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Dril, patatten jassen, wachtlopen en karotten
trekken: tot 1992 moesten jonge mannen van
alle rangen en standen in alle hoeken van
het land het leger in. Dat was voor hen een
nieuwe en onbekende wereld, weg van hun
vertrouwde thuis. Vanaf zaterdag 19 oktober

vertelt de expo Mijn Legerdienst in het
Huis van Alijn (Kraanlei 65) het verhaal
van de miliciens, van oproep tot afzwaai.
+ www.huisvanalijn.be
• 09 235 38 00
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kort

10.000

nieuws

GENTSE KINDEREN EN
JONGEREN ZIJN LID VAN
EEN JEUGDBEWEGING

PLAATS BIJ

jeugdbewegingen

UITBREIDING

zone 30

GEBOORTEBOS

Herinneringsboompje
Ben je in 2018 mama of papa geworden? Kom dan
op zondag 20 oktober een boompje planten in het
speelbos in Zwijnaarde (Heerweg-Zuid 273-275).
Inschrijven hoeft niet. Je kunt je baby ook laten
vermelden op een nieuw monument. Ben je je
kindje verloren tijdens de zwangerschap? Ook
dan ben je welkom en kun je je sterrenkindje laten
vermelden. Geef de naam en een datum door
via www.go.stad.gent/geboortebos.
Geen internet? Bel 09 210 10 10 (Gentinfo).

Heel wat Gentse jeugdbewegingen
hebben nog plaats voor nieuwe leden.
Op de website vind je een overzicht met
een kaart en een lijst. Je filtert op afstand,
geboortejaar en geslacht. Heb je vragen?
Neem dan rechtstreeks contact op met de
jeugdbeweging.
+ www.gentsejeugdbewegingen.be
• 09 269 81 10 (Jeugddienst)

Er is een nieuwe zone 30 in de
omgeving van het Rijvisschepark
in Zwijnaarde. De zone 30 in
Ledeberg breidt uit met de Jozef
Vervaenestraat en het Moscouviaduct. Dit najaar wordt ook de
zone 30 in Muide-Meulestede
wat groter: ook in de Voormuide,
Muidepoort en de Pauwstraat
wordt het aangenamer en veiliger.
Woon jij in een zone 30? Haal een
gratis vouwbord af bij het Mobiliteitsbedrijf (Sint-Michielsplein 9)
om aan je raam te kleven.
• 09 266 28 00 (Mobiliteitsbedrijf)

+ www.stad.gent/geboortebos
• 09 323 66 00 (Groendienst)

STRESSONDERZOEK

Heeft stress een invloed op je welzijn? Samen
met de Stad Gent, de VUB en UGent bestudeert
Nervocity
onderzoekscentrum imec de belangrijkste oorzaken
van stress in de stad, om vervolgens te zoeken naar nieuwe manieren om deze
stress te verminderen. Wil je hier graag aan meewerken? Vul de vragenlijst
in op de website en maak kans op 1 van de vele cadeaubonnen waarmee je in
Gent kunt shoppen, eten of lekker ontspannen in de wellness.
+ www.nervocity.be
• 09 267 03 00 (Dienst Welzijn en Gelijke Kansen)
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STADSLEZERS

gezocht

Ben je verslingerd aan lezen en wil je je favoriete
boeken, leesplekken en evenementen delen met
andere Gentenaars? Gent Leest is op zoek naar
‘stadslezers’ en reporters om mee te bouwen aan
een gloednieuw online lezersplatform. Surf naar
www.gentleest.be en stel je kandidaat voor eind
oktober. Samen met de andere stadslezers krijg je een
korte opleiding in Bibliotheek De Krook. Daarna start
je als ambassadeur van Gent Leest. Het platform zelf
gaat online begin 2020.
+ www.gentleest.be
• 09 323 68 78 (Bibliotheek De Krook)

NIEUW

raadslid
Ronny Rysermans is aangesteld als nieuw
gemeenteraadslid en OCMW-lid voor N-VA. Hij
vervangt Siegfried Bracke, die ontslag nam uit
de gemeente- en OCMW-raad. Van 2013 tot eind
2018 was Rysermans voorzitter van de N-VAfractie in de OCMW-raad. Hij werkt als controleur
vennootschappen bij de FOD Financiën en woont in
de stationsbuurt Gent-Sint-Pieters.

ALLES KAN

Springplank voor zotte ideeën
Waar jong talent de ruimte krijgt, ontstaat er soms iets groots. Neem
nu Copacobana: wat vandaag een drukbezocht muziekfestival is, begon
ooit bescheiden, met een Alles Kan-projectsubsidie en een publiek van
50 jongens en meisjes. Jasper Vandorpe brengt Gentse jongeren dan
weer samen op basketbalpleintjes voor 3 tegen 3-wedstrijdjes.
“We verbinden de werelden van basket, graffiti en hiphop. Ook wij zijn
bescheiden begonnen, maar onze laatste editie bracht zo’n 500 mensen
op de been,” zegt Jasper. “Het was de 3de en laatste keer dat Alles Kan ons
steunde. Vanaf volgend jaar staan we financieel op eigen benen. Alles
is professioneler, en we kunnen nu genoeg sponsors overtuigen. Het is
onze ambitie om een 2-daags festival te worden.”
Zot waar Gentse jongeren zoal van dromen: een Beat Box Battle, een
gamingwedstrijd of paintball-met-pijl-en-boog. “Meer dan 250 jongeren
hebben hun droom al gerealiseerd, en wij hebben de eer gehad hen
daarbij te helpen,” zegt Marlies Denys (Jeugddienst). “Je kunt tot
3.000 euro krijgen. Letterlijk alle ideeën zijn welkom. Ook als je nog een
jong piepkuiken bent, maak je kans. Je idee hoeft niet super-ingewikkeld
te zijn: als het maar ván jongeren vóór jongeren is. Alle aanvragen
passeren langs een jongerenjury. Alles Kan is er trouwens niet alleen voor
de centen. We maken je ook wegwijs in de stad, helpen je zoeken naar de
beste locatie én ondersteunen je met alle papierwerk.”
Vraag steun voor je idee:
+ alles-kan.stad.gent
• 09 269 81 10 (Jeugddienst)
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Het burgerinitiatief heeft het afgelopen
jaar 1.000 vierkante meter mosmatten
laten kweken. Nick Pays: “We zijn op
zoek naar Gentenaars met een plat dak
die ze willen plaatsen. De mosmatten
kosten je helemaal niets als je ze zelf op
je dak legt. Krijg je graag hulp bij
de plaatsing? Het sociaal maatwerk
bedrijf Labeur komt langs voor een
klein prijsje.”

Vliegende start

BURGERBUDGET

TIJD OM TE
OOGSTEN
Exact 2 jaar geleden kozen de Gentenaars 17 burgerinitiatieven
die geld kregen van de Stad om buurtprojecten op te zetten.
Hoe loopt het met dat burgerbudget?

I

s je dak niet geschikt voor een waterhoudend groendak, dan is er naast
een sedum-groendak met vetplantjes
nog een optie: een mosmat. Die groene technologie werd ontwikkeld met
centen van het burgerbudget. “Mosmatten zijn geen alternatief voor groen
daken, die veel beter water ophouden
en isoleren", zegt Nick Pays van het
project 300 Bomen. “Maar op plekken
waar groendaken niet kunnen, zijn ze
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een prima keuze. Mosmatten ver
groenen en isoleren, ze verlengen
de levensduur van je roofing én ze
maken je zonnepanelen efficiënter.
We hebben een jaar onderzoek gedaan
naar mossoorten en mogelijke toepassingen. Verschillende universiteiten en
projectontwikkelaars tonen al interesse.
We delen de onderzoeksresultaten met
iedereen, om te beginnen op 29 september op DOK.”

Hoe lopen de andere projecten van het
burgerbudget? “Bijna alle projecten
namen een vliegende start. Een 3-tal
complexere initiatieven hadden wat
meer tijd nodig", zegt Evelyne Deceur
(Dienst Beleidsparticipatie). “Het burgerbudget loopt eind oktober af en we
zijn heel erg blij met de resultaten: de
mosmatten, de buitenklas in Drongen,
de muziekkiosk in het Citadelpark, de
nomadische bomen, het netwerk van
Enchanté en nog veel meer fijne ideeën
zijn op korte tijd gerealiseerd. Het was
een geweldig experiment in het ‘samen
stad maken’. Een oefening ook in gezond
verstand en vertrouwen, voor alle partijen. Het pad is nu geëffend.”

Wijkbegroting

Het te verdelen burgerbudget bedroeg
1,3 miljoen euro, maar er werden voor
bijna 9 miljoen euro aan dossiers ingediend. Jelle Monstrey (Dienst Beleids
participatie): “Meer dan 80 initiatief
nemers haalden niet genoeg stemmen
en kregen geen financiering. We hebben
dus helaas wel wat mensen moeten
teleurstellen. Maar gelukkig komt er een
vervolg: een burgerbegroting op maat
per wijk. Wijkbewoners zullen zelf prioriteiten kunnen kiezen bij de besteding
van een deel van het stadsbudget in hun
eigen wijk. Binnenkort wordt beslist over
het bedrag van de wijkbegroting en de
wijze van toekenning.”
Een mosmat op je plat dak?
+ www.300bomen.be.
Vragen over het burgerbudget?
+ www.burgerbudget.gent
• 09 266 82 40 (Dienst Beleidsparticipatie)

ONTMOET

Jade en Justine
‘Kruisbestuiving alom’,
luidt de leuze van Lab10,
een ruimte voor jonge
Gentse creatievelingen.
Het journalistiek collectief Sonderland plukt
daar de vruchten van.

wie
Justine Vergotte (links) en
Jade Kerremans (rechts)
waar
Werregarenstraat

“Schrijven, filmen, radio maken:
tegenwoordig moeten jour
nalisten alles kunnen. Wij
geloven sterk in specialisatie.
Sonderland is een journalistiek
collectief van redacteurs, een
tekenaar, een filmmaker en een
radiomaker – allemaal twintigers.
Dit jaar leggen we ons toe op het
thema ‘onderdak’, en daarmee
spelen we in op de actualiteit.
Met de steun van het Vlaams
Journalistiek Fonds maken we
stukken voor andere media,
maar dan met meer diepgang
en duiding. Vier dagen per
week zitten we in Lab10, in
een huis naast de Jeugddienst
in de Kammerstraat. Die werk
ruimte is gratis en we kunnen
er professioneel mensen
ontvangen. In Lab10 lopen
ook nog schilders, ontwerpers
en filmmakers rond. Veel
leuker dan alleen werken op
je zolderkamer.”
Word jij de volgende Lab10-bewoner?
Dien je voorstel in op
+ www.stad.gent/lab10
of contacteer de Jeugddienst
• 09 269 81 10

Lab10
Kammerstraat 10

JAGEN
OP SCHONE
TECHNOLOGIE
KRINGLOOPECONOMIE

Steeds meer bedrijven
produceren proper of
hergebruiken afval als
nieuwe grondstof. Dat
vergt slimme ideeën en
veel samenwerking. In Gent
trekken geëngageerde
ondernemers, de Stad en
de universiteit mee aan de
kar van cleantech en de
circulaire economie.

D

e vis van morgen, zo noemt de Gentse
viskweker Stijn Van Hoestenberghe
zijn omegabaars. Het beestje wordt
gekweekt in Kruisem, pal naast
een tomatenkwekerij. Samen zijn die
2 een schoolvoorbeeld van circulaire of
kringloopeconomie. Dat wil zeggen dat
grondstoffen er optimaal hergebruikt
worden.
Hoe werkt het? Stijn Van Hoestenberghe:
“De vissen zwemmen in regenwater. Dat
komt van de tomatenserres en wordt
verwarmd met warmte uit die serres.
Ons afvalwater zuiveren we in riet
velden. Het voedselrijke viswater gaat
naar de tomatenboer, die zo bespaart
op kunstmest.”
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De ideale vis voor aquacultuur vond
Stijn in Australië. De Australische baars
is een zoetwatervis die snel groeit en in
scholen zwemt. Hij kan bovendien leven
op een plantaardig dieet. “Dat is cruciaal”, zegt Stijn Van Hoestenberghe. “Nu
worden de zeeën overbevist en worden
jaarlijks miljoenen tonnen vis gebruikt
om vismeel of -olie voor visvoeders
voor de visteelt te maken. Wij hebben
zelf een omega 3-rijk vegetarisch dieet
ontwikkeld, op basis van lijnzaad en
koolzaad.” De omegabaars is nu al te
koop in supermarkten en winkels. De
volgende stap? “We willen graag klassieke boeren omscholen tot visboeren.
Die zouden dan bij ons de vissen en de
voeding kunnen kopen.”

Gewonnen plastic

Slimme ideeën van slimme mensen:
daar zal het milieu het van moeten hebben. Gent gelooft er rotsvast in. De Stad
brengt kennisinstellingen, bedrijven, de
Provincie en de POM Oost-Vlaanderen,
de haven North Sea Port en Cleantech
Flanders samen in de Cleantech Cluster
Regio Gent. De ambitie is steil: een wereldspeler worden op het vlak van schone technologie en circulaire economie.
Adinda Baro (Dienst Economie):
“Met al deze partners verrichten we

RECYCLAGEECONOMIE

KRINGLOOPECONOMIE

heel wat studiewerk én gaan we aan
de slag in projecten. Zo brengen we
verschillende afvalstromen in kaart.
Van bouwmaterialen tot tal van plastic
voorwerpen: de stad bulkt van de grondstoffen die we kunnen hergebruiken.”
Vandaag doen al heel wat enthousiaste
Gentenaars hun duit in het zakje. “In
het mobiele fabriekje Plastiek Boetiek
brengen bezoekers hun plasticafval
binnen tijdens evenementen. Dat wordt
gesmolten en verwerkt tot een beker of
een draagtas.” En ook op grotere schaal
gebeurt veel. PlastiCity, een samenwerking tussen UGent, bedrijven en de Stad,
zoekt oplossingen voor het ophalen,
sorteren en verwerken van ‘verloren’
plastics bij ondernemingen, zoals plastic producten met een foutje of verpakkingsplastic. De ambitie: voor eind 2022
het recyclagepercentage van plasticafval
verhogen van 20 tot 30 procent naar 50
procent.

Jacht op CO2

Plasticafval is een uitdaging, het
broeikasgas CO2 is dat nog veel meer.
Minder CO2 uitstoten is niet de enige
oplossing voor de klimaatcrisis. Een 2de
oplossing: CO2 opvangen voor het in de
atmosfeer terechtkomt en hergebruiken
in nieuwe producten. Van afval tot
grondstof dus. Het innovatieplatform
Capture werkt eraan.
Professor Korneel Rabaey (UGent):
“Capture focust op het hergebruik van
plasticafval, afvalwater en CO2. Momenteel zetten we een nieuwbouw op het
bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde. Dat
wordt deels een incubator voor cleantech-bedrijven, een plek waar startende
bedrijven ondersteuning krijgen.
Tegelijk wordt het ook een accelerator.
Daarin zullen onderzoekers en ingenieurs samenwerken om vondsten uit het
laboratorium verder uit te bouwen en
klaar te maken voor de industrie. We
brengen daar, om te beginnen, ongeveer
120 mensen vanuit verschillende disciplines van UGent samen.”

Staal en ethanol
professor Korneel Rabaey

Sciencefiction? Toch niet. Bij staalfabriek
Arcelor Mittal, in het Gentse deel van
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Vraag het aan
de professor
JAN ARENDS, CAPTURE

North Sea Port, wordt momenteel Steelanol gebouwd. Die installatie zal vanaf
eind 2020 afvalgassen van de staalproductie opvangen en omzetten in bioethanol. Daarmee kun je dan weer brandstof of kunststoffen maken. Steelanol
moet 80 miljoen liter bio-ethanol per jaar
opleveren. Een Europese primeur.
Korneel Rabaey: “Er staan nog grootschaliger projecten op stapel. De bedrijven in het Gentse deel van North Sea
Port stoten samen 10 miljoen ton CO2
uit. Daarvan willen we, samen met een
15-tal partners, 400.000 ton opvangen
en hergebruiken om nieuwe producten
te maken, zoals methanol. Methanol
is een veelgebruikte grondstof in de
chemie of kan, net als waterstof, als
brandstof dienen.”

Motor van de toekomst
Bio-ethanol, methanol, waterstof: het zijn
veelbelovende schone alternatieven voor
fossiele brandstoffen. Bij Anglo Belgian
Corporation (ABC), dat al sinds 1912 aan
de Wiedauwkaai motoren ontwerpt
en bouwt, bereiden ze zich voor op die
toekomst. Dat vergt veel onderzoek.
Jean-Christophe Van Acker (ABC): “Dieselmotoren voor schepen, locomotieven
en generatoren gaan tientallen jaren mee.
Van motoren op methanol of waterstof
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verwachten we hetzelfde. Ze moeten betrouwbaar én economisch rendabel zijn.”
In de haven is er alvast vraag naar
milieuvriendelijke scheeps- en trein
motoren. Ook de nabijheid van de
UGent is een troef. ABC rekruteert er
zijn ingenieurs en doet samen met
universitaire wetenschappers onderzoek. Wat is nu hun ideale toekomst
scenario? Jean-Christophe Van Acker:
“Daarvoor moeten verschillende dingen
samenkomen. Om CO2 op te vangen en
in andere producten om te zetten, willen
we natuurlijk geen fossiele brandstoffen
gebruiken. Anders is het dweilen met de
kraan open. In de haven is er gelukkig
veel hernieuwbare stroom beschikbaar,
onder andere van windmolens en zonnepanelen. Ten slotte zijn er veel kubieke
meters stockageruimte nodig. Ook die
heeft de haven.” Korneel Rabaey: “Die
combinatie van geschikte industrie, hernieuwbare energie en kenniseconomie
is uniek. Gent heeft alle troeven in handen om op wereldniveau mee te spelen.”
 ondernemen@stad.gent
09 266 84 49 (Dienst Economie)
 www.stad.gent/cleantech
dé gentseondernemer
Gent_ondernemer
Gentse Ondernemer

“Te nat, te droog, te warm, te veel plastic …
klimaat en milieu zijn brandend actueel.
Het onderzoekscentrum Capture, opgericht
vanuit de UGent in 2017, werkt samen
met bedrijven, overheden en andere
partners aan technologische oplossingen.
We organiseren dit jaar ons 1ste congres
en nodigen graag geïnteresseerde Gentse
inwoners en bedrijven uit op woensdag
23 oktober in de Aula in de Voldersstraat.
Van 16 tot 18 uur zijn er Engelstalige
lezingen over onze activiteiten en circulaire
economie. Tijdens de aansluitende receptie
maak je op een cleantech-beurs kennis met
verschillende projecten. We organiseren dan
ook een publiekspoll, waarna professoren
uitleg geven over de thema’s die komen
bovendrijven en over de uitdagingen en
oplossingen.”
Schrijf je in via
www.capture-resources.be/conference
CaptuREsources
info@capture-resources.be

IS JE AUTO
SCHOON GENOEG?
3 X VRAGEN

Op 1 januari 2020 start de
lage-emissiezone (LEZ).
Voor 3 op de 4 Gentenaars
verandert er niets:
die mogen de zone vrij
in- en uitrijden.
Wat doe je als je wagen
niet binnen mag?

‘Koop een toelating.’
Dat Luong

medewerker LEZ-team

'Heb je een dieselwagen met euronorm
4? Dan kun je een toelating kopen voor
een periode van een week, een maand,
4 maanden of een jaar. Vraag ze op tijd
aan. Zo vermijd je een boete. Inwoners
van de lage-emissiezone met een
bescheiden inkomen betalen minder.
Voor sommige mensen met een beperking zijn er uitzonderingen: zij kunnen
hun wagen gratis registreren en kunnen
daarna de LEZ vrij in- en uitrijden.'

‘Kom langs met je papieren.’
Louis De Geest
LEZ-coach

‘Check nu
al je wagen.’

'Heb je vragen? Maak een afspraak en
kom langs aan het loket in het Administratief Centrum op het Woodrow
Wilsonplein. Een medewerker bekijkt je
situatie en helpt je met de administratie.
Er zijn ook infomomenten waar we een
mobiel loket opzetten in buurtcentra,
lokale dienstencentra en het Sint-Lucas
ziekenhuis. Op www.lez2020.gent vind
je alle data en locaties. Vergeet je auto
papieren niet mee te brengen."

‘Vraag een subsidie of
premie aan.’
Amanda Freier
Dienst Milieu en Klimaat

Checken of je wagen binnen mag? Geef je nummerplaat in.
+ lez.stad.gent
Kom je in aanmerking voor een subsidie of premie?
+ www.stad.gent/milieuvriendelijkemobiliteit
Een afspraak maken met een medewerker?
+ www.lez2020.gent
Bekijk de kalender met de registratiedagen en infosessies
op www.lez2020.gent. Heb je geen internet?
Bel 09 210 10 30 (LEZ-lijn).

'Overweeg je om je wagen weg te doen?
Inwoners van de LEZ krijgen een slooppremie van 1.000 euro voor een oude dieselwagen en 750 euro voor een benzine
wagen. Mensen met een laag inkomen
krijgen een verhoogde premie. Woon je
niet in de zone, maar wel in Gent? Dan
krijg je een subsidie tot 500 euro voor een
elektrische of gewone fiets of voor een
abonnement op het openbaar vervoer.’

11

TOERISME

Overal ter wereld piekt
het aantal toeristen, en
dus ook in de Vlaamse
kunststeden. De bloei
betekent voor Gent een bron
van welvaart en trots. Maar
de toeristenstromen van de
toekomst bieden ook stof
tot nadenken.

H

eb je behoefte aan een complimentje
over de plek waar je woont? Kijk wat
de reisgids Lonely Planet schrijft
over Gent: ‘Mogelijk de beste Europese stad om een bezoek aan te brengen.’
Volgens dezelfde bron was Gent 10 jaar
geleden nog ‘het best bewaarde geheim van
Europa’, maar vandaag is de Artevelde
stad top 10-materiaal geworden. ‘De
Europese tripsensatie van het jaar’, aldus
de Amerikaanse pers.

Trots en kritisch

De voorbije jaren is Gent verschenen
op de radar van de citytripper. Het
aantal overnachtingen in Gentse hotels
verdubbelde sinds de eeuwwisseling tot
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REIZEN IN
DE TOEKOMST
1 miljoen. Die groei versnelt de jongste
jaren (zie grafiek hiernaast). “We mogen
best fier zijn op de toeristen in onze stad.
Hun aanwezigheid zorgt voor dynamiek", zegt Erwin Van de Wiele (Dienst
Toerisme). “Heel wat inwoners tonen
buitenlanders met plezier wat hun stad
te bieden heeft.”
Het overgrote deel van de Gentenaars
blijft toeristen genegen, stelt een bevraging van Toerisme Vlaanderen uit 2017.
Zeven op de 10 inwoners steunt toerisme
en wil dat het belangrijk blijft. Maar de
Gentenaar is ook kritisch, met name voor
groeps- of cruisetoerisme. Tien procent
vindt dat toeristen voor overlast zorgen.
Enkel Bruggelingen tonen zich in diezelf-

de enquête kritischer voor hun stad. De
feitelijke druk van het toerisme in Gent
blijft wel ver uit de buurt van Brugge
(zie grafiek hiernaast).

Verstandige groei

Erwin Van de Wiele: “Dat er binnen
enkele jaren veel meer toeristen in Gent
zullen rondlopen, is zeker. We bewaken
het draagvlak bij de Gentenaars door
invloed uit te oefenen op het soort en
aantal bezoekers. We promoten Gent wel
als bestemming voor verblijfstoeristen
en individuele toeristen uit de buurlanden, maar trekken geen cruises of
zogenaamde uurtoeristen aan – die
maken gewoon een selfie en zijn weer

© VisitGent

Toeristische druk?
Gent in perspectief
ANTWERPEN

3,5

GENT

3,9

LEUVEN

4,9
13,3

BARCELONA

14,8

BRUGGE

16,7

AMSTERDAM

overnachtingen per jaar per inwoner (Bron: Toerisme Vlaanderen)

Groeiend aantal overnachtingen
in Gent (in miljoen)

....

....

....

..

2

....

....

....

....

....

1.5

0,5

....

1

2003

2010

2017

2024

(Bron: Visit Gent)

‘We willen ieders
mening horen.’
ERWIN VAN DE WIELE, DIENST TOERISME

weg. We spreiden bezoekers ook in de
tijd en de ruimte. We tonen hen de weg
naar het ‘kunstenkwartier’, met onder
meer het Sint-Pietersplein, de Bijloke
en het Citadelpark. We meten het effect
van die keuzes en dragen zorg voor de
stad, ook economisch. Per 3 beschikbare
kamers schept de logiessector in Gent

een lokale tewerkstellingsplaats.”
Wat brengt de toekomst? De Dienst
Toerisme (Visit Gent) schat dat het
aantal overnachtingen tegen 2024
minstens met de helft zal toenemen.
Erwin Van de Wiele: “We mogen de kop
niet in het zand steken. Gent is ontdekt
door de toeristische industrie, maar
we hebben ons lot wel zelf in handen.
Welk toerisme willen we? Over die vraag
organiseren we een stadsdebat Toerisme
van de Toekomst. De Stad wil de mening
horen van bewoners, ondernemers en
toeristen.”

Debatteer mee
Wat is jouw idee, hoop of droom voor het
toerismebeleid van de toekomst? De Stad
wil alle ideeën en perspectieven horen en
organiseert een stadsdebat Toerisme van de
Toekomst. Schrijf je vanaf 24 september in
voor een 1ste sessie op donderdagavond
21 november in de Sint-Pietersabdij.
Schrijf vanaf 24 september in via
+ www.visitgent.be/stadsdebat
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

+ www.visitgent.be/stadsdebat
• 09 266 56 60 (Dienst Toerisme)
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10 jaar Donderdag

Wie in Gent woont, weet het al lang:
donderdag is Veggiedag. Tien jaar na hun
lancering, zijn de vleesvrije dagen een succes
op veel scholen, bedrijven en organisaties.

Veggiedag
IN CIJFERS

‘Veggie is
een blijver.’

36%

KATRIEN VERBEKE, DIENST MILIEU EN KLIMAAT

van de Gentenaars
eet minstens 1 dag
per week geen vlees

‘Makkelijker
dan je denkt.’
ANNELIES VEREECKE, SINT-AMANDSBERG

is vegetariër

6%

“Na 10 jaar is Donderdag Veggiedag, de
wekelijkse vleesvrije dag die we samen
met Eva vzw hebben gelanceerd, een vaste
waarde geworden. De cijfers tonen een
daling van de vleesconsumptie, maar toch
eten we nog altijd meer vlees dan gezond
is voor onszelf en het klimaat. Veel mensen
willen wel minder vlees eten, merken we,
maar ze slagen daar niet goed in. Wat
kunnen we doen om de twijfelaars een
zetje te geven? Om dat te weten te komen,
organiseren we een bevraging. Daarin kun je
laten weten wat je tegenhoudt om minder
vlees te eten én wat voor jou zou helpen.”

is veganist

1%
Van de mensen
die ooit meededen
met Donderdag
Veggiedag:
eet

40%
ook op andere
WIN

Win een exclusief etentje
in sterrenrestaurant Vrijmoed!

Vul de enquête in op www.go.stad.gent/veggiedagenquete
en maak kans op een menu Puur Groenten bij Vrijmoed of
een plantaardige burger van Beyond Meat.
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dagen geen
vlees

eet

43minder
%
vlees

is

28
%
vegetariër

“Ik ben 4 jaar geleden gestopt met vlees,
nadat mijn vriend en ik Dieren Eten van
Jonathan Safran Foer hadden gelezen.
De grootste aanpassing was afstappen van
de 'heilige drievuldigheid' van groentenpatatjes-vlees in de keuken. Vegetarisch
koken biedt zoveel meer creatieve
mogelijkheden dan gewoon je stukje vlees
vervangen door een groenteburger. Voor mij
zijn praktische tips dé weg om mensen te
stimuleren om minder vlees te eten: tonen
dat het makkelijker is dan je denkt. Een
positieve stimulans werkt altijd beter dan
mensen met het vingertje te wijzen.
De boodschap moet zijn: het is niet moeilijk
of minder lekker om vlees te schrappen
van het menu. En dat hoeft zeker niet elke
dag. Wij verwachten een kindje dat we in
de eerste plaats ook die boodschap willen
meegeven. Of het dan later ook zelf 100%
vegetariër wordt, dat zien we dan nog wel."

DANKZIJ

Türani
Als de medewerkers van
De Fietsambassade op
straat rekken plaatsen,
dan waaien verhalen
over fietsdiefstallen
hen vanzelf toe. ‘Maak
fietsdieven het leven
wat moeilijker.’

wie
Türani Van Landeghem,
De Fietsambassade
waar
Sint-Pietersplein

“Vaak doen mensen alleen
hun voorwiel op slot. Maak
dat wiel vast aan je fiets
frame, is ons 1ste advies. En
als het kan ook aan een rek
of een ander vast voorwerp.
Gebruik bij voorkeur 2 sloten:
een ketting- of beugelslot in
combinatie met een ringslot
of een kabelslot. Een goed slot
kost minstens 30 euro. Nog
een goeie tip? Laat je fiets
markeren met je rijksregister
nummer. Wij kleven gratis een
moeilijk te verwijderen sticker
op je frame. Gemarkeerde
fietsen schrikken dieven af,
en bij een diefstal is de kans
groter dat je hem terugvindt.
Ben je je fiets kwijt? Bel naar
De Fietsambassade. Wij halen
regelmatig weesfietsen op.”

Bekijk alle tips tegen fietsdiefstal op
+	 www.defietsambassade.gent
• 09 266 77 00

2.710
aangiftes van

diefstal in 2018

6.299
gemarkeerde

fietsen in 2018

START

DE ROUTE

TRAIN JE
VEERKRACHT
Stress, tegenslag, verdriet:
iedereen maakt in zijn leven
wel eens een moeilijke
periode door. Hoe ga je
met deze uitdagingen om?
Tijdens de 10-daagse van de
geestelijke gezondheid krijg
je vanaf 1 oktober heel wat
inspiratie tijdens lezingen,
workshops en infosessies.

© Lies Willaert
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1

Tweekerkenstraat

Toffe collega’s? Een hecht familieleven? Een dikke portefeuille? Of
een straat met veel behulpzame
buren? Het Nationaal Geluks
onderzoek van de UGent zocht uit
wat de Belgen nu echt gelukkig
maakt, en wat niet.
Benieuwd? ‘Geluksprofessor’ Lieven
Annemans presenteert op deze lezing,
op 30 september
om 19.30 uur
in de Faculteit
Economie, de
resultaten van
zijn onderzoek
en legt uit hoe
ook jij kunt
werken aan een
fijn en bevredigend leven.

Miriam Makebaplein

4

SintDenijslaan

Drabstraat

2

Jongeren tot 25 jaar zijn op 2 oktober welkom in het OverKop-huis
voor leuke activiteiten, een luisterend oor of therapeutische hulp.
Om 11 uur vertellen enkele jonge
mensen over hoe zij moeilijke momenten doorkwamen. Om 12 uur
start Bounce Day, een avontuurlijke namiddag waarop je samen met
generatiegenoten je veerkracht
kunt trainen. En om 17 uur ben je
welkom voor een vertoning van
de internationaal gelauwerde
film Girl.

Lange Boomgaard
straat

10 dagen inspiratie

Hét kernwoord in de 10-daagse
van de geestelijke gezondheid?
Veerkracht! Dat is het vermogen
om je aan stress aan te passen,
verdriet te verwerken en positief
om te gaan met de narigheid van
het leven. Je kunt die veerkracht
bij jezelf ontdekken en trainen.
Deelnemen is gratis, maar voor
de meeste activiteiten moet je je
wel inschrijven. Op www.stad.
gent/veerkracht zie je bij elke
activiteit hoe je dat doet.
Geen internet? Bel Gentinfo
(09 210 10 10).

3

5

Voormalig danser en choreograaf,
en auteur Ish Ait Hamou schreef
het boek Het Moois Dat We Delen,
een roman over hoe je het leven
weer oppakt na een ingrijpende
gebeurtenis. Hij gebruikt zijn persoonlijke en professionele ervaring
tijdens een lezing in de Groenzaal
van de Sint-Bavohumaniora.
Samen met het publiek gaat hij op
10 oktober, om 19.30 uur, op zoek
naar antwoorden op vragen die
peilen naar identiteit, aanvaarding
en de zoektocht naar een plek in de
samenleving.

‘Ik heb eerbied voor je grijze
haren’, zong Bobbejaan Schoepen.
Maar dat is ook alweer 60 jaar
geleden. Hoe word je ouder in een
wereld waarin botox, duckfaces en
sixpacks de scepter zwaaien? Wat
doet dat met je zelfbeeld? Daarover gaan experts als ouderenpsycholoog Luc Van de Ven (van
het Canvasprogramma Therapie)
en auteur Ann Peuteman (van het
boek Grijsgedraaid)
op 3 oktober, om
14 uur, met
65-plussers in
gesprek in
De Krook.

Gezond eten,
genoeg bewegen,
voldoende slapen:
ze vormen voorwaarden voor een frisse kop
en een energiek leven.
Maar hoe begin je eraan?
Hoe vervang je slechte gewoonten door gezonde routines?
En hoe houd je die vol? Denk
je gezond naar meer energie,
zo heet de workshop voor studenten hoger onderwijs die daar op
7 oktober, in de sporthal op
campus Schoonmeersen,
concrete antwoorden op
geeft. Je gaat naar huis
met een plan op maat
voor jouw leven.

• 09 267 03 00 (Dienst Welzijn en Gelijke Kansen)
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DE AGENDATIPS VAN ...

Johan Heldenbergh

wie
Johan Heldenbergh,
acteur
waar
Studio Skoop (Sint-Annaplein)

Op het Film Fest Gent gaat
De Twaalf, met onder meer
acteur Johan Heldenbergh,
in Belgische première.
De tv-reeks van Wouter
Bouvijn won op het festival
Canneséries de prijs voor
het beste scenario.
“Als 15-jarige maakte ik de heropening van
de Studio Skoop mee. We woonden op
50 meter van de cinema, waar rond die
tijd ook het filmfestival ontstond. Al die
prachtige films, fantastisch was dat.
Acteurs en regisseurs ontdekken is nog
altijd de essentie van elk filmfestival voor
mij. De smokings, de rode loper en de
blingbling zijn maar bijzaak. Dit jaar ben
ik op het Film Fest met de cast van
De Twaalf voor onze première. Altijd fijn
om een feestje te bouwen, maar mezelf
zien op het grote doek is nog wat anders.
Ik kan niet tegen het gevoel van … (denkt
na) schaamte. Dat lijkt misschien een
vreemde emotie voor een acteur, maar
eigenlijk is het zeer typisch. Veel acteurs
zijn in wezen introvert en schuchter, en
bijzonder bedreven in het opzetten van
een masker. Dat maakt het zo interessant
om naar ze te kijken. En uit perfectionisme
volgt schaamte, sowieso.”
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Quotes
Paul Verhaeghe
DO 3 OKT

Film Fest Gent
& Talkies

DI 8 – VR 18 OKT

Het koninkrijk
van Henry Darger
DI 22 OKT

Zie pagina’s 19, 20 en 21.

agenda

Ontdek meer activiteiten
op www.uitingent.be

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

www.facebook.com/uitingent
@UiTinGent

OKTOBER
Les Misérables (c) Renaud-Konopnicki

Weekend van de Klant

ZA 5 EN ZO 6 OKT
Elke eerste zondag van de maand
openen heel wat winkels in het
centrum van Gent vanaf de middag
hun deuren. De Shop-op Zondag van
6 oktober valt in het Weekend van de
Klant. Handelaars leggen hun klanten
extra in de watten met cadeautjes en
leuke acties. Je kunt deelnemen
aan een shoppingwedstrijd
van JaniTV.
+ www.puurgent.be
• 09 210 10 60

Week van de Fair Trade

WO 2 TOT ZA 12 OKT
Tijdens de Week van de Fair Trade
ontdek je adresjes die eerlijke
kleding, voeding en andere produc
ten aanbieden. Stippel je eigen
wandelroute uit langs meer dan
80 duurzame zaken. Je kunt ook met
je klas naar het Vredeshuis voor een
workshop, of deelnemen aan één van
de activiteiten van Gent Fair Trade.
+ www.gentfairtrade.be
• 09 223 29 53 (Gent Fair Trade)

100% sociaal Gent

+ ookmijn.stad.gent/
100procentsociaalgent
• 09 266 82 40
(Dienst Beleidsparticipatie)

Van 8 tot 18 oktober kun je op verschillende locaties terecht voor het 46ste Film
Fest Gent. Heel wat buitenlandse films beleven er hun Belgische première. ’s Lands
belangrijkste filmfestival schenkt dit jaar extra aandacht aan de Spaanse film en
aan kortfilms. Het festival opent op 8 oktober met Les Misérables van de regisseur
Ladj Ly, een film over het geweld in de Parijse buitenwijken. De jaarlijkse hoogmis
van de filmmuziek, de World Soundtrack Awards, vindt op 18 oktober plaats
in Capitole.

DO 10 OKT
Gentenaars bezochten in de 14de
en 15de eeuw massaal publieke
badhuizen of ‘stoven’, middeleeuwse
sauna’s met een tegelkachel. De
‘mannenstoven’ werden ook door
prostituees bezocht en kregen zo een
kwalijke reputatie als bordelen. In
een lezing in Bibliotheek De Krook,
van 19.30 tot 21 uur, nemen de
meisjes van het lichte leven je mee
naar een ver verleden in het hart van
de stad.

+ www.filmfestival.be
• 09 242 80 60

+ www.stad.gent/gentlezingen
• 09 224 22 65 (Vormingplus)

Film Fest Gent

TIP

DI 8 TOT VR 18 OKT

Film Fest Gent Talkies

WO 9 TOT VR 18 OKT
Tijdens het Film Fest Gent is er in het
Krookcafé elke middag (behalve op
zondag) een Daily Talkies, een gesprek
over films. Artistiek directeur Patrick
Duynslaegher of recensent Roel Van
Bambost praat van 12.30 tot 13.30 uur
met een acteur of regisseur die te gast
is op het festival. Het gesprek is gratis
en reserveren hoeft niet.
+ www.stad.gent/talkies
• 09 323 68 81 (Bibliotheek De Krook)

Paul Verhaeghe
DO 3 OKT

Petra De Sutter

DO 17 OKT
In de reeks Quotes gaat Tina De Gendt in
Bibliotheek De Krook in gesprek met de
auteurs van spraakmakende non-fictie
boeken. Op 3 oktober, van 19.30 tot
21 uur, is dat Paul Verhaeghe, met
een gesprek over zijn nieuwste boek
Intimiteit. Op 17 oktober is het, uit
zonderlijk van 20.30 tot 22 uur, de
beurt aan Petra De Sutter, auteur van
De maakbare baby. Schrijf je in via de
website of 09 224 22 65 (Vormingplus).

© Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz

ZA 12 OKT
Wil je mee nadenken over de sociale
uitdagingen in Gent, je informeren
of laten inspireren door boeiende
sprekers of andere Gentenaars?
Kom dan op zaterdag 12 oktober,
tussen 15 en 19 uur, naar het STAM
(Godshuizenlaan 2), voor 100%
sociaal Gent. Je gaat er met de Stad
in gesprek over sociaal beleid, buurtwerk, participatie, welzijn, gelijke
kansen, gezondheid, ouderenzorg,
armoedebestrijding, onderwijs en
kinderopvang. Op die manier bepaal
je mee de speerpunten voor een
sociaal beleid voor de komende jaren.

Badhuizen en
prostitutie

+ www.stad.gent/quotes
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SAVE THE DATE > WEEK VAN DE POLLEPEL
Sociale restaurants

25 TOT 29 NOV

OKTOBER

Zaher II - Palestina

Infosessie dating 60+

ZA 19 OKT
Kunstenaar Pierre Muylle creëerde in
2017 een voorstelling met objecten
uit Palestijnse steden. Zaher II
(Arabisch voor backgammon of
triktrak) is een vervolg daarop.
Muylle probeert de stad Hebron te
doorgronden via reiservaringen en
verhalen. Te zien op zaterdag
19 oktober in Bibliotheek De Krook,
om 19 uur en om 21 uur. Reserveer
je ticket via Vormingplus.

VR 11 OKT
Omdat daten niet altijd evident
is voor wie al een dagje ouder is,
organiseren de lokale dienstencentra
in november 3 activiteiten waar
single 60-plussers elkaar beter leren
kennen: speeddaten, koken, en een
dansworkshop met Thé Dansant. Op
vrijdag 11 oktober om 14 uur is er een
voorafgaande infosessie in Cultuurkapel Sint-Vincent (Sint-Antoniuskaai
10). Na afloop kun je meteen inschrijven voor de 3 activiteiten samen.

+ www.stad.gent/bibliotheek
• 09 224 22 65 (Vormingplus)

+ www.stad.gent/daten60plus
• 09 266 93 44 (lokaal diensten
centrum De Horizon)

Het Betere Boek

ZA 12 OKT
Literair festival Het Betere Boek
neemt je mee voor een tournee langs
de landen rond de Middellandse Zee.
Van 11 tot 20 uur luister je in
De Krook en de Minard (Walpoortstraat 15) naar verhalen over deze
wonderlijke regio. Onder meer Ilja
Leonard Pfeiffer, Stefan Brijs en
Rachida Lamrabet zijn te gast.
’s Avonds is er de uitreiking van De Gouden
Uil. Doe mee aan de
wedstrijd op pagina
22 en win een gratis
duoticket.
+ www.hetbetereboek.be
• 09 323 68 78
(Bibliotheek De Krook)
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Dag van de Trage Weg

Dia de los Muertes

TIP

DO 31 OKT

Marcela Narvaez van RUNbookings brengt de mooiste en stemmigste traditie van
Mexico naar Gent: Dia de los Muertes. Je viert ‘de dag van de doden’ met muziek,
eten, kleuren, geuren en smaken vanaf 20 uur in De Centrale (Kraankindersstraat 2).
Een speciale avond waarin leven en dood niet zonder elkaar blijken te kunnen.
+ www.decentrale.be
• 09 265 98 28

Elvis Peeters

DO 17 OKT
Op 17 oktober, van 12.30 tot 13.15 uur,
ontvangt Griet Pauwels het schrijvers
echtpaar Jos Verlooy en Nicole Van
Bael, samen gekend als de auteur Elvis
Peeters, in de Paarse Zetel. Ze schreven
een indrukwekkend en veelzijdig oeuvre
bijeen, waaronder de verfilmde roman
Wij en hun jongste boek Ommelanden.
Reserveer je gratis plekje via
www.stad.gent/paarsezetel of
09 224 22 65 (Vormingplus).

Gent Soiree 2

VR 18 OKT
Op de 2de Soiree van dit jaar stellen
Gentse galeries en off-spaces gratis
hun deuren open. Langs een boeiend
avondlijk parcours krijg je een zicht
op het werk van lokale en internationale hedendaagse kunstenaars.
De galeries openen hun deuren van
18 tot 22 uur. Het volledige programma vind je op de website.
+ www.gentkunst.be
• 09 323 61 80 (Cultuur Gent)

ZO 20 OKT
Gent promoot trage wegen voor
traag, niet-gemotoriseerd verkeer.
Op de Dag van de Trage Weg ontdek
je in de Gentbrugse Meersen een
10-tal trage wegen met leuke namen
als het Dikkopjespad of Luzulapad.
De Stad Gent organiseert samen met
de Werkgroep Gentbrugse Meersen
van Natuurpunt geleide en vrije
wandelingen. De geleide wandeling
van 6 kilometer start om 13.30 uur
en duurt anderhalf tot 2 uur. Van
14.30 tot 17 uur kun je zelf wandelen
met een plan. Schrijf je in voor
de geleide wandeling via
www.go.stad.gent/dagtragewegen.
Geen internet? Bel Gentinfo op
09 210 10 10.
+ www.stad.gent/dagtragewegen
• 09 266 77 60 (Projectbureau Ruimte)

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

Het koninkrijk van
Henry Darger (12+)

DI 22 OKT
Henry Darger was een teruggetrok
ken onderhoudsman die een
onopvallend leven leidde. Na zijn
dood werd in zijn flat in Chicago een
vreemdsoortig meesterwerk ontdekt
dat bekendstaat als The Realms of
the Unreal. Aan de hand van Dargers
dagboeken schreef Thomas Janssens
een tekst over wat het met een mens
doet om onopgemerkt te blijven.
Op 22 oktober om 20 uur in de
Kopergietery (Blekerijstraat 50) met
Lynn Van Royen en Peter De Graef.
+ www.kopergietery.be
• 09 233 70 00

voordeel van de maand

Kom nog tot en met 12 oktober naar de UiTPAS-pop-upshop onder het
belfort en ruil je punten om voor een van de vele speciale voordelen.

Jobbeurs Handelsbeurs

DI 22 OKT
Op zoek naar werk? Op de gratis
jobbeurs in de Handelsbeurs op
de Kouter stellen ruim 50 Gentse
werkgevers tussen 13 en 17 uur hun
vacatures aan je voor. Je kunt er ook
verschillende workshops volgen,
zoals online solliciteren. Inschrijven is
niet nodig.
+ www.stad.gent/jobbeurs
• 09 266 83 00 (Dienst Werk)

Straatpraat Live

DO 31 OKT
Armoede achter de gevels, wonen in
tentjes, lege brooddozen, hoop en
wanhoop … In Gent leven behoorlijk wat mensen in zorgwekkende
omstandigheden. Tijdens Straatpraat
Live, op 31 oktober om 19 uur in de
Vooruit (Sint-Pietersnieuwstraat 23),
vertellen straathoekwerkers,
buurtstewards, schoolspotters en
Opstap-medewerkers over het leven
van de meest kwetsbare Gentenaars
én over de manier waarop ze
contact met hen leggen. Schrijf je
in via www.go.stad.gent/straatpraat. Geen internet?
Bel Gentinfo (09 210 10 10).
De inkom is gratis.

Huis van het Kind

WO 2 OKT
Op woensdag 2 oktober, om
15 uur, ben je welkom op de
opening van het Huis van het
Kind in de Ferrerlaan 275. Sinds
april waren er al activiteiten in
de Bloemekenswijk, maar nu
bundelen 7 organisaties (zoals
vzw Jong, inloopteam Kind en
Preventie, eerstelijnspsychologen
en brede school) er de krachten.
Ze zetten zich elk op hun domein
in voor baby’s, kinderen, jongeren
en (aanstaande) gezinnen. Surf
naar de website of bel om te
weten welke organisatie op welk
moment aanwezig is.
+ www.stad.gent/huisvanhetkind
• 09 267 03 00 (Dienst Welzijn en
Gelijke Kansen)

Borluutkermis

VR 18 TOT WO 23 OKT
Heb je de flosj van de kinder
molen dit jaar nog niet te pakken
gekregen? Mis de Borluutkermis
(op de Krijzeltand en het
gemeenteplein van Sint-DenijsWestrem) dan niet. Het is de
allerlaatste stadskermis van het
Gentse kermisseizoen.
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Tinker Studio

ZO 6 OKT
Het Industriemuseum (Minnemeers 10) is het 1ste museum
in België met een eigen Tinker
Studio. Daar kun je samen of
alleen iets ‘tinkeren’ of bricoleren,
zonder vaste handleiding. Ga aan
de slag met de verschillende
materialen en laat je inspireren
door de creaties van vorige
bezoekers. Op elke 1ste zondag
van de maand en tijdens evene
menten helpen enthousiaste
‘huis-tinkeraars’ je op weg.
+ www.industriemuseum.be
• 09 323 65 00

Herfst in de musea

MA 28 OKT TOT
ZO 3 NOV
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
www.stad.gent/herfstindemusea.
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Meer voor kinderen in Gent: www.stad.gent/kinderen – 09 269 81 10 (Jeugddienst)
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WEDSTRIJD

Vraag het aan
GENTINFO

‘Ik heb een dood dier
gevonden op straat.
Wat kan ik doen?’
LIZA KNOCKAERT, LEDEBERG

Waar in Gent
Stuur de oplossing vóór maandag 7 oktober naar
waaringent@stad.gent of via de post naar:
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent,
Botermarkt 1, 9000 Gent.

Vijf winnaars

krijgen een gratis duoticket voor het
literair festival Het Betere Boek op
zaterdag 12 oktober, geschonken door
het Willemsfonds (zie pagina 20).

"Dode dieren laat je het best zo snel mogelijk ophalen.
Vind je een dood dier op straat of elders, geef de locatie dan
door aan Gentinfo. Dat kan via het sluikstortformulier op
www.stad.gent/dodedieren of per telefoon van maandag
tot en met zaterdag, van 8 tot 19 uur. Buiten die uren bel
je beter naar het noodnummer 101. Is je eigen huisdier ge
storven? Breng het naar Ivago in de Proeftuinstraat 43. Daar
wordt het bewaard in een koelcontainer tot de verwerkings
firma het ophaalt. Je koopt ter plaatse een speciale zak voor
20 euro."

Oplossing:

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

Naam:
Straat + nr:
Gemeente + postcode:

De vijf winnaars
van de vorige wedstrijd

herkenden het oorlogsmonument ter
hoogte van de Jules de Bruyckerdreef in
het Zuidpark.
• Else Albrecht, Gent
• Mireille Cauberg, Gentbrugge
• Bernard Hemelsoet, Gent
• Inge Piryns, Sint-Amandsberg
• Willy Viaene, Gent
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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), Thomas Lagrange, Liesbet Van
Cauteren (vormgeving), Anne Deknock, Thomas Sweertvaegher, Alec Lux (fotografie).

#INSTAGENT

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.
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1 @PHILIPMARQUEBREUCK
Bij Sint-Jacobs

5 @ANNCOOCKIE
Bourgoyen-Ossemeersen

2 GEERTVANLIERDE
Stadshal

6 @ALNAKEEB1971
Zuid

3 @ELKE.AERTS
Mekkerland

7 ANNE COMHAIRE
Visserij

4 @BIEKEQ
Broederij

7
I nstagram is een gratis app die je op je smartphone of tablet kunt downloaden.
Via Instagram kun je foto’s delen.
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Werelddag van
verzet tegen armoede

www.genttegenarmoede.be
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Armoede is een gemene vijand. Het beperkt de kansen van
veel Gentenaars, ook op school. Terwijl dat net dé plek is om
hogerop te raken.
Scholen gaan de strijd aan, toon dat je hen steunt!

ek aan de
Tr

l
be

Ik

17 oktober 2019 — Gent

en ar moed

e

Plak de ‘bel’-tattoo op je arm,
neem er een foto van en plaats
die op je sociale media met de
hashtag #genttegenarmoede.

