Mi-
riam Makebaplein 1). De expo Jacques 
& Lise - Verbeeld door twee is gratis te 
bezoeken en biedt een unieke inkijk in 
het werk en de aanpak van het creatieve 
koppel achter gelauwerde prentenboe-
ken als Oskar, Duif en Viktor. Hun laatste 
boek Als sneeuw voor de zon toont 
beelden waar woorden tekortschieten. 
+ www.stad.gent/bibliotheek  

(klik door op ‘activiteiten’)
• 09 323 68 83 (Bibliotheek De Krook)

Correspondances  
NOG TOT 19 JAN 
De expo Correspondances in het 
SMAK (Jan Hoetplein 1) toont vanaf 
26 oktober een selectie tekeningen 
waarmee Ronny Delrue correspondeert 
met andere kunstenaars in Irak, India, 
Nepal, Duitsland en Zuid-Afrika. De 
dagboeknotities zijn een soort dialoog, 
met beelden in wording. Gewoon door 
te schetsen en te schrijven, komen kun-
stenaars bij elkaar die geografisch en 
cultureel ver van elkaar verwijderd zijn. 
+ www.smak.be
• 09 323 60 01

Voorleesmaand 
& vertelfestival  
WO 6 TOT ZA 30 NOV 
Is je kind gek op voorleesverha-
len? Kleuters en kinderen van de 
1ste graad kunnen in verschil-
lende Gentse bibliotheken gaan 
luisteren naar voorlezers. Elke 
zaterdag is er een verteluurtje 
in Bibliotheek De Krook. Op 
het #daaromleesik-festival, 
van 21 tot 23 november, zijn er 
voorlezen en live tekenen. In de 
bibliotheken van Gentbrugge, 
Ledeberg, Bloemekenswijk, 
Brugse Poort, Nieuw Gent en 
Sint-Amandsberg zijn er de hele 
maand vertelfestivals. Je kunt 
tijdens de voorleesmaand een 
huisverteller winnen in je klas of 
bij je thuis.
+ 09 323 68 00  

(Bibliotheek De Krook)
• www.stad.gent/voorleesmaand

Speuren 
naar talenten
ZO 24 NOV EN ZO 1 DEC    
En wat wil jij later worden? 
Tijdens de gezinsdagen in Het Be-
roepenhuis (Doornzelestraat 86) 
ga je samen met je tiener (van 
11 tot 14 jaar) op talentenspeur-
tocht om meer dan 40 beroepen 
te ontdekken. Dat maakt de 
studiekeuze een stuk gemak-
kelijker. Je krijgt bovendien een 
brochure boordevol informatie. 
De gezinsdagen vinden plaats 
op 24 november en 1 december, 
telkens van 9.30 tot 16.30 uur, en 
ook nog de maanden daarna. 
+ www.beroepenhuis.be 
• 09 330 85 50

Week van het Gents 
ZO 24 NOV TOT DO 5 DEC
Pierke van Gent, de ondeugende 
held en vriend van jong en oud, is 
van 24 november tot 5 december op 
pad met een missie: zoveel mogelijk 
schoolkinderen een mondje Gents 
leren. In de nog bestaande poppen-
theaters zijn er voorstellingen. Zanger 
Wim Claeys gaat op pad langs scholen 
om Gentse poppenkastliedjes aan te 
leren. De Stad schrijft een wedstrijd uit 
voor Gentse restaurants. Wie maakt 
de beste Pierkesplat? En poppenspe-
ler Luk De Bruyker vertelt over het 
traditionele Turkse schimmenspel in de 
Hotelschool, waar de leerlingen Turkse 
specialiteiten maken. 
+ www.stad.gent/weekvanhetgents
• 09 323 61 80 (Cultuur Gent) Samen smeden

ZA 9 NOV 
Kun jij het ijzer smeden 
wanneer het heet is? In het 
Industriemuseum volg je samen 
met een van je ouders een 
initiatie op kindermaat bij een 
professionele smid. Het souve-
nir dat je samen maakt, neem 
je nadien gewoon mee naar 
huis. Afspraak op 9 november 
om 14 uur aan het museum 
(Minnemeers 10).
+ www.industriemuseum.be
• 09 323 65 00
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Meer voor kinderen in Gent: + www.stad.gent/kinderen • 09 269 81 10 (Jeugddienst)



22

Stuur de oplossing vóór vrijdag 8 november naar  
waaringent@stad.gent of via de post naar:  
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent,  
Botermarkt 1, 9000 Gent.

"Heb je kleuters of kinderen in het lager onderwijs?  
Dan kun je bij de Dienst Kinderopvang terecht voor 

 vakantieopvang. Voor de kerstvakantie vraag je die aan van 
zaterdag 9 tot en met zondag 24 november, via  

www.kinderopvang.gent. Geen internet? Bel dan naar  
09 268 20 91 (Dienst Kinderopvang) voor meer info."

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 werk tijdens de kerst-
vakantie. Hoe regel ik de 

kinderopvang?’
NATHALIE MEERSMAN, MARIAKERKE

WEDSTRIJD

GENTINFO

Vraag het aan

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode: 

Vijf winnaars 
krijgen een lunch voor 2 personen in 
een erkend Gents sociaal restaurant 
naar keuze. 

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden het speelterrein in de  
Wasstraat:
• Matteo De Letter, Sint-Amandsberg
• Greta Depaepe, Sint-Amandsberg
• Leo D'hont, Sint-Amandsberg
• Mia Van de Vyver, Sint Amandsberg
• David Vos, 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 Maarten Messiaen (bladcoördinatie 
en redactie), Bart Desomer, Frank Goetmaeckers (redactie), Bjorn Vandenbussche, 
Liesbet Van Cauteren (vormgeving), Anne Deknock, Thomas Sweertvaegher (fotografie). 

Waar in Gent
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1  @ EXPLORINGWITHTHEKIDS
Dok Noord
2  @ DOREEN.COPPENS

Sint-Baafskathedraal
3  @ JOYCE_VANAUTREVE

Gentbrugge
4  @ MENIATA

Gentbrugse Meersen

5  @FRANK_SCHAUTTEET
Voskenslaan, vlak bij de Sterre

6  @MERELROLF2
Hogent Voskenslaan

 7  ANNE LAURIER
Werregarenstraat
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  Instagram is een gratis app die je op je smartphone of tablet kunt downloaden. 
Via Instagram kun je foto’s delen. 

Verschijn je ook graag op  
deze pagina? Post dan je foto’s 
op Instagram met #instagent  

of mail ze naar 
stadsmagazine@stad.gent. 

Misschien komt je foto wel in het 
Stadsmagazine van volgende 

maand terecht.

#INSTAGENT
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Gesponsord door:

Wij worden 5, jij krijgt de prijzen 
Voor onze vijfde verjaardag helpen we jou energiezuinig renoveren.
Draai aan het rad op www.energiecentrale.gent

*lees het wedstrijdreglement op www.energiecentrale.gent
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