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Het Campo Santo
van Mariakerke
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Niet Sint-Amandsberg, maar wel
Mariakerke heeft een echt Campo
Santo: een kruisvormig kerkhof met
een gaanderij. Net als op alle andere
begraafplaatsen maakt de Stad Gent het
groen er winterklaar. De nabestaanden

zorgen voor de graven en gedenktekens.
Zo houden we samen onze begraafplaatsen
in ere.
+ www.stad.gent/begraafplaatsen
• 09 323 66 00 (Groendienst)
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NANCY ALLEWERELT, METIISTO FASHION

'In The Box merken we
snel wat klanten vinden
van ons project. Zo
kunnen we makkelijker
beslissen of we voor een
eigen pand gaan.'
WIJKBIB WONDELGEM

Nieuwe locatie

ZWEMBAD NEPTUNUS

Getuigen gezocht
In september ging de sloop van zwembad
Neptunus in Wondelgem van start. De Stad
Gent is op zoek naar zwemmers en oud-mede
werkers die aan het openluchtzwembad bijzondere herinneringen koesteren, maar ook naar
Raconteurs die hun verhalen willen optekenen
in woord en beeld. Die getuigenissen krijgen
een vaste plek in het nieuwe overdekte zwembad. Dat opent in het voorjaar van 2024
de deuren.

Eind oktober verhuisde de wijkbibliotheek van Wondelgem naar
de Botestraat 2. Het oude gebouw
aan de Vierweegsestraat was
uitgeleefd en bovendien moeilijk
te vinden. De nieuwe locatie ligt
pal in het centrum en is veilig bereikbaar voor iedereen. De ruimte
is beperkt maar wordt optimaal
benut, met plaats voor de huidige
collectie, een medewerker en een
zelfuitleenpunt. Het is meteen ook
de eerste wijkbib waar je eigenhandig boeken op je lenerskaart
kunt zetten.

THE BOX

Duurzaam pionieren
Met The Box verhuurt de Stad Gent in de
Nederkouter en de Dampoortstraat 2 popups aan (startende) ondernemers die hun
project zonder grote investeringen willen
testen. Sinds de start in 2017 maakten er al
meer dan 150 ondernemers gebruik van.
Velen van hen groeiden intussen door naar
een eigen zaak. Tot eind dit jaar testen
Nancy en Nomindari hun winkelconcept
uit in Nederkouter 11. Bij hen vind je hand
gemaakte producten uit de hele wereld, met
eerlijke prijzen voor producent én klant.
+ www.stad.gent/thebox
+ ondernemen@stad.gent
• 09 210 10 60 (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent)

+ gent.bibliotheek.be
• 09 323 68 88 (wijkbib Wondelgem)

• 09 266 82 47 (Dienst Beleidsparticipatie)

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

GRIEPPRIK

Met een griepprik bescherm je jezelf
Beter voorkomen en anderen tegen de griep. Ben je
zwanger of ouder dan 50 jaar, heb
je een chronische ziekte, woon je in een zorgcentrum, zorg je voor
kinderen jonger dan 6 maanden, werk je in de gezondheidssector
of woon je samen met een van deze risicogroepen? Vraag dan een
voorschrift aan je huisarts, haal je vaccin op bij de apotheker en laat je
voor 15 november inenten. Wie niet tot een risicogroep behoort, kan
vanaf die datum ook een voorschrift halen bij de huisarts.
www.laatjevaccineren.be
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22 kg

CO2
neemt een boom
gemiddeld op per jaar

DOORZETTERSCONTRACT

Steun voor
ondernemers

Gentse ondernemers die door
corona hun omzet met minstens
60 procent zagen dalen, krijgen
van de Stad een duw in de rug
om hun bedrijf optimaal op de
toekomst voor te bereiden. Via
het doorzetterscontract kunnen
ondernemingen met minder
dan 5 personeelsleden eenmalig
een tussenkomst van maximum
5000 euro voor een investering
aanvragen. Voor een professioneel
advies- en begeleidingstraject
kunnen ze een eenmalige bijdrage
van maximum 500 euro krijgen.
PLANT EEN BOOM

De goedkoopste airco
Eén grote boom heeft hetzelfde verkoelende effect
als 10 airco’s. Onder het bladerdek voelt het op hete
dagen tot 15 graden frisser aan. Maar ook kleine
exemplaren helpen om tijdens de zomer het hoofd
koel te houden. November is een uitstekende maand
om een boom te planten. De bomen gaan dan in
winterrust en steken hun energie alleen nog in de
groei van hun wortels. Op de website lees je welke
inheemse soorten zich welkom voelen in de stad. Zo
kies je de boom of gevelplant die bij jouw tuintje past.
+ www.stad.gent/planteenboom
• 09 323 66 00 (Groendienst)

OPRUIMACTIE

Verlaagd waterpeil
Van vrijdag 13 tot maandag 23 november staat het
waterpeil in de binnenstad een halve meter lager dan
normaal. De waterpeildaling dient om de waterwegen
schoon te maken en biedt omwonenden, booteigenaars en waterclubs de kans om hun infrastructuur
te inspecteren en renovatiewerken uit te voeren. Een
bewonersbrief brengt buurtbewoners op de hoogte.

+ www.stad.gent/doorzetterscontract
• 09 210 10 60 (Ondersteuningspunt
Ondernemers Gent)

OPVANG KERSTVAKANTIE

MOBILITEITSOVERZICHT

Vlot op weg

Rij je dagelijks door Gent
met de fiets, het openbaar
vervoer of de auto? Dan is
link.gent iets voor jou. Bij wijze
van experiment houdt het
online mobiliteitsdashboard
je dit najaar via mail, sms of
browsermelding op de hoogte
van vertragingen op je vaste
route. Bovendien krijg je
nuttige alternatieven om tijdig
op je bestemming te komen.
Wil je weten of er nog plaats is
in een ondergrondse parking,
of er deelfietsen beschikbaar
zijn of wanneer de bus precies
langs je halte passeert? Ook op
die en heel veel andere vragen
geeft de website link.gent je
een antwoord.
+ link.gent
• 09 266 28 00 (Mobiliteitsbedrijf)

Start inschrijvingen
Ouders van kleuters en kinderen
in het lager onderwijs kunnen
tijdens de kerstvakantie voor
opvang terecht bij de Dienst
Kinderopvang van de Stad Gent.
Tenzij corona anders beslist,
zijn onze opvanglocaties open
van 21 december 2020 tot en
met 3 januari 2021. Schrijf je
kinderen van zaterdag 7 tot en
met zondag 22 november in op
www.kinderopvang.gent of in de
eigen opvanglocatie tijdens de
weekdagen in deze periode.
+ www.kinderopvang.gent
+ buitenschoolse.kinderopvang@stad.gent
• 09 268 20 80
(Dienst Kinderopvang)

HOU HET VEILIG

Coronalert
Ken je de app Coronalert al?
Die werkt aanvullend op het
contactonderzoek en waar
schuwt als je nauw contact
hebt gehad met iemand
die besmet is. Hij houdt er
geen rekening mee of je een
mondmasker droeg. De app
kun je downloaden op
www.coronalert.be. Krijg je
een waarschuwing en heb je
geen symptomen? Bel dan het
contactcenter op 02 214 19 19.
Zij schatten in of een coronatest
nodig is. Heb je symptomen?
Bel dan je huisarts.

• 09 292 12 11 (De Vlaamse Waterweg nv)
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‘Een schelp is
niet zomaar een
schelp.’

Je neemt er als het ware een duik onder
water. De 3 zalen zijn doorspekt met
weetjes voor wie graag dieper duikt.
Gewoon kijken kan natuurlijk ook. Geen
enkele bezoeker blijft op zijn honger
zitten.”

Niet zomaar een schelp
DE WERELD VAN KINA

ZEE IN ZICHT
Wie aandachtig luistert, kan
de zee horen ruisen aan het
Sint-Pietersplein. Vanaf de
herfstvakantie pakt De wereld
van Kina uit met 3 vernieuwde
collectiezalen over het leven
onder water.
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O

oit al van een zeevarkentje gehoord? Een Portugees oorlogsschip
van nabij gezien? Of een giftige slak
in de ogen gekeken? De wereld van
Kina wijdt 3 nieuwe zalen aan het leven
in en rond de zee. Educatief medewerker
Marian Samyn neemt ons mee voor een
tête-a-tête met de meest bizarre onderwaterdieren.
Marian Samyn: “We dompelen bezoekers
onder in de zee. Dat doen we speels en
interactief. Elke ruimte heeft een andere
invalshoek. In de eerste zaal tonen we de
grote diversiteit aan zeedieren. De tweede
zaal vertelt hoe die organismen leven en
hoe ze in relatie staan tot de mens. De
derde zaal is opgevat als een duikklok.

De immense rijkdom aan schelpen,
schaaldieren en andere schepsels is deels
de verdienste van bioloog Joris Hoozee,
die als vrijwilliger al meer dan 20 jaar
aan De wereld van Kina is verbonden.
Joris Hoozee: “Ik verzamel al schelpen
van toen ik een jaar of 8 was. Ze hebben
me altijd gefascineerd. Een deel van wat
je hier ziet, komt uit mijn persoonlijke
verzameling. Het museum zelf beschikt
over een uitgebreide collectie. Daarvan
kunnen we helaas maar een fractie laten
zien. Over elk exemplaar kan ik een heel
verhaal vertellen. Ze moeten me af en
toe tegenhouden, anders zou het hier vol
tekst staan. Dat is niet de bedoeling, ook
al houden we het graag wetenschappelijk. We willen kinderen en hun ouders
in de eerste plaats nieuwsgierig maken.
Een schelp is niet zomaar een schelp.
Daar heeft ooit een beestje in geleefd.”
Ga kopje onder in De wereld van Kina: het Huis
Sint-Pietersplein 14
www.dewereldvankina.be
kinahuis@stad.gent
09 323 62 50

ONTMOET

Kristof
Begin dit jaar opende
Kristof Lefebre een stijlvolle parfumerie aan het
Koophandelsplein. Voor de
verfraaiing van het pand
kreeg hij van de Stad een
duwtje in de rug.

“Tien jaar lang had ik een apotheek
aan het Sluizeken. Daar viel het
me op hoe emotioneel mensen op
geuren reageren. Ik volgde mijn
neus naar de parfumschool in
Versailles. Intussen ben ik gediplo
meerd parfumier. Begin dit jaar
opende ik een zaak aan het Koop
handelsplein. We creëren parfums,
maar ook verzorgingsproducten
en geuren voor in huis. Dat doen
we ter plaatse in ons eigen labo.
Voor de verbouwing van het pand,
zowel binnen als buiten, konden
we rekenen op een premie van
de Stad. De mensen van de Dienst
Monumentenzorg hielpen ons bij
het maken van de juiste keuzes.
We zitten hier in een monumen
tale omgeving, met het oude
gerechtsgebouw aan de overkant
en de opera om de hoek. Voor de
gevel namen we het arduin van
de buren over. Binnen overheer
sen aardse tinten. Die vind je ook
terug in de raamkozijnen. De grote
ramen bieden inkijk en als ik zelf
naar buiten kijk, dan waan ik me in
Parijs. Niet slecht voor een parfu
merie, toch?”
+ www.stad.gent/subsidiehandelspand

wie
Kristof Lefebre, parfumeur
waar
Miglot Fragrance Lab,
Koophandelsplein 17

Subsidie voor verfraaiing
handelspanden

tot

euro
10.000  
voorgevelrenovatie
tot

euro
5.000  
structurele werken
binnenin

NIEUW
ADRES,
WARM
ONTHAAL
WONEN

Woontoren Saturnus in
Nieuw Gent staat bijna
leeg. De meeste bewoners
hebben hun vertrouwde
flat ingeruild voor een
woonst elders in Gent. Een
stresserende bedoening,
natuurlijk. Gelukkig kunnen
ze rekenen op de hulp van
vrijwillige verhuisbuddy’s en
een warm onthaal in hun
nieuwe wijk.

Eduard: “Eerst zag ik het niet zitten.
Veel mensen woonden hier al tientallen
jaren. We kenden en hielpen elkaar. De
meeste buren zijn inmiddels verhuisd:
een deel naar nieuwe appartementen in
Ledeberg, een deel naar gerenoveerde
appartementen in het centrum, aan het
Winston Churchillplein. Daar had ik
nu eigenlijk ook moeten zitten, maar
door corona en technische kwesties is
mijn verhuis een paar keer uitgesteld.
Ik kijk er nu wel naar uit. Mijn nieuw
appartement ligt op wandelafstand van
het centrum en vlak bij het openbaar
vervoer.”

De kooi van de kaketoe

‘
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N

ieuw Gent Vernieuwt’, zo heet het
stadsvernieuwingsproject dat de
wijk een nieuwe dynamiek moet
geven. Sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent vervangt er 6
uitgeleefde hoogbouwtorens langs de
Kikvorsstraat. Saturnus bijt de spits af. De
sloop van dat gebouw start in het voorjaar.
Voor bewoner Eduard* wil dat zeggen:
verhuizen.

Dozen zoeken, spullen sorteren, afstoffen, inpakken: Eduard schoot snel in
actie. Hij had ook recht op een verhuis
cheque, goed voor een paar uur hulp
van een verhuisfirma.
Eduard: “Alles in 1 dag versjouwen zou
te zwaar geweest zijn. Daarom doe ik het
in 2 keer: de meubels en wat grote spullen met een bestelwagen van een vriend,
de rest later met de verhuisfirma.”
Eduard zal aan het Winston Churchillplein op zijn nieuwe adres enkele be-

kende gezichten terugzien. Dat van zijn
ex-buur Jan Geussens bijvoorbeeld. Die
verhuisde in augustus al naar hier. Na
20 jaar in Saturnus voelt het allemaal
nog een beetje onwezenlijk aan, maar hij
is tevreden met de extra ruimte én met
het zicht op de torens van het oude Gent.
Jan Geussens: “Het is eens iets anders
dan de torens van Nieuw Gent. En hier
aan de overkant is het Sint-Lucasziekenhuis. Handig, want ik heb last van mijn
rug.” Jan is slecht te been. In zijn eentje
verhuizen was dus geen optie. Met hulp
uit verschillende hoeken puzzelde hij
een verhuisplan in elkaar.

‘Veel mensen
wonen hier al
t ientallen jaren.’

Jan Geussens: “Een deel van mijn
spullen is vervoerd door medewerkers
van het MAACT, het maatgericht
activeringscentrum van de Stad en het
OCMW Gent. Mijn verhuischeque heb
ik gebruikt voor het transport van mijn
aquarium. De bak is nog leeg, omdat
de meeste visjes de verhuisstress niet
overleefd hebben. En André heeft de
kooi van mijn kaketoe verhuisd.”

Met de verfrol in de hand
André, dat is verhuisbuddy André De
Jong. Verhuisbuddy’s zijn vrijwilligers
die de verhuizende Nieuw Gentenaars
bijstaan. Ongeveer 1 op 10 bewoners,
vooral mensen voor wie verhuizen
fysiek moeilijk is of die geen eigen netwerk hebben, doet een beroep op hen.
Manon, Stefanie, Marte en Bert hielpen
Jan met inpakken en verhuizen, en
samen met André gaf Manon zijn appar-

tement een lik verf. Iemand anders zijn
woonst verven: leuk is anders?
André De Jong: “Geloof het of niet, maar
wij vinden dat leuk. (lacht) Elke vrijwilliger kent dat gevoel: wat je geeft, krijg
je dubbel terug. De mensen waarderen
onze hulp enorm. Veel bewoners in
Saturnus stonden er alleen voor of
konden de verhuis fysiek niet aan. Sommigen hadden geen idee hoe ze eraan
moesten beginnen. Wij gingen langs
voor een babbel en morele steun, maar
ook voor praktische hulp. Desnoods met
de verfrol in de hand, dus.”
Ook in hun nieuwe wijk staan de verhuizers er niet alleen voor. De Stad Gent
zorgt samen met WoninGent voor een
warm onthaal op het Winston Churchillplein. Lies Bonte (Dienst Welzijn en
Gelijke Kansen): “Op de kijkdagen in
februari kregen de mensen een kop
koffie, wat uitleg en een infobrochure
over de buurt. Ze kunnen ook terecht op
een wekelijkse zitdag.”
De intensieve begeleiding komt niet uit
de lucht gevallen, vertelt sociaal regisseur Lien Baes. “We hebben geleerd uit
de sloop van de Rabottorens. Ook daar
woonden veel kwetsbare mensen die
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‘Help jij
Nieuw Gent
verhuizen?’
LIES BONTE DIENST WELZIJN
EN GELIJKE KANSEN

hulp nodig hadden. Deze keer wilden we
er zo vroeg mogelijk bij zijn.”

Kleurrijke invasie
Nog een parallel met het Rabotproject:
ook in Nieuw Gent nemen jonge kunstenaars tijdelijk een aantal lege appartementen in. Op die manier zitten de laatste bewoners niet moederziel alleen in
dat grote gebouw. Ook de artiesten zijn
in hun nopjes. Zo installeerde meubel
ontwerper Nils Seeuws zich in een
piekfijn onderhouden, hagelwit geverfd
appartement. “De bewoonster vond het
blijkbaar jammer dat ze geen dweil meer
had kunnen slaan voor ze vertrok. Zo’n
proper atelier heb je nog nooit gezien.”
Proper of vuil: de meeste artiesten zijn
al lang blij dat ze een werkplek hebben,
vertelt beeldend kunstenaar Maxime
T. Delonghi. “Betaalbare ateliers zijn in
Gent bijna onvindbaar, dus dit is super.
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We moeten alleen de kosten betalen.
Onze plannen om samen met de bewoners projecten en expo’s op te zetten,
hebben we door corona niet allemaal
kunnen uitvoeren. Maar uitgesteld is
niet verloren: als de volgende woon
torens leeg komen te staan, trekken daar
weer artiesten in en herbeginnen we.”
In afwachting hebben de artiesten op
het gelijkvloers toch al een tentoonstellingsruimte ingericht. Oud-bewoner
Jan Geussens is benieuwd. “Ik maak
zelf abstract schilderwerk. Wie weet
keer ik nog één laatste keer terug naar
Saturnus, om te kijken wat ze daar
allemaal uitspoken.”
* Eduard is een schuilnaam

Lees meer over het stadsvernieuwingsproject op
www.stad.gent/nieuw-gent-vernieuwt

“Na Saturnus worden in Nieuw Gent ook
de woontorens Jupiter, Mercurius, Milenka,
Aurora en Orion gesloopt en vervangen
door nieuwbouw. Dat zal makkelijk een
jaar of 10 in beslag nemen. Alle bewoners
moeten dus verhuizen, naar een ander
adres in Nieuw Gent of elders in de stad.
Veel mensen staan er alleen voor of zitten
in een kwetsbare situatie. Wij zoeken verhuisbuddy’s die als duo samenwerken en
contact leggen met de verhuizers, om hen
een hart onder de riem te steken en praktische hulp te bieden. Ben jij een handige
Harry of een sociale Suzy? Zie je het zitten
om dozen te vullen, kasten te demonteren
en spullen te verhuizen? Meld je dan aan.
We kunnen alle hulp gebruiken!”
• 09 267 03 00
(Dienst Welzijn en Gelijke Kansen)
vrijwilligerspunt@stad.gent
Of surf naar www.vrijwilligerspunt.stad.gent
en tik 'verhuisbuddy' in het zoekvenster.

OOK NU
ZIJN ER JOBS
3 X VRAGEN

De coronacrisis snijdt
diep. Toch hebben Gentse
bedrijven nog jobs in
de aanbieding.
Hoe weten werkzoekenden
en werkgevers elkaar te
vinden?

‘Met hulp van het Werkpunt.’
Samir Dafi

Werkzoekende Gentenaar

“Ik zoek werk, liefst in een restaurantkeuken of in de industriële schoonmaak.
Lieven Beernaert van Werkpunt Rabot
helpt me solliciteren. Hij heeft me
onder andere getoond hoe ik een cv uit
mijn VDAB-dossier kan aanpassen en
downloaden. In het Werkpunt kan ik een
laptop gebruiken. Dat is handig, want
solliciteren op een smartphone is moeilijk. Ik kreeg nog geen respons, maar ik
blijf proberen.”

‘Surf naar de jobbeurs.’
Tessa Bruneel

‘Je kunt online vacatures
bekijken en met werk
gevers chatten.’

Dienst Werk

“De jaarlijkse jobbeurs in de Handelsbeurs kan niet doorgaan. In plaats
daarvan organiseren we eind november
met VDAB een online job- en opleidings
evenement, met vacatures van een 30-tal
Belgische en Nederlandse bedrijven uit
het havengebied. Vergeet het cliché van
dokwerkers. De bedrijven zijn op zoek
naar alle mogelijke jobprofielen. Je kunt
online vacatures en opleidingen bekijken
en live met de werkgevers chatten.”

‘Ook nu zoeken we volk.’
Alexander Bolliou
Op zoek naar werk?
• Ga naar een Werkpunt (Dampoort, Ledeberg, Muide,
Nieuw Gent en Rabot) voor individueel advies en
digitale ondersteuning. Meer info vind je op
www.stad.gent/werkpunten.
• Surf van 23 tot en met 27 november naar
www.stad.gent/jobevent, de digitale jobbeurs
van de Stad Gent en VDAB.
Meer info:
• 09 266 83 00 (Dienst Werk)
+ werk@stad.gent

CEO De Pecker

“De Pecker zit in de havenzone. We
ontwerpen, bouwen en onderhouden
industriële installaties. 40 van onze
50 medewerkers zitten in de productie.
De eeuwige uitdaging: mecaniciens en
techniekers vinden. Zelfs in deze corona
crisis zijn er vacatures. Gemotiveerde
jongeren krijgen hier een opleiding en
doen werkervaring op, maar ook ervaren
mensen zijn welkom. In onze branche zal
je nooit om werk verlegen zitten.”
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za 14 – zo 15 nov
Opening expo

100% Textiel

De textielafdeling van het Industriemuseum
zit in een nieuw jasje, met een kersverse expo
en een fonkelnieuw textielatelier. Tijdens het
Textielfestival van 14 november tot
13 december zijn er tal van activiteiten. Een
interactief doe-festijn voor small én extra large.

INDUSTRIEMUSEUM
AMBACHTELIJK KANTJE
De ‘werpspoel’ van de TC2 lijkt op de historische
schietspoelen uit de collectie van het museum.
Zoals deze houten schietspoel met metalen top van
het merk Victor Vandenweghe.

‘Van katoenpluis
tot handdoek’
JESSIE COPPENS COÖRDINATOR
TEXTIEL-EN DRUKKERIJAFDELING

NOORSE TOPPER
De TC2 komt helemaal uit het hippe noorden.
Makers van binnen en buiten het Industriemuseum
kunnen op dit semi-automatische weefgetouw hun
gewaagde textielontwerpen uitproberen.

“Al eeuwenlang en in alle culturen wordt er
gesponnen, geweven, getuft, geborduurd,
geklost, genaaid en gebreid. De expo 100%
Textiel toont hoe textiel wordt gemaakt. Van
katoenpluis tot handdoek. Met zoemende
spinmachines, bulderende weefgetouwen en
ratelende naaimachines. Je hoort er verhalen
van ondernemers en van arbeiders uit de
textielfabrieken van weleer. En je maakt
kennis met de alternatieve grondstoffen,
technieken en oplossingen van vandaag. Je
kijkt in het textielatelier ook mee over de
schouder van de makers. Zij kregen er zopas
een speeltje bij: de TC2. Ik kijk ernaar uit om
samen te experimenteren!”

Textielafdeling Industriemuseum
Elke dag open behalve op woensdag
Gratis op 14 en 15 november
(reservatie verplicht)
Minnemeers 10
+ www.industriemuseum.be
• 09 323 65 00
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GO LOCO
Je kan het zo gek niet
bedenken, of de TC2 kan het.

OUD WORDT NIEUW
Oude stalenboeken uit
de schatkamer van het
Industriemuseum inspireren
makers en ontwerpers bij hun
creaties. Zoals dit exemplaar van
de Gentse textielfabrikant De
Hemptinne uit 1843.

DANKZIJ

Abdallah
Als gemeenschapswacht van
de Stad Gent is Abdallah een
vertrouwd gezicht in de
Brugse poort. ‘Ik ben de ogen
en oren van mijn buurt.’

“De Brugse Poort heeft mij veel
gegeven. Ik ben hier geboren en
opgegroeid. Vandaag geef ik iets
aan mijn wijk terug. Ik zorg ervoor
dat mensen gehoord en geholpen
worden. Dat doe ik samen met
een team van collega’s: de lijn
spotters houden een oogje in het
zeil op en rond bussen en trams,
de gemeenschapswachten doen
dat in de straten. Zij treden alleen
preventief op, terwijl ik als vast
steller ook GAS-boetes uitschrijf.
Dat gebeurt alleen als mensen
bewust in de fout gaan. In eerste
instantie proberen we hen op hun
gedrag te wijzen. Ooit vond ik een
bestuurlijk verslag voor sluikstor
ten bij het sluikafval terug. Ik had
het nota bene zelf opgesteld. Dat
getuigt van weinig respect. Voor
onze job, maar ook voor de buurt.
Gelukkig zijn de meeste mensen
blij met onze aanwezigheid. Ze
kunnen met al hun vragen bij ons
terecht, hoe klein ook het pro
bleem. Een dag is voor mij pas
echt geslaagd als ik mijn steentje
kan bijdragen tot een aangena
mere en veiligere buurt.”

Info
+ 	 gemeenschapswacht@stad.gent
• 09 268 21 10 (Dienst Preventie voor Veiligheid)

wie
Abdallah Ben Azouz,
gemeenschapswacht-vaststeller
waar
Fonteineplein, Brugse Poort

Fonteineplein
(Brugse Poort)

START

DE ROUTE

STRAAT
LOPERS

foto's: © Titus Simoens

Gent ontdek je nu ook op
het ritme van Charlotte
Adigéry en 14 andere
lokale helden. Voor Walk
Local tekenden ze elk een
wandelroute uit langs hun
favoriete plekken in en rond
de binnenstad. Stap je mee
in hun voetsporen?

Muzikante Charlotte Adigéry neemt je samen met 14 andere gidsen mee op sleeptouw door de stad.

14

1

3

Jan Hoet

Met Chambres d’amis en Over the
Edges brak Jan Hoet een lans voor
kunst in de openbare ruimte. Als
eerbetoon aan zijn overleden vader gaat Jan Hoet Jr. op hetzelfde
elan verder met Hoet te Voet. Verspreid over 200 etalages hangen
meer dan 400 kunstwerken en
hebbedingen uit de privécollectie
van de betreurde Gentse kunstpaus, aangevuld met werk van
lokale kunstenaars als Matthieu
Ronsse en Kris Martin. Een digitaal plan bundelt alle locaties.

2

Stephen &
David Dewaele
Van alle Vlaamse steden telt Gent
het grootste aantal platenwinkels
per inwoner. De broertjes Dewaele
zijn er kind aan huis. Dat merk je
aan hun immense muziekcollectie, meteen ook het kloppend hart
van hun eigen Studio Deewee aan
de Oude Beestenmarkt. Het gitzwarte gebouw is het vertrekpunt
voor een tocht langs muzikale en
culinaire hotspots. Die is minstens
even eclectisch als de muziek van
Gents meest dynamische duo.

+ www.janhoet.art

Marcelo Ballardin

In Oak kookt Marcelo Ballardin
doorgaans zelf de sterren van de
hemel. Roert hij even niet in de
potten, dan volgt hij zijn neus voor
al wat ruikt naar gastronomische
verfijning. Die leidt hem naar
de beste kookboeken, de meest
verrassende ingrediënten en de
lekkerste adresjes, van vaste waarden tot hippe nieuwkomers en
hier en daar een verborgen parel.
Verplichte kost voor echte foodies.
• 5,5 km | 8500 stappen

• 7,5 km | 11500 stappen

4

Walk Local

Ook Zouzou Ben Chicka, Mathieu
Terryn en Marie Wynants,
Murielle Scherre, Fien Muller en
Hannes Van Severen, Wim Goes,
Thang Tung Tran, Pascale Platel,
Ignaas Devisch en Els Sirejacob
stelden een wandeling samen,
goed voor uren stappen op je eigen
tempo. Van elke route vind je een
handig plannetje op de website,
met een korte omschrijving van
de interessantste tips. Je kunt
de plannetjes ook afhalen bij
de Dienst Toerisme (Visit Gent,
Sint-Veerleplein 5), elke dag
tussen 10 en 18 uur.
+ www.walklocal.gent
• 09 266 56 60 (Visit Gent)

5

Vadis Odjidja

Voor de aanvoerder van de Buffalo’s vormen mode, ontspanning
en lekker eten de ultieme hattrick.
Vadis Odjidja dribbelt ze aan
elkaar en laat je alle hoeken van
het Gentse speelveld zien, met
aperitief in de eerste helft en een
uitgebreid diner in de tweede.
Shoppen is voor tijdens de rust,
en voor de nabeschouwing trekt
Vadis naar het groen van de Gentbrugse Meersen. Wedden dat daar
verlengingen van komen?

Lut Soens

In het notoire keldercafé Sous-Sol
passeerden alle grote namen uit de
internationale dancescene ooit de
revue. Toen het vat leeg was, stortte
barvrouw Lut Soens zich verderop
in de Hoogpoort met evenveel
enthousiasme op de modewinkel
Suite. Lut heeft een zwak voor Belgische ontwerpers en vindt feilloos
de weg naar al wat hot en happening
is in de stad. Een stiekeme tip? Een
stevig stel stappers is dé trend voor
deze winter.
• 6,5 km | 9000 stappen

• 5,5 km | 8500 stappen
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OUD WORDT
NIEUW
DIGITAAL

De vrijwilligers van het
Repair Café herstellen oude
laptops en smartphones. Die
krijgen een tweede leven bij
Gentenaars die er zelf geen
kunnen betalen. Heb jij nog
een afdankertje liggen? Ze
zijn nog altijd op zoek.

E

ind maart mocht Jessie Walraevens
haar defecte laptop inruilen voor een
werkend exemplaar. “Mijn ‘nieuwe’
laptop is ouder dan mijn vorige,
maar hij heeft Windows 7 en hij werkt.
Ik gebruik hem onder meer om naar een
woning te zoeken. Daar is een smartphone
minder handig voor.”

Haar laptop zelf laten repareren was
voor Jessie geen optie. Een bewindvoerder regelt haar geldzaken. Ze houdt
60 euro per week over om van te leven.
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De laptop is voor haar een stapje naar
een betere toekomst.
Jessie Walraevens: “Mijn leven staat
weer op de rails. Ik help als vrijwilliger
in een buurtcentrum en bij 2 organisaties voor mensen in armoede. Dat vrijwilligerswerk zou ik graag combineren
met een opleiding, om later als straathoekwerker aan de slag te gaan.”

Digitale kloof
In Gent zijn er veel mensen die geen
laptop kunnen betalen, weet Christine
Devreker. Binnen de vzw Jong begeleidt ze kinderen en jongeren in een
kwetsbare situatie en ze engageert zich
in De Rode Lotus vzw. Dat is een van de
organisaties die de herstelde toestellen
bezorgt aan de mensen die er het meeste
nood aan hebben.
Christine Devreker: “We wisten dat er
een digitale kloof was, maar corona
heeft de zaken echt op scherp gesteld.
Veel kinderen konden thuis de lessen
niet volgen, omdat het gezin maar
één of geen laptop had. Zelfs dakloze
mensen hebben een gsm nodig, om een
plaats te reserveren in de nachtopvang.

‘Online zijn
is geen
luxe meer.’

‘Drop je toestel
in onze kast.’
FEE VANDEPITTE
DIENST ONTMOETEN EN VERBINDEN

Online zijn is geen luxe meer. De mensen zijn dan ook superblij en dankbaar
als ze hun toestel komen ophalen.”

Op naar de 1000
De man met het plan was Bart Lambrechts. Bart combineert een technische
knobbel met sociale bevlogenheid en
een gezonde afkeer van de wegwerpmentaliteit. Hij werkt al een paar jaar in
Repair Cafés, waar vrijwilligers sleutelen aan kapotte broodroosters, defecte
strijkijzers en kaduke fietsen.
Bart Lambrechts: “En aan computers natuurlijk. We hoorden hoe groot de nood
was en wilden ons steentje bijdragen. De
Stad Gent lanceerde een grote inzamel

actie. Het resultaat overtrof onze verwachtingen: we kregen bijna
600 toestellen binnen. Met een tiental
vrijwilligers hebben we er al bijna
400 hersteld, vooral laptops en smartphones. We kijken die na, wissen de
gegevens en installeren een besturingssysteem en basissoftware.”
Een succesverhaal, dus. Toch blijft de
vraag groot. Daarom blijft het project
nog een tijdje langer lopen. Het ambitieuze doel: 1000 toestellen inzamelen
tegen eind 2020. De vingers van de
reparateurs jeuken al.

“Met jouw afgedankte gsm of computer
doe je een Gents gezin met beperkte financiële middelen een groot plezier. Vandaar
onze oproep aan alle mensen, organisaties
en bedrijven: we zijn op zoek naar laptops,
gsm’s, smartphones en tablets, als het
kan met de bijbehorende lader. Je mag
die gewoon achterlaten in een inzamelkast op één van deze locaties: De Krook
(Miriam Makebaplein 1), de bibliotheek van
Sint-Amandsberg (Halvemaanstraat 92),
Lokaal Dienstencentrum De Vlaschaard
(Jubileumlaan 219), Lokaal Dienstencentrum De Waterspiegel (Meulesteedsesteenweg 510) en Buurtcentrum Gentbrugge (Emiel Hullebroeckplein 1) tijdens
de openingsuren van Let's Save Food en
Kaffie Is Kaffie. Repair Café Gent maakt
je toestel gebruiksklaar, armoedeorganisaties bezorgen het aan wie er nood aan
heeft. Heb je zelf niet genoeg budget voor
een toestel? Dan legt Gentinfo graag uit
wat je kunt doen.”
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

+ gentinfo@stad.gent
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DE AGENDATIPS VAN ...

Gloria
De Gentse Crochet is een
talentenjacht tijdens de
Week van het Gents met
dialect als bindende factor.
Gloria Boateng is een van de
ambassadeurs.

“Ik ben geboren in Gent. Als
ik wil, spreek ik een aardig
mondje dialect. Dat was
ook de organisatoren van de
Gentse Crochet opgevallen.
Ze riepen me uit tot ambassa
deur. Samen met Kurt Burgel
man en Mustafa Avsar ga ik
op zoek naar muzikanten die
zich van het Gents bedienen.
Dat doe ik zelf via TikTok, het
kanaal waarop ik het meest
actief ben. De kandidaten
worden gecoacht door een
team van professionals. Op
2 december staan ze op het
podium van Muziekcentrum
De Bijloke. Het wordt geen
wedstrijd, maar een gezellige
avond in het teken van het
Gents. Ik hoop vooral om veel
jongeren te zien. Omdat het
Gents dat verdient. Maar ook
omdat zo’n talentenjacht een
mooie kans is om jezelf aan
een publiek te tonen. Zelf heb
ik al een paar keer overwogen
om iets in het Gents te doen.
Misschien moet ik daar toch
eens werk van maken?”
cultuur.stad.gent/weekvanhetgents
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wie
Gloria Boateng,
singer-songwriter en actrice
waar
Baudelopark

ZO 22 NOV
TOT VR 4 DEC

Week van
het Gents
VR 6 TOT
DI 10 NOV

Een pleidooi
voor zelfmoord
Kopergietery

Zie agenda pagina 19
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Ontdek meer activiteiten
op www.uitingent.be
www.facebook.com/uitingent
@UiTinGent

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

NOVEMBER

Herfstvakantie
in de Gentse musea

Rondleidingen
Herdenkingsoord

Tijdens de herfstvakantie valt er
in de Gentse musea een hoop te
beleven voor kinderen: zoektochten, rondleidingen, ateliers … Een
overzicht van alles in het S.M.A.K.,
MSK, Design Museum Gent, STAM,
Industriemuseum, Het Huis van Alijn,
de Sint-Pietersabdij en De wereld van
Kina vind je op de website.
+ www.stad.gent/herfstindemusea
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Van Eyck @ De Krook

TIP

Kristof Van Heeschvelde © Tim Gyselbrecht

ZA 31 OKT TOT ZO 8 NOV

VR 6 NOV
Het herdenkingsoord aan de
Offerlaan eert de 52 verzetsstrijders
die er in de Eerste Wereldoorlog
werden geëxecuteerd. Sinds kort kun
je er ook hun portretten ontdekken.
Benieuwd naar de verhalen erachter?
Op 6 november zijn er geleide
bezoeken voor telkens 20 buren en
geïnteresseerden. De rondleidingen
duren 45 minuten en starten om
10 uur, 11.30 uur, 14 uur en 15.30 uur.
Schrijf tot 4 november in via
www.go.stad.gent/herdenkingsoord.
Geen internet? Bel 09 210 10 10
(Gentinfo).

DI 3 TOT ZA 21 NOV

Vertelfestival

ZA 31 OKT TOT MA 30 NOV

Tijdens de Voorleesmaand staat
vertellen centraal in Bibliotheek
De Krook. Op 31 oktober leest
jeugdauteur Daniel Billiet voor
uit zijn dichtbundel Waarom het
nooit bananen regent. Er zijn ook
verteluurtjes voor kleuters met
Griet Desutter (7/11), Hilde Rogge
(14/11) en Maya Albert (21/11). Ook
de wijkbibliotheken doen mee met
activiteiten in klasverband.
+ gent.bibliotheek.be/kinderen
• 09 323 68 82 (Bibliotheek De Krook)

Gentse kunstenaars palmen het gelijkvloers van Bibliotheek De Krook in en brengen verhalen en portretten gelinkt aan van Eyck tot leven. Het publiek is niet alleen toeschouwer,
maar ook opdrachtgever, deelnemer en canvas. De ateliers zijn tegelijk uitvoeringsplek
en onderzoeksruimte voor jong talent, onder de vleugels van een gerenommeerde
meester-kunstenaar.
+ gent.bibliotheek.be/van-eyck-programma
• 09 323 68 78 (Bibliotheek De Krook)

Bounce up

Een pleidooi
voor zelfmoord

ZO 1 TOT MA 30 NOV
In Casa Rosa (Kammerstraat 22) staat
november in het teken van veerkracht
en weerbaarheid bij holebi’s en
transgenderpersonen. De hele maand
zijn er in het Regenbooghuis lezingen,
workshops, gesprekken en culturele
activiteiten. Extra aandacht gaat naar
het belang van gemeenschapsvorming,
en het welzijn van transgenderpersonen en mensen met een migratie
achtergrond. Je kunt het programma
deels online volgen.

VR 6 TOT DI 10 NOV
Jozefien Mombaerts brengt een
monoloog over een jonge vrouw
die ongelooflijk graag wil kunnen
leven, maar tegelijk continu in
dialoog is met de gedachte aan een
zelfgekozen dood. Een productie van
Kopergietery in het kader van No(w)
worries, een nieuw Gents stadsfestival rond het thema gastvrijheid, met
werk van makers die een andere blik
werpen op onze nieuwe wereld.

+ www.casarosa.be/bounceup
• 09 269 28 12 (Casa Rosa)

+ www.kopergietery.be
• 09 233 70 00 (Kopergietery)
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Quotes: Jonas Slaats

DO 19 NOV
Tijdens Quotes vraagt Tina De Gendt
een auteur om uitleg bij citaten uit
een non-fictieboek. Op 19 november
is Jonas Slaats van 19.30 tot 21 uur
te gast in Bibliotheek De Krook. In
Religie herzien neemt de filosoofantropoloog-theoloog 7 mythes over
religie onder de loep. Zo doet hij ons
nadenken over religie en hoe we ernaar kijken. De plaatsen zijn beperkt,
maar het gesprek kun je ook online
volgen. Reserveren is verplicht.

ZO 8 NOV
Shop-op zondag vindt in november
uitzonderlijk niet op de eerste maar
op de tweede zondag van de maand
plaats. Op 8 november nemen de
Stad en de handelaars de nodige
voorzorgen om iedereen aangenaam
en veilig te laten winkelen. Tijdens
deze koopzondag rijd je gratis met
de bus en tram van De Lijn in Gent.
Tussen de binnenstad en de parkand-rides rijdt een gratis shuttlebus.
+ visitgent.be/shopopzondag
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Nationale Vrouwendag
WO 11 NOV
Tijdens de 49ste Vrouwendag zet
Furia vzw in De Centrale (Kraankindersstraat 2) het belang van
betaalde én onbetaalde zorgtaken,
vooral in tijden van corona, op de
politieke agenda. Zo gaat professor
Ingrid Robeyns dieper in op het
verband tussen ongelijkheid, geluk
en zorgtaken. Na de middag zijn er
workshops die je zowel online als op
diverse ontmoetingsplekken in de
stad kunt volgen.
+ www.furiavzw.be/vrouwendag
• 02 229 38 73 (Furia vzw)
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Paarse Zetel: Arnon Grunberg

TIP

© Bettina Fürst-Fastré

Shop-op zondag

+ gent.bibliotheek.be/quotes
• 09 323 68 81 (Bibliotheek De Krook)

DO 12 NOV
Schrijver, columnist, journalist en acteur Arnon Grunberg woont in New York en reist de
wereld rond. Met zijn romans sleepte hij tal van literatuurprijzen in de wacht. Zijn recentste
boek Bezette gebieden verscheen begin 2020. Voor een gesprek met Griet Pauwels in de
Paarse Zetel maakt hij tussen 12.30 en 13.15 uur een tussenstop in Bibliotheek De Krook. De
plaatsen zijn beperkt, maar het gesprek kun je ook online volgen. Reserveren is verplicht.
+ gent.bibliotheek.be/paarse-zetel
• 09 323 68 81 (Bibliotheek De Krook)

Week van het Gents
Seniorenweek

ZO 22 NOV TOT VR 4 DEC

MA 16 TOT ZO 22 NOV
De regionale tv-zender AVS en de
Stad Gent brengen de Seniorenweek
naar de huiskamer: van maandag tot
vrijdag is er een dagelijkse uitzending
met cultuur- en muziekvoorstellingen,
reportages, een kookrubriek, en veel
meer. Helemaal op maat van de Gentse
55-plusser. Op zondagmiddag kun je
kijken naar het traditionele, afsluitende
aperitiefconcert.

Tijdens de Week van het Gents staat
het dialect in de kijker. Professor
Jean Paul Van Bendegem geeft een
voordracht in de Pacificatiezaal van
het stadhuis, en op culinair vlak wordt
opnieuw de Geiwene Foersjet uitgereikt: wie bakt de allerbeste Gentse
mastel? In Muziekcentrum De Bijloke
staat op 2 december de muzikale
talentenjacht De Gentse Crochet op de
agenda. In het Gents, uiteraard.

+ www.stad.gent/seniorenweek
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

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

De coronamaatregelen kunnen snel wijzigen.
Daardoor kan ook de invulling van evenementen
aangepast worden. Houd de websites bij de artikels
in het oog voor een laatste stand van zaken.

Ontdek meer activiteiten
op www.uitingent.be
www.facebook.com/uitingent
@UiTinGent

Fair Fashion Fest

© Stephan Vanfleteren

ZA 28 EN ZO 29 NOV
Het Fair Fashion Fest is terug. Dit jaar
staat het Industriemuseum (Minnemeers 10) niet een dag, maar een
heel weekend in het teken van eerlijke mode. Ontdek nieuwe collecties
en merken, accessoires en schoenen
op de grootste ethische modebeurs
van België, en geef zo een zet aan
de mode van morgen. Kijk ook op de
website voor het online programma.

Paarse Zetel:
Erwin Mortier

DO 26 NOV
Schrijver en dichter Erwin Mortier
neemt van 12.30 tot 13.15 uur
plaats in de Paarse Zetel voor een
gesprek met Griet Pauwels. Met zijn
romans, dichtbundels en essays
bouwde hij een sterk oeuvre uit.
Begin 2020 verscheen De onbevlekte
(een vervolg op Marcel), waarin hij
teruggrijpt naar de collaboratie in de
Tweede Wereldoorlog. De plaatsen
zijn beperkt, maar het gesprek kun
je ook online volgen. Reserveren is
verplicht.
+ gent.bibliotheek.be/paarse-zetel
• 09 323 68 81 (Bibliotheek De Krook)

Dag van de
Wetenschap

ZO 22 NOV
Door corona is er dit jaar geen Gents
wetenschapsfestival, en dus ook
geen Wooow. Gelukkig gaat het
overkoepelende evenement, de
Dag van de Wetenschap, wél door,
volledig digitaal. Je kunt onze Gentse
wetenschappers en onderzoekers
die dag virtueel bewonderen. Samen
met collega’s uit heel Vlaanderen
geven ze online lezingen, workshops
en experimenten.
+ www.dagvandewetenschap.be

TIP
Een Jihad van Liefde

© Koen Broos

+ www.fairfashionfest.be
• 09 323 55 00 (Vredeshuis)

DO 26 NOV
In De Centrale (Kraankindersstraat 2) kun je naar Een Jihad van Liefde, een theaterstuk op
basis van het gelijknamige boek van Mohamed El Bachiri, opgetekend door David Van
Reybrouck. El Bachiri verloor zijn vrouw bij de aanslag in de Brusselse metro. Hij praat over
zijn jeugd in Molenbeek, de liefde voor zijn vrouw en zijn leven na de aanslagen. Zo buigt hij
het leed dat hem is aangedaan op moedige wijze om tot een boodschap van medemenselijkheid. Met Rashif El Kaoui en Amara Reta, in een regie van Hans Van Cauwenberghe.
+ www.decentrale.be
• 09 265 98 28

Gentlezing: De Klaane Prins
MA 23 NOV
Eddy Levis, ‘prezedent van de Gentsche
Sosseteit’, herwerkte De kleine prins
van Antoine de Saint-Exupéry naar het
Gents onder de titel De klaane prins.
Tina De Gendt interviewt de auteur
over de hertaling van het verhaal en
Luk De Bruyker over zijn bewerking
voor het toneel. Tussendoor leest Luk
De Bruyker een aantal fragmenten
voor. De lezing, in Bibliotheek De Krook
van 15 tot 17 uur, kun je ook online
volgen. Reserveren is verplicht.
+ gent.bibliotheek.be/gentlezingen
• 09 323 68 81 (Bibliotheek De Krook)

Lezing DC Gentbrugge

ZA 6 DEC
Het dienstencentrum van Gentbrugge wordt, met respect voor de
bestaande architectuur, omgebouwd
tot een plaats waar ontmoetingen
centraal staan. In deze gratis lezing,
op 6 december om 10.30 uur in de
Minardschouwburg, schetst Marc
Felix de plaats van het gebouw in
het oeuvre van zijn vader, architect
Paul Felix. Bram Aerts belicht de
toekomst. De plaatsen zijn beperkt.
Daarom worden ze verloot onder de
inschrijvers. Schrijf tussen 17 en 21
november in voor maximum 2 personen via www.go.stad.gent/voorjaarslezingen. Geen internet? Bel 09 210
10 10 (Gentinfo). De week erna hoor
je of je bij de gelukkigen bent.
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WEDSTRIJD

Vraag het aan
GENTINFO

‘De eeuwigdurende concessie
op het graf van een familielid
vervalt. Wat moet ik doen?’
BRIGITTE REMUE, BLANKENBERGE

Waar in Gent?
Stuur de oplossing samen met je adres vóór dinsdag 10 november
naar waaringent@stad.gent of via de post naar:
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent,
De Klaa
Botermarkt 1, 9000 Gent.
Antoin
e de Sai
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ISBN
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krijgen een exemplaar van De Klaane
Prins, de Gentse versie van De Kleine
Prins van Antoine de Saint-Exupéry.

Gents

Vijf winnaars

Gents

Oplossing:

Naam:
Straat + nr:
Gemeente + postcode:

De vijf winnaars
van de vorige wedstrijd

“Vroeger kon je voor een graf een eeuwigdurende concessie
aangaan. Zo bleef het voor altijd in familiehanden. In 1971 legde
de overheid de maximumgrens op 50 jaar. De concessies die
tot dat jaar zijn aangegaan, moeten tussen 2021 en 2023
worden vernieuwd. Voor Gent gaat het om meer dan 2000
graven, waarvan de concessiehouders vaak zelf al overleden
zijn. Bij de ingang van elke begraafplaats zie je op een lijst van
welke graven de eeuwigdurende concessie afloopt. Verlengen
doe je gratis bij de Dienst Burgerzaken, via 09 266 72 60 of
overlijdens@stad.gent. Neem ook contact op als je niet zeker
bent van het soort concessie op een familiegraf. Wordt de
concessie van een graf van een maatschappelijk waardevol
persoon niet op tijd verlengd? Dan bekijkt de Stad of iemand
het peter- of meterschap op zich wil nemen. Hergebruik is dan
weer mogelijk bij funerair waardevolle graven. Nabestaanden
blijven verantwoordelijk voor het onderhoud van graven
waarvoor ze de concessie verlengen.”
Meer over de Gentse begraafplaatsen: www.stad.gent/begraafplaatsen

Gentinfo

herkenden het kunstwerk
Desencuentro van Francisco Bosoletti
in de Mageleinsteeg.
• Chris Dekeyser, Zwijnaarde
• Livine Dumolein, Gent
• Darya Palchykava, Gentbrugge
• Tanya Talwar, Gent
• Bart De Vogelaere, Gent

RECHTZETTING In het vorige nummer is een deel van de uitleg bij het
project ‘Een buddy bij de wieg’ van de Arteveldehogeschool per vergissing
weggevallen. Meer uitleg over de begeleiding van kwetsbare zwangeren in
Gent vind je op de website sites.arteveldehogeschool.be/eenbuddybijdewieg
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Voor al je vragen over stadsdiensten
Van maandag tot en met zaterdag, van 8 tot 19 uur.
09 210 10 10 gentinfo@stad.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).

JOUW

GENTS MOMENT

FOTO
HIER

Verschijn je ook graag met je foto op
deze pagina of op de sociale media
van de Stad? Post dan jouw Gents
moment op Instagram met #instagent.
Wil je tegelijk kans maken om je foto op
posterformaat in de Gentse straten te
zien hangen? Bezorg hem dan via
www.stad.gent/gentsmoment.
1
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3

4
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1 HENDRIK BRAET
Op pad met Charlotte

3 LIEN PELEMAN
Verjaren in 2020

5 LATIFA KASMI
Wandelen in de Assels

2 MANDY STEEN
Op ontdekking

4 ALINE GELDHOF
Trouwen in 2020

6 INGEBORG MARTENS
Bokalen vullen

6
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Zorg goed voor elkaar
Lieve Gentenaar,
We zijn het unaniem beu, het virus. Het is hardnekkig en stelt
ons geduld op de proef. Het zijn onzekere tijden. We zijn soms
boos of tegendraads. Maar we leven ook wijs, met regels als
houvast.
Met z’n allen proberen we het coronavirus klein te krijgen. We
dragen waar nodig een mondmasker, wassen onze handen,
vermijden drukte … We nemen letterlijk afstand. Maar we laten
elkaar niet in de steek, zeker nu de dagen korter en kouder
worden. Zorgen voor elkaar, dat is elke dag oog hebben voor
onze stadsgenoten.
Zwaai naar je buren, bel naar kennissen, schrijf een briefje …
Zorg voor wie je niet kan missen, zodat we niemand voor altijd
moeten missen. Samen blijven we vechten tegen corona.

