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Zin om een potje petanque te spelen, of
naar kikkers te kijken vanaf een vlonder?
Met zijn bijna 5 hectare vormt het park
De Vijvers de grootste groene long in
Ledeberg. Het voormalige kasteeldomein
kreeg een opknapbeurt. Van daar kun

je nu ook vlot naar het terras van het
gelijknamige woonzorgcentrum en het
Adolf Papeleupark. Ook dat kreeg nieuwe
speeltoestellen.
+ www.stad.gent/parken
• 09 323 66 00 (Groendienst)
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kort
nieuws

SHAMINA VAN DER VURST, GENT

‘Ik kies voor duurzame
mode en ga daarom graag
langs bij de Gentse zaken.
Ik weet waar mijn kledij
vandaan komt, ik steun de
lokale economie én ’t is
nog dichtbij ook!’
VERHUIZING

Huisartsen
wachtpost

Nieuwe zones 30
In de woonwijken van Mariakerke en Wondelgem, en in de Stropwijk en de Maaltemeerswijk, mag je voortaan nog maximum 30 kilometer per uur rijden. In Sint-Denijs-Westrem
is de zone 30 een stuk groter geworden. Woon
je in een straat die voortaan zone 30 is en wil
je de bestuurders er graag op wijzen? Bij het
Mobiliteitsbedrijf (Sint-Michielsplein 9) krijg
je gratis affiches voor aan je raam.

De huisartsenwachtpost van
Gentbrugge (Kliniekstraat 27) sluit
in oktober de deuren en verhuist
naar de site van het UZ Gent
(Corneel Heymanslaan 10). De
wachtpost in de Martelaarslaan
blijft open. Heb je in het weekend
of op een feestdag dringend
een dokter nodig en kan het niet
wachten tot het spreekuur van je
eigen huisarts? Bel 1733.
Meer info vind je op
www.huisartsenwachtposten.be.

Weekend van de Klant
De Gentse handelaars kunnen jouw steun
goed gebruiken. Op 3 en 4 oktober, het
Weekend van de Klant, zetten winkels
hun klanten in het zonnetje met een leuke
attentie, een warme glimlach, wedstrijden
en winkel- en straatanimatie. Op zondag 4
oktober (Shop-op zondag) zijn bus en tram
naar en in Gent zoals altijd helemaal gratis.
Lokaal shoppen kan ook online. De website
www.kooplokaal.gent bundelt de Gentse
online handelsinitiatieven.
+ www.puurgent.be
+ puurgent@stad.gent
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

+ www.stad.gent/zone 30
• 09 266 28 00 (Mobiliteitsbedrijf)

GELE HUISVUILZAKKEN

Sinds het begin van de zomer haalt Ivago
enkel nog groene restafvalzakken op. Heb
omruilen
je nog gele zakken met rode opdruk liggen?
Dan kun je die van 5 tot 31 oktober omruilen voor groene. Meer informatie
over waar dat kan en de exacte openingsuren vind je op de website. Wist je
dat je geen volledige rol hoeft mee te brengen? Ook niet-gebruikte propere
zakken kun je inruilen. Als de rol groene zakken meer waard is dan de gele
zakken die je inruilt, dan betaal je het prijsverschil ter plekke.
+ www.groenezak.be
• 09 240 81 11 (Ivago)
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KLEINE GENTENAARS
geboren in 2019

IS JE RIJBEWIJS
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nog geldig?

PLANTDAG

geboortebos
Ben je in 2019 mama of papa geworden? Dan
schenkt de Stad Gent je kind een geboorteboompje
dat je op zondag 18 oktober kunt planten in het
Zwijntjesbos in Zwijnaarde (Heerweg-Zuid 273275). Je kunt je kindje ook laten vermelden op een
speciaal geboortemonument. Door corona moet je je
dit jaar op voorhand inschrijven. Dat doe je voor 12
oktober op de website. Geen internet? Bel Gentinfo
(09 210 10 10). Heb je je kindje verloren tijdens of
na de zwangerschap? Ook dan kun je een boompje
komen planten en je sterrenkindje laten vermelden
op het monument.
+ www.stad.gent/geboortebos
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Was je bij de eersten die 10 jaar
geleden een rijbewijs in bankkaartvorm kregen? Check dan hoe lang
dat nog geldig is, want de eerste
lichting vervalt. In tegenstelling
tot de oude papieren versies
hebben de plastic rijbewijzen een
vervaldatum. Goed om te weten:
rijbewijzen vernieuwen doe je
tegenwoordig op afspraak via
www.afspraken.gent.be. Geen internet? Bel Gentinfo (09 210 10 10).
+ www.stad.gent/rijbewijzen

KINDEROPVANGPUNT

krijgt loket

Zoek je opvang voor je baby of
peuter? Kinderopvangpunt Gent
geeft je een overzicht van alle
opvanginitiatieven in Gent. Op
www.kinderopvang.gent vind
je alle groeps- en gezinsopvang
samen op één plek. Graag een écht
gezicht dat je helpt met je zoektocht? Op maandag, woensdag en
vrijdag kun je nu ook van 14 tot 17
uur terecht bij het loket van het
Kinderopvangpunt in het AC Zuid
(Woodrow Wilsonplein 1). Volledig
coronaproof. Mail of bel voor een
afspraak.

DE DEUR DICHT

tegen brand
Wist je dat slachtoffers van
woningbranden vaker sterven
door giftige rook dan door
vuur? De tijd om veilig buiten
te raken, is vaak beperkt tot
maar 3 minuten. Als je de
(slaapkamer)deuren in je
huis gesloten houdt, kan je
vluchtweg tot 10 minuten
langer rookvrij blijven. ‘Doe
de deur dicht!’ is daarom het
belangrijkste advies van de
brandweer dit jaar.
+ www.brandweerzonecentrum.be/
preventie
• 09 268 88 99 (Brandweerzone Centrum)

STADSMONITOR

Jouw mening
over je buurt

Werk je vaker thuis dan vroeger? Zorg dan voor een
gezond binnenklimaat en een lage energiefactuur. De
Energiecentrale helpt je daarbij. Een expert komt bij
je thuis met verbruikstips of een renovatie-advies op
maat. Als je dat wil, zorgt de Energiecentrale ook voor
begeleiding van je werken. Helemaal gratis voor elke
Gentenaar. Liever geen huisbezoek? Kies dan voor
online video-advies.

Is het leuk wonen in je wijk?
Kun je veilig fietsen? Is er
voldoende groen? Waar zijn
Gentenaars gelukkig mee,
en waarover zijn ze minder
tevreden? De Stadsmonitor
is een betrouwbaar kompas
voor de beleidsmakers van de
Stad. De voorbije dagen viel bij
enkele duizenden Gentenaars
een vragenlijst in de bus. Heb
je ze al kunnen invullen? Wie
meedoet, maakt kans op een
geschenkbon.

+ www.energiecentrale.gent
• 09 266 52 00

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

MAAK JE HUIS

telewerkklaar

+ kinderopvangpunt@stad.gent
• 09 268 20 80
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ONDERWIJS

Bijna 80.000 studenten
stromen Gent binnen, klaar
voor een nieuw jaar. Niet
alleen kot- en cafébazen
doen daar hun voordeel
mee. Van baby tot bejaarde,
tal van Gentenaars worden
beter van het engagement
en de frisse ideeën van de
vele studenten.

A

ls je wieg in een kraakpand staat,
begin je echt met een achterstand.
Studenten sociaal werk en vroedkunde proberen te helpen. In het
kader van een keuzevak begeleiden
ze kwetsbare jonge gezinnen. Sociaal
werker Manon De Wilde begon vol goede
moed.
Manon De Wilde: “De mama was 21, had
geen papieren en sprak geen Nederlands.
Ik heb eerst pictogrammen gemaakt,
zodat we konden communiceren. Daarna
zijn we samen naar Kind en Gezin en de
kinderarts geweest, en later ook naar een
gynaecoloog voor de prikpil. Ik heb ook
babyspullen en Nederlandse les kunnen
regelen.”
De hele ervaring deed Manon snel met
haar voeten op de grond belanden. “De
werkelijkheid is anders dan de leerstof.
Ik voelde me soms machteloos. Alles
oplossen lukt niet. Je kan alleen naar hun
noden luisteren en telkens één stapje
vooruitzetten.”
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STUDENTEN
MAKEN DE
STAD
Aha-ervaring
Ook veel toekomstige leerkrachten
engageren zich in de stad. Juf-in-spe
Tille De Decker ging elke woensdagnamiddag voorlezen bij een meisje uit het
eerste leerjaar.
Tille De Decker: “Het gezin kwam uit
Bulgarije en woonde hier nog maar een
paar maanden. Het was een leerrijke
ervaring, want later krijg ik nog kinderen met een migratieachtergrond in de
klas. Ik was onder de indruk van hoe
snel kinderen talen leren. Haar Nederlands was al heel goed.”
Sajjad Farhadi heeft ook een migratieachtergrond. Zijn ouders verhuisden
van Iran naar hier toen hij 4 was. Sajjad

geeft sinds 1 september Nederlands en
Engels in het middelbaar onderwijs. Als
laatstejaarsstudent hielp hij een 12-jarige
jongen met zijn schoolwerk.
“Die jongen had net als ik buitenlandse
roots en dezelfde ambitie: slagen in het
leven en iets teruggeven aan zijn ouders.
Hij studeerde goed en wilde graag Latijnse doen.” Toch ontbrak er iets, vond
Sajjad. “Het gezin had vooral contacten
met landgenoten. Er was weinig voeling
met de rest van de maatschappij en met
de culturele mogelijkheden in Gent.
Daarom hebben we samen een stadswandeling gemaakt, De Krook bezocht en
een bibliotheekkaart geregeld. Dat was
voor hem een aha-ervaring: het besef dat

Gilles Vandegehuchte, Pieter De Malsche en Sébastiaan Bal van Wave Thirteen.

‘Het engagement
van de student kent
vele vormen.’

die ene kaart een wereld van informatie
opende.”

Stedelijke proeftuin
Niet alleen jonge, maar ook oudere Gentenaars genieten van het studerend jong
geweld. Merve Üret, derdejaarsstudent
journalistiek, hield de bewoners van een
Gents woonzorgcentrum gezelschap. “Ik

heb vooral veel plezier beleefd aan mijn
favoriete trio senioren: twee vrouwen
en één man die nooit zeurden, maar die
heel positief in het leven stonden en alles
samen deden. Als je een van hen voorstelde om een spelletje te spelen, ging die
meteen de twee andere halen.”
Zit daar een reportage in over 3 bejaarde
musketiers? Niet meteen. Een theaterstuk misschien wel. “Als ik klaar ben met
journalistiek ga ik drama studeren!”
Het engagement van de student kent
vele vormen. Voor ondernemende
studenten als Sébastiaan, Pieter en Gilles
is Gent een dankbare proeftuin. Ze zijn
surfvrienden, studeren alle drie bedrijfsmanagement en lanceerden samen Wave

Thirteen, een merk van ecologische surfkledij. De dertiende golf? Sébastiaan Bal:
“Golven komen in reeksen en de dertiende is meestal de hoogste. Onze boodschap
is: laat ons niet op die laatste golf wachten
om het klimaat en de oceanen te redden.”
Pieter De Malsche: “Ons organisch katoen
wordt geteeld zonder pesticiden en met
een minimum aan water. Het gaat ook
lang mee. Onze CO2-uitstoot compenseren we door in tropische kustgebieden de
aanplant van mangroven mee te financieren.”
Wave Thirteen maakt deel uit van The
Company by Gentrepreneur, een coöperatie van Arteveldehogeschool, HoGent
en UGent. Studenten kopen 1 aandeel
voor 250 euro en kunnen met het ondernemingsnummer van de coöperatie
producten ontwikkelen en verkopen.
“Voor ons is dit systeem ideaal”, vindt
Gilles Vandegehuchte. “We kunnen dingen uitproberen zonder dat we een echte
vennootschap moeten oprichten of onze
spaarboekjes plunderen.”
Ook Dorian Accoe vindt Gentrepreneur
een mooie manier om van het onder
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‘Help je graag
kinderen?’
CHARLOTTE VAN DEN ABEELE
UILENSPEL VZW

“Ben je sociaal en minstens 16 jaar oud? Maak
je graag een uurtje per week vrij om langs te
gaan bij een gezin? Dan verwelkomen we je
met open armen bij Uilenspel. Onze vrijwilligers in 10 Gentse wijken geven gratis schoolse
begeleiding aan kinderen uit de derde kleuterklas en het eerste en tweede leerjaar.”
+ www.uilenspel.be
• 09 351 51 15
+ info@uilenspel.be

Manon De Wilde studeert sociaal werk aan de Arteveldehogeschool.
nemerschap te proeven. Hij zette samen
met 6 bevriende studenten El Sistema
Pasota op. Dat muziekcollectief organiseert evenementen voor jonge muzikanten, rappers en dj’s die nog niet veel
podiumervaring hebben of actief zijn in
nichegenres als ambient, breakbeat en
gabber.
Dorian Accoe: “Ik studeer moraalwetenschappen, maar voor El Sistema Pasota
sta ik in voor facturen en administratie.
Als we er zelf niet meer uitraken, kunnen
we altijd advies aan onze coach vragen.
Ik heb de smaak te pakken. Ik zie mezelf
later eerder ondernemen dan in het
onderwijs werken.”

Grootste studentenstad
Met bijna 80.000 studenten is Gent de
grootste studentenstad van Vlaanderen.
Dat brengt uitdagingen met zich mee,
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maar ook veel kansen voor samen
werking tussen de Stad Gent en haar
hoger onderwijsinstellingen. Tom Van
Nieuwenhove (Strategische Coördinatie
Stad Gent): “Gentrepreneur, dat studenten begeleidt bij hun eerste stappen als
ondernemer, is daar een mooi voorbeeld
van. Vanaf dit academiejaar willen we
nog vaker en intensiever samenwerken
met het hoger onderwijs. Die wissel
werking is interessant voor beide partijen. Onderwijs- en onderzoeksinstellingen creëren er sterke leeromgevingen
mee en versterken zo hun maatschappelijke relevantie. En voor ons is het een
kans om stedelijke vraagstukken, zoals
onderwijs, tewerkstelling, innovatie
en mobiliteit, samen met studenten en
academici te bekijken. Het zou zonde
zijn om geen gebruik te maken van al dat
jong talent.”

KATELIJNE BÉATSE
KOMPANJON VZW

“Bij Kompanjon vzw werken we samen met
jongeren die voor leerkracht studeren. Zij worden via hun onderwijsinstelling en in het kader
van hun opleiding gekoppeld aan kwetsbare
Gentse gezinnen, die ze ondersteunen bij
schoolwerk en opvoeding.”
+ www.kompanjon.be
• 0494 98 62 51
+ info@kompanjon.be

ONTMOET

Wimpie
Wimpie weet wat armoede
betekent. ‘Als ik een mens
in nood zie, dan spreek ik
hem of haar aan. Ik kan
niet anders, ik ben zo
opgegroeid!’

“Bij ons in het Rabot was het vroeger
de normaalste zaak van de wereld
om iemand die het moeilijk had uit te
nodigen voor een boterham en een
klapke. Als sociale gids begeleid ik
OCMW-cliënten naar de juiste diensten.
Ik haal hen thuis op om administratie te
regelen, bijvoorbeeld bij de VDAB, of ik
pluk hen letterlijk van de straat. Mensen
die geen dak meer boven hun hoofd
hebben, moeten een vree lange weg afleggen. Het helpt als ze op pad kunnen
met een sociale gids die hen verstaat.
Ik ben zelf 10 jaar dakloos geweest, en
de mensen voelen direct dat ik één van
hen ben. Bij Wimpie kun je terecht, dat
weten ze hier bij AA Gent ook. (lacht)
Ik ben al 8 jaar materiaalmeester bij
de Gantoise Plantrekkers, de ploeg van
dak- en thuislozen en ex-verslaafden.
Ik zie steeds meer Gentenaars die in
armoede leven. Op 17 oktober is het
weer Dag tegen Armoede. Mag ik een
oproep doen aan de Gentenaars? Help
mekaar op het moment dat het nodig
is. Al was het maar met een gesprek of
een boterham aan de keukentafel. Je
kunt niet verwachten dat de overheid
alles oplost.”
+ www.stad.gent/dagtegenarmoede
• 09 210 10 10 (Gentinfo)
zie agenda pagina 20

wie
Wimpie Annecour, sociale gids
en Gantoise Plantrekker
waar
Ghelamco Arena

28
sociale gidsen

bij het OCMW Gent

1Gentenaars
op 6

leeft onder de
armoedegrens

VEERKRACHT
IN DE
BUBBEL
WELZIJN

Nu we moeten samenleven
met een virus is mentale
veerkracht belangrijker dan
ooit. Fijn nieuws: van 1 tot 10
oktober kun je jouw mentale
fitheid gratis trainen.

C

orona dompelde vele Gentenaars
onder in tristesse. Studenten
bijvoorbeeld, hadden het extra
moeilijk. Hun zelfstandigheid
werd plots sterk beperkt en veel sociale
contacten vielen weg. “Ik had vooral
faalangst”, vertelt Eva Helpers, net
afgestudeerd aan de universiteit. “Heel
wat studenten hebben er ook zonder
corona last van. Gewoon slagen volstaat
niet meer, het moet met straffe punten.
Ook naast de studies is er prestatiedruk.
Meer dan vroeger, heb ik de indruk. Je
moet sociaal zijn, fit blijven, vrijwilligerswerk doen, een vriendje hebben,
likes verzamelen … Alles moet er perfect
uitzien. Dat is nefast voor het zelfvertrouwen.”
Veel studenten vallen hun vrienden
niet graag lastig met hun zorgen, en
aankloppen bij de psycholoog van de
universiteit of hogeschool is niet voor
iedereen even makkelijk. Daarom
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stampte een groepje jongeren zelf Start
to talk uit de grond. Die praatgroep voor
en door studenten komt één keer per
maand samen. Een student-vrijwilliger
modereert.
Eva Helpers: “Iedereen kan zijn hart
luchten en open over zijn gevoelens
praten. Soms doet iemand een suggestie: ‘Ik heb het zo aangepakt, misschien
helpt dat ook voor jou?’ Veel deelnemers
zijn verrast dat andere jongeren met
dezelfde problemen zitten. Dat schept
een band. Er is zelfs al een koppeltje uit
Start to talk voortgekomen.” (lacht)

Nieuwe vrienden
In het OverKop-huis (Drabstraat 18)
kunnen jongeren terecht om te chillen
maar ook voor een luisterend oor of
therapeutische hulp. Ook het Jongeren
Advies Centrum (op hetzelfde adres)
en Tejo (Nieuwland 65) werken rond
de geestelijke gezondheid van tieners
en jongvolwassenen. Voor studenten
zijn er speciale voorzieningen (stuvo’s)
per onderwijsinstelling. Jammer dat
die nog niet zo goed gekend zijn, vindt
Nicky Vandeghinste, ook kersvers
UGent-alumnus. Zij zette zich als studentenvertegenwoordiger in voor het
mentale welbevinden van studenten en
treedt Eva bij: eenzaamheid en faalangst

nemen epidemische vormen aan.
Nicky Vandeghinste: “Dat dringt eindelijk ook tot de onderwijsinstellingen
door. De UGent lanceerde een goed
initiatief tegen eenzaamheid: elke eerstejaarsstudent krijgt tijdens een warm
welkom hulp om andere studenten te
leren kennen. Hopelijk lukt dat straks
opnieuw, ondanks corona. We geven
ook ruchtbaarheid aan de initiatieven
rond geestelijke gezondheid en we ijveren voor de anonieme terugbetaling van
de psycholoog. Nu moeten studenten
dat via het ziekenfonds van hun ouders
regelen. Hulp moet discreet en betaalbaar zijn.”

‘Hulp voor
ondernemers
in nood.’

© illustratie: Elise Vandeplancke

FREDERIK VAN HECKE
DIENST ECONOMIE

Sinds kort nemen UGent, Hogeschool
Gent, Arteveldehogeschool, Odisee en
Luca School of Arts samen initiatieven
om het welzijn van studenten te versterken. Zo ontwikkelden ze onder impuls
van Warme Stad Gent de studentenapp
Klik. Studenten zoeken online studiebuddy’s of gewoon andere jongeren om
mee te praten. Gemiddeld komen er elke
dag 10 nieuwe studenten bij.

Veerkracht voor iedereen
Op 9 oktober zit Nicky Vandeghinste
samen met de kinderrechtencommissaris en andere experts in een panelgesprek over mentaal welzijn in en na

coronatijden. Dat is 1 van meer dan 40
activiteiten tijdens de 10-daagse van
de Geestelijke Gezondheid, van 1 tot 10
oktober.
Sophie Desimpel (Dienst Welzijn en Gelijke Kansen): “Ons programma is gratis
en mikt op alle Gentenaars. We focussen
op angst, verdriet, omgaan met moeilijkheden en het verschil tussen stress,
burn-out en depressie. Dit jaar zitten er
ook extra activiteiten in over opvoeden.
Alle activiteiten hebben één doel: jouw
veerkracht hoog houden of versterken,
zodat je beter om kan met tegenslagen,
meer van het leven geniet en beter kan
zorgen voor anderen.”

“Tijdens de coronacrisis ondervinden ook
Gentse ondernemers, van starters tot
gevestigde waarden, moeilijkheden. Ze
voelen zich onzeker over de toekomst van
hun zaak, piekeren over hun financiën of
hebben af te rekenen met een verstoorde
werk-privébalans. Om die ondernemers te
helpen, organiseert de Stad Gent samen
met vzw Dyzo en het Pakt op 7 oktober om
19.30 uur de webinar Corona ondermijnt
mijn ondernemingszin. Ben je ondernemer
en zit je met zorgen, twijfels of angsten?
Schrijf je dan in voor de webinar of contacteer Dyzo voor een gratis persoonlijk en
vertrouwelijk gesprek.”

Alle activiteiten tijdens de 10-daagse van
de Geestelijke Gezondheid zijn gratis.
Meer info en inschrijven:
+ www.stad.gent/veerkracht
• 09 267 03 00
(Dienst Welzijn en Gelijke Kansen)
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DANKZIJ

Shalan
Vijf jaar geleden ontvluchtte
hij de oorlog in Syrië, vandaag geeft Shalan Alhamwy
vlotjes commentaar bij de
Koningin Elisabethwedstrijd.
In de Wereldmuziekschool
kweekt hij Gents talent.

“Ik zie de dingen een beetje anders
dan violisten die enkel met klassieke
muziek bezig zijn. Ik heb viool leren
spelen in Damascus en in Homs. Mijn
Russische professor aan het conservatorium van Damascus dompelde
mij onder in Beethoven en Tsjaikovski, maar de Arabische muziek is mijn
achtergrond. Ik ben thuis in beide
genres. De westerse traditie geeft
niet veel ruimte om van de partituur
los te komen. Durf te improviseren,
durf de muziek te versieren met
krulletjes van jezelf! Ook Bach improviseerde volop op zijn klavecimbel,
weet je. Dat zijn veel muziekscholen
hier jammer genoeg een beetje kwijt.
In onze Wereldmuziekschool zijn
beide manieren van leren belangrijk:
op partituur en op gehoor. Het is een
van de weinige plekken in Vlaanderen en Europa met een echt aanbod
van wereldmuziek. Alle leeftijden en
niveaus kunnen terecht in De Centrale: we geven zowel cursussen en
masterclasses aan gevorderden, als
beginnerslessen aan kinderen.”
Wil je ook oed (Arabische luit), darboeka (trommel),
baglama (saz), qanun (tafelharp) of viool leren spelen?
+ www.decentrale.be/wereldmuziekschool
• 09 265 98 28
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wie
Shalan Alhamwy,
coördinator Wereldmuziekschool
waar
De Centrale, Kraankindersstraat 2

De Centrale

FILMLOCATIES

© Lookout Point

DRAAIEN MAAR
Gent wordt steeds
populairder als filmlocatie.
Hoe komt dat?

V

orig jaar werden in Gent maar liefst
13 films en 6 tv-reeksen opgenomen, waarvan 3 buitenlandse
producties. Ook andere Vlaamse
kunststeden als Antwerpen, Brugge, Leuven en Oostende kregen de jongste jaren
meer en meer filmploegen over de vloer.
Al die steden hebben een specifieke
dienst die de toelatingen om te filmen aflevert. “We hebben de voorbije jaren een
aantal grote internationale producties
gekend en soms worden daarbij volledige straten en pleinen ingenomen”, zegt
Henk Terryn van Ghent Film Office. “Wij
proberen dat zo vlot mogelijk te laten
verlopen.”

Verlaten pakhuizen
De verklaring voor het toenemende

aantal producties ligt deels in Vlaamse
fondsen en andere steunmaatregelen,
maar ook het onderwijs speelt een rol.
Henk Terryn: “Heel wat filmmakers zijn
opgeleid in deze stad, bijvoorbeeld aan
het KASK. Gent telt veel bedrijfjes in de
filmsector. Die kennen tal van bijzondere plekken. Zo zijn er genoeg in Gent:
een middeleeuws centrum, maar ook
industriële loodsen, fabrieken, de haven
en prachtige huizen uit alle tijdperken.
Filmmakers zijn altijd op zoek naar
authentieke locaties, en die vinden ze
hier. Ze zijn bijvoorbeeld dol op verlaten
pakhuizen en oude scholen.”

Hippe sfeer
Wim Verstraete van het collectief The
View heeft een neus voor aantrekkelijke
filmlocaties. Als location hunter is het
zijn job om die te zoeken. “Gent heeft
troeven die je ook in andere steden
vindt: diverse wijken met elk een eigen
atmosfeer, een historisch patrimonium,

een hippe uitstraling. Maar het water
dat tot helemaal in de stad komt, is toch
wel een verschil met andere grote kunststeden”, zegt hij. “Water is visueel heel
dankbaar voor filmmakers. Dat zal je
bijvoorbeeld ook zien in ‘Cool Abdoul’,
een film over de Gentse bokser die we
momenteel draaien. Enfin, draaiden,
want door corona werden de opnames
even stilgelegd.”
Ook voor internationale producties was
Gent de laatste jaren populair. Henk
Terryn: “Dat levert een economische
return op. Je ziet een duidelijke stijging
van het aantal buitenlandse toeristen
dat naar Gent komt. Het grootste en
meest duurzame effect stellen we vast
als de stad herkenbaar in beeld komt en
ook met naam genoemd wordt.” De Stad
hoopt dat internationale filmmakers
de weg naar Gent blijven vinden als de
sector weer op toerental komt. Dat doen
ze alvast op het Film Fest Gent, van 13 tot
en met 24 oktober.
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START
The White Queen
(2013)

2

© Company Pictures & ALL3MEDIA

In heel wat historische films en
reeksen moet Gent het middeleeuwse Engeland voorstellen, en dat lukt
aardig. De BBC-reeks ‘The White
Queen’ roept de Rozenoorlog uit de
15de eeuw op door geloofwaardig te
puzzelen met stukjes Brugge, Gent
en Ieper. Miljoenen Britten vergaapten zich aan de Sint-Baafsabdij, het
Gravensteen en de crypte in het Duivelsteen en dachten: waar the hell is
dat? Ze kwamen bij bosjes naar Gent.

© Christian Geisnaes

8

Film Fest Gent

Op het 47ste Film Fest Gent (van
13 tot 24 oktober) staan ruim 100
langspeelfilms en zo'n 30 korte
films uit de hele wereld op het
programma. Het belangrijkste
filmfestival van het land schenkt
dit jaar extra aandacht aan de
Duitse cinema. Het festival wordt
georganiseerd volgens de laatste
coronarichtlijnen en een deel van
het programma zal je ook online
kunnen beleven. Zo volg je de jaarlijkse hoogmis van de filmmuziek,
de World Soundtrack Awards,
dit jaar live online op zaterdag
24 oktober om 20 uur. Het hele
programma bekijk je op
www.filmfestival.be.

14

(2013)

De schandaalfilm ‘Nymphomaniac’ toont het seksuele parcours van een 50-jarige vrouw,
vertolkt door Charlotte Gainsbourg. De film werd opgenomen in Kopenhagen en Keulen,
maar de meeste scènes draaide
regisseur Lars von Trier in het
sierlijke Muinkpark. Hij filmde
er in residentie Roosevelt, een
appartement uit de jaren 50.
Omdat het verhaal zich afspeelt
in het Londen van vroeger,
wilde von Trier alle auto’s rond
het Muinkpark weg. Hij was
zo vriendelijk om de bewoners
parkeercheques aan te bieden.
Het schandaalsfeertje rond de
film wekte veel persaandacht,
maar de ‘pornofilm’ bleek minder brutaal dan aangekondigd.

DE ROUTE

9

Nymphomaniac

Cool Abdoul

De opkomst en ondergang van de
Gentse boksheld Ismaïl Abdoul
is binnenkort te zien in een 100
procent Gentse prent van regisseur Jonas Baeckeland, met Nabil
Mallat, Anemone Valcke en Johan
Heldenbergh. De crew toverde
de Gentse Bandencentrale op de
Ottogracht en Sporthal Tolhuis om
tot boksclub en -arena. Herken je
ook de appartementsblokken in
de Scandinaviëstraat, het Maria
Middelaresziekenhuis en de cafés
aan de Vrijdagmarkt? Mogelijk dit
jaar nog in de zalen.

© ID/ Lieven Van Assche

1

3 Les misérables
(2019)

5
© Belga Image

4

© BBC

6
7

Spider in the Web (2019)
Oscar-winnaar Ben Kingsley en Monica
Bellucci spelen de pannen van het dak
van een Gents huis in ‘Spider in the
Web’. De film draait om een vrouw die
verwikkeld is in een complexe zaak
met een geheim agent van de Mossad.
Een deel van de opnames vond
plaats in een hoekwoning in de
Lamoraal Van Egmontstraat
aan het Citadelpark. Regisseur Eran Riklis gebruikte
het modernistische huis als
achtergrond voor enkele
intrigerende scènes tussen
de 2 topacteurs.

© RDenis Makarenko / Shutterstock.com

(2012)

Het internationaal bekroonde
‘The Broken Circle Breakdown’ is
voor een groot deel opgenomen op
Gents grondgebied, in een hoeve
in Mendonk. Regisseur Felix Van
Groeningen filmde ook in het
Universitair Ziekenhuis en ook
de cafés Hotsy Totsy en Damberd
komen duidelijk in beeld. De shop
van tattooartieste Elise (Veerle
Baetens) vind je nog altijd aan de
Brabantdam 135.

Emperor

‘Emperor’ is het meest ambitieuze filmproject dat ooit
in Gent neerstreek, met 5
draaidagen op 5 locaties. Het
Hollywood-spektakelstuk
met Adrien Brody zou Gent
internationale roem verschaffen als de illustere geboortestad van keizer Karel V. Veel
Gentenaars gingen zich in de
zomer van 2015 vergapen aan
de kleurrijke kostuums op de
Sint-Michielshelling en de
Graslei. Maar toen viel plots
het doek over de productie.
De film is zo goed als af, maar
kwam nooit uit. Een keizerlijk
gemiste kans.

Broken Circle

© Thomas Dhanens

In de vierde aflevering van de
prestigieuze BBC-reeks ‘Les
misérables’ breekt er in Parijs
een volksopstand uit. Die werd
gedraaid op de Korenlei en onder
de Sint-Michielsbrug. Voor de
verfilming van Victor Hugo’s
bekende roman werden ook
opnames gemaakt in Vilvoorde,
Brussel, Namen en Terhulpen. Dat
er zoveel Belgische locaties in de
reeks zitten, is te danken aan de
samenwerking met het Belgische
productiehuis Czar. Dat bedrijf
werkte ook al met de BBC samen
voor de serie ‘Baptiste’, waarin
onder meer het AZ Sint-Lucas te
zien is.

Grace of Monaco
(2014)

Gent moest nog meer andere steden voorstellen.
Voor de verfilming van het leven van Grace Kelly
werd de Kouter 2 dagen afgezet, enkel en alleen voor
binnenopnames in het opvallende, gele hôtel de
maitre naast de ING-bank. Wie een glimp dacht op
te vangen van actrice Nicole Kidman was eraan voor
de moeite: er was geen doorkomen aan. Maar La
Kidman flaneert wel prachtig door de authentieke
salons van Hotel Falligan.
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PLAN(T) EENS
EEN BOOM
STADSGROEN

Tegen 2024 krijgt Gent
150.000 extra bomen,
waarvan 1.500 straatbomen.
Die zuiveren de lucht en
zorgen voor koelte. Een
babbel met bomenexpert
Wim Moerdijk.

D

e tijden veranderen, de visie op
stadsgroen ook. Wim Moerdijk, al
32 jaar de Mister Boombastic van de
Gentse Groendienst, herinnert zich
nog dat hij en zijn vriendjes zich verstopten voor de parkwachter. “We speelden op het gras en dat was verboden.
Graspleinen waren afgezet met draad.
Wie van de paden afweek, riskeerde een
boete. Onze toenmalige directeur heeft
die afspanningen nog laten weghalen.
Een revolutie! Vroeger telde alleen het
uitzicht: groen moest mooi zijn. Vandaag
mag je het stadsgroen echt beleven. Er is
ook meer aandacht voor de ecologische
waarde.”
Vandaar de ‘obsessie’ voor
inheemse bomen?
“Inheemse bomen zoals eik, beuk,
berk, linde en hazelaar krioelen van de
beestjes. Uitheemse bomen zijn ook
mooi, maar er zit weinig leven in. Nu,
we zijn niet meer zo streng in de leer
als 10 jaar geleden. Sierbomen hébben
hun plaats in de stad, bijvoorbeeld
in het Citadelpark. Maar in het SintBaafskouterpark in Sint-Amandsberg
planten we in principe alleen inheemse
bomen.”
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Welke soorten plant je waar?
“Wintereik doet het goed in droge grond,
valse acacia ook. Die laatste is wel een
exoot. Ik zei het al, we zijn minder streng
geworden. (lacht) Soms is het zoeken
naar wat werkt. Rond het centrum liggen
veel oude vuilnisbelten. Vaak zijn die
overdekt met een ondoordringbare
kleilaag. Daar blijft het water staan en
kunnen de wortels van de bomen niet
diep genoeg in de grond groeien. Eik
en es doen het vaak toch goed op zo’n
plek. Is de bodem nat, dan planten we
zomereik, wilg, els en es.”
Wat is de impact van de recente
droogte?
“Natte omgevingen drogen op. Veel
wilgen sterven af en ook beuken hebben
het moeilijk. Een beuk wortelt zeer
oppervlakkig. Zakt het grondwater te
veel, dan sterft hij. Daarom proberen we
het regenwater ter plaatse te houden,
onder andere door minder te draineren.”
Waar komen die 150.000 geplande
bomen?
“Vooral in de 5 Gentse groenpolen: de
Vinderhoutse bossen, de Gentbrugse
Meersen, het Parkbos, de omgeving van
de Bourgoyen en de Blaarmeersen, en
het toekomstige Wonderwoud, nabij
Oostakker. Ook in de bufferzones tussen
de dorpen en de industrie in de haven
komt er nieuw bos bij. Samen is dat goed
voor 90 hectare. Een deel planten we, een
ander deel groeit spontaan.”
Het is een duizelingwekkend getal.
“Dat cijfer is nochtans minder belangrijk
dan de oppervlakte. In opbrengstbossen,

‘Liever minder,
maar grotere
bomen.’

die werden aangeplant om te kappen en
daarna het hout te verkopen, plantte men
vroeger 1 boom per vierkante meter, of
10.000 bomen per hectare. Wij planten
de bomen op 8 meter van elkaar. Zo krijg
je minder, maar grotere bomen. Liever
één reuzenlinde dan tien bol-acaciaatjes
van 2 meter.”
In een smalle straat lukt zo’n
reuzenlinde natuurlijk niet.
“Straatbomen zijn een geval apart. Toch
proberen we ook daar grotere bomen
te planten, omdat die meer schaduw en
koelte geven. Vaak hebben we ook geen
keuze, want de hulpdiensten moeten
sowieso voldoende ruimte hebben
om te kunnen passeren. Zo krijg je al
snel bomen van zo'n 14 meter hoog.
Ook verharding en verdroging zijn
uitdagingen in het centrum. Daarom
gebruiken we vaak bomen uit warme
streken, zoals plataan, paardenkastanje
en valse acacia.”
Hoge bomen vangen veel wind.
Moeten we bang zijn?
“We kunnen het risico op vallen of
breken veel beter inschatten dan vroeger.
Met trekproeven simuleren we stormen
tot 12 beaufort en met echografie sporen
we holtes op. Zolang de holte niet groter
is dan twee derde van de stam, is een
boom leefbaar en veilig. Soms moeten
we een boom vellen. Dat doen we enkel
als het echt niet anders kan. In zo’n geval
planten we altijd nieuwe bomen in de
onmiddellijke omgeving van de gevelde
exemplaren.”
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Nooit meer oorlog

Overal in Gent staan
er merkwaardige en
waardevolle bomen. Elaine
Ost, voormalig educatief
medewerker in De
Bourgoyen, kiest er 5
met een verhaal.

Bomen werden vroeger vaak aangeplant om een historische gebeurtenis
te herdenken. Vrijheidsbomen
vierden de Franse Revolutie of de
Belgische onafhankelijkheid,
vredesbomen het einde van
de oorlog. Deze witte paardenkastanje werd in 1919 in
Desteldonkdorp geplant bij
de eerste verjaardag van de
intrede van Koning Albert I in
Brussel. Andere vredesbomen
zijn een witte paardenkastanje in
Oostakker en een Amerikaanse eik
in Wondelgem.

Op naar de 1000!
Het Maaltebruggepark vind je al op
een kaart van 1775. Best mogelijk dat
de zomereik op de vorige pagina er toen
al stond. Oud? Dat valt mee. Bij Namen
groeit een duizendjarig exemplaar. In
het Maaltebruggepark vind je ook een
bospartij met majestatische beuken. Aan
die boom danken we trouwens het woord
‘boek’: vroeger werden runentekens op
dunne beukenplankjes gekerfd.

Vrijershoekje voor meikevers
Geef een boom de ruimte, en daar gaatie. De haagbeuk ken je als haag, maar
dit exemplaar aan de Watersportbaan
groeide op 80 jaar tijd uit tot een beauty
met een machtige kroon. Leuk voor de
meikevers, want die planten zich voort
in de haagbeuk en voeden zich met de
blaadjes en de bloemen. Vallen hier ook
te bewonderen: een trompetboom, een
tulpenboom en enkele moerascipressen.

Op pad met Elaine
Vijgen na Pasen
Ooit waren gedroogde vijgen de enige
toegelaten zoetigheid tijdens de vasten.
Als de import vertraging opliep, werden
dat dus ‘vijgen na Pasen’. Vijgenbomen,
zoals die aan de Kleine Vismarkt, zijn
niet winterhard, maar door het micro
klimaat gedijen ze ook in de stad. Ze
groeien langs de oevers, waar de zaadjes
via de rioolbuizen
terechtkwamen.
Met dank aan de
Gentse vijgen
eters …
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I will survive
Toen in 1924 in het Berouw het schoolmuseum openging, was de lokale
canadapopulier al een volgroeide boom.
Errond legde conservator Michel Thiery
een plantentuin aan, een leerrijke groene
oase voor de kinderen uit de arbeiderswijk. De populier overleefde de Eerste én
de Tweede Wereldoorlog, inclusief een
granaataanval die de serres verwoestte.
Vandaag is deze reus het pronkstuk in De
wereld van Kina: De Tuin.

In haar boek ‘Gentse bomen met een
verhaal’ verzamelde Elaine Ost de mooiste Gentse bomen, een stadswandeling
en 3 fietstochten. Op zondag 22 en 29
november geeft ze zelf rondleidingen,
telkens om 14 uur. Startpunt is De wereld
van Kina: de Tuin (Berouw 55).
• Het boek is te koop in De wereld
van Kina, de Stadswinkel, de SintPietersabdij en op
www.skribis.be.
• Schrijf vanaf 29
september in voor
de wandelingen via
www.go.stad.gent/
gentsebomen. Geen
internet? Bel Gentinfo
(09 210 10 10).

DE AGENDATIPS VAN ...

Marjan

Het MSK en het S.M.A.K.
hebben een kersverse
buur: het Gents
Universiteitsmuseum.
‘Het GUM duikt in het
hoofd van wetenschappers
uit alle disciplines.’

“Verwacht geen klassiek natuurhistorisch museum zoals je dat vaak aantreft in andere universiteitssteden. We
willen weg van het rigide beeld van de
wetenschap: mannen in witte jassen
die stellig iets bewijzen. De wetenschappelijke praktijk is veel menselijker en mooier. Het is een verhaal van
kinderlijk enthousiasme, samenwerking en vooral tegenspraak. Vandaar
ook onze naam: ‘Forum voor wetenschap, twijfel en kunst’. Het GUM
neemt je mee achter de schermen
van de wetenschap, een prachtige ervaring. Wetenschap moet openstaan
voor prikkels vanuit de samenleving
en de kunsten. Voor de opstelling
laten we ons adviseren door jongeren,
want we mikken op een jong publiek.
Op verwondering en nieuwsgierigheid
staat geen leeftijd.”
+ www.gum.gent
• 09 264 49 30

wie
Marjan Doom, directeur GUM
waar
Plantentuin Gent

ZA 3 TOT ZA 31 OKT

Openingsmaand GUM
WO 28, DO 29 EN
ZA 31 OKT

Killjoy Quiz

NOG TOT 10 JAN

Danser brut

Zie agenda pagina 20
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agenda

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

OKTOBER

9000 boeken

+ www.9000boeken.be
• 09 323 68 78 (Bibliotheek De Krook)

Het Betere Boek

ZA 10 OKT
Literair festival Het Betere Boek verlost je van vastgeroeste denkbeelden
over Afrika. Curatoren Nadia Dala
en Omar Ba stelden een programma
samen op verschillende locaties in
de stad, onder meer in De Krook
(Miriam Makebaplein 1). Je ontdekt
er de rijkdom en diversiteit van de
literatuur van en over Afrika, van
Marokko tot Zuid-Afrika. ’s Avonds is
er de uitreiking van De Bronzen Uil.
+ www.hetbetereboek.be
• 09 323 68 78 (Bibliotheek De Krook)

RUP Afrikalaan
inloopmoment

Openingsmaand
GUM

TIP

© Michaël Mariën

ZA 3 EN ZO 4 OKT
Dit jaar is er geen Boekenbeurs.
Daarom organiseren uitgeverij
Borgerhoff & Lamberigts, de Gentse
boekhandels en De Krook ‘9000
boeken’. Een fris en eigenwijs
boekenfestival in Gent met tientallen
lezingen, workshops en signeer
sessies van je favoriete auteurs.
Onder meer Dalilla Hermans, Steven
Laureys, Hanne Luyten en Nina en
Eva Mouton zijn te gast.

ZA 3 TOT ZA 31 OKT

Het nieuwe Gents Universiteitsmuseum (GUM) opent de deuren om de hoek van het
MSK en het S.M.A.K., midden in de plantentuin van de UGent. De hele maand oktober
kun je het nieuwe ‘Forum voor Wetenschap, Twijfel & Kunst’ gratis en coronaproof
bezoeken. Je duikt er in het hoofd van de wetenschapper en neemt deel aan heel wat
workshops en andere activiteiten.
+ www.gum.gent
• 09 264 49 30

Spin en kleur je eigen wol

ZA 17 OKT
Spinnen? Dat is van wol garen maken. In het
Industriemuseum (Minnemeers 10) wijden
gepassioneerde specialisten je op 17 oktober
van 10 tot 17 uur in het vak in tijdens een
workshop. Je gebruikt bovendien planten
uit de tuin van het Industriemuseum om je
gespinde garen plantaardig te verven.
+ www.industriemuseum.be
• 09 323 65 00

WO 14 OKT
De Stad Gent maakt een ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP) op voor de
buurt van de Afrikalaan. In de nieuwe
stadswijk is ruimte voor bedrijven,
winkels en horeca, maar ook voor zo’n
670 woningen. Tot en met 12 november kun je opmerkingen en suggesties
indienen op basis van de start- en de
procesnota. Die vind je, samen met
meer uitleg over de procedure, op de
website of na afspraak bij de Balie
Bouwen. Op 14 oktober, tussen 16 en
20 uur, is er een inloopmoment in De
Buurtloods (Patrijsstraat 10). Schrijf je
in via de website. Geen internet? Bel
09 210 10 10 (Gentinfo).
+ www.stad.gent/afrikalaan
• 09 266 79 50 (Balie Bouwen)
+ bouwen@stad.gent

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

Jeugdsportfeest
G-sport

No(w)worries

ZO 25 OKT
De laatste zondag van oktober
wordt een topdag voor kinderen en
jongeren tot en met 18 jaar met een
fysieke of verstandelijke beperking,
of autisme. De Sportdienst en
Parantee-Psylos organiseren van 10
tot 16 uur het Jeugdsportfeest in
Sporthal Hekers in Zwijnaarde, met
activiteiten als kinbal en dans. Op de
website vind je het hele programma
en de voorzorgen tegen corona.

WO 28 OKT TOT ZA 7 NOV
Hoe kunnen we opnieuw samenkomen in een veilige en warme
omgeving? Zes Gentse cultuurhuizen
gingen met het thema gastvrijheid
aan de slag en gooien de deuren
open tijdens het stadsfestival
No(w)worries. Vooruit, Campo,
Kopergietery, NTGent, Opera
Ballet Vlaanderen en S.M.A.K. tonen
kersvers werk van opwindende
makers die een andere blik bieden
op onze nieuwe wereld. Op 5, 6 en
7 november, telkens van 18 uur tot
middernacht, brengt Night Shift
diverse kunstenaars samen in de
Gentse Opera.

ARMOEDE
hier trek ik
de grens

+ www.stad.gent/g-sport
• 09 266 80 00 (Sportdienst)

TIP
Gent tegen armoede

+ www.nowworries.be
• 09 267 28 20 (Vooruit)

© Luc Dequick

ZA 17 OKT
Een op de 6 Gentenaars leeft onder de armoedegrens. Op de Dag tegen Armoede,
op 17 oktober, maken de Stad en OCMW Gent samen met heel wat partners een
vuist tegen armoede. Meedoen? Haal een tattoo in het GentinfoPunt in je buurt of
neem deel aan één van de activiteiten. Van 12 tot 17 oktober zijn er workshops,
wandelingen en lezingen die je meer inzicht geven in armoede en de impact ervan.
Schrijf vooraf in via de website of telefoon.
+ www.stad.gent/dagtegenarmoede
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Tasje Troost

Killjoy Quiz

+ www.ntgent.be
• 09 225 01 01 (tickets)

Danser brut

NOG TOT 10 JAN
Danser brut, een expo in het Museum
Dr. Guislain (Jozef Guislainstraat 43),
biedt een atypische kijk op dans,
lichaam en beweging. Via een intrigerende mix van outsiderkunst, moderne
en hedendaagse kunst, medische
archiefdocumenten en filmfragmenten
ontdek je hoe breed lichaamsexpressie
wel is.
+ www.museumdrguislain.be
• 09 398 69 50

© Museum im Lagerhaus. Foto © Rolf Schindler

WO 28, DO 29 EN
ZA 31 OKT
De Braziliaanse schrijfster en
performer Luanda Casella legt graag
bloot hoe taal ons denken stuurt.
Haar voorstelling Killjoy Quiz, eind
oktober in het NTGent, heeft de vorm
van een televisiequiz. De deelnemers
beantwoorden vragen en scoren
punten. Maar de sluwe vragen leggen
vooroordelen bloot en ontwrichten
het idee dat scoren het hoogste
goed is.

ZA 31 OKT TOT ZO 8 NOV
Hoe verwerk je het afscheid van
een geliefde? In het Huis van Alijn
(Kraanlei 65) opent eind oktober een
installatie over rouwen en troost.
Tine Marie Van Damme, de initiatiefneemster van Postkantoor 00/00/00
(dat brieven aan overledenen
verwerkt), nodigt kunstenaars uit bij
een tasje koffie. Het laatste weekend
van oktober zie je Sassafras De Bruyn
(op zaterdag) en Saar De Buysere (op
zondag) live tekenen. Voor families
met kinderen is er een creatieve
koffietafel waar je samen aan de
slag gaat.
+ www.huisvanalijn.be
• 09 235 38 00
21

WEDSTRIJD

Vraag het aan
GENTINFO

‘Kan ik stage lopen bij
de Stad Gent?’
MAXIM THIENPONDT, STUDENT BEDRIJFSMANAGEMENT

Waar in Gent?
Stuur de oplossing samen met je adres vóór
maandag 12 oktober naar waaringent@stad.gent
of via de post naar:
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent,
Botermarkt 1, 9000 Gent.

Vijf winnaars

krijgen een pakket met een duoticket,
een t-shirt en een draagtas van het
GUM, het Gents Universiteitsmuseum.

“De Stad Gent geeft elk jaar een honderdtal stagiairs de
kans om ervaring op te doen in een betrokken en inspirerende organisatie. De Stad is actief in tal van maatschappelijke domeinen: zorg, mobiliteit, milieu, communicatie, HR,
cultuur, economie, financiën, facility management, sport,
toerisme … Kijk op www.jobs.gent.be/stages voor het
aanbod of bel 09 266 75 60 (Dienst Selectie en Mobiele
Ploeg). Na afloop van de stage blijf je meteen ook op de
hoogte van interessante vacatures bij de Stad.”

Gentinfo

Oplossing:

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 de muurtekening in de
Edelsteenstraat.
• Marc Bussens, Gent
• Kaat Cardoen, Gent
• Yves Moerman, Gent
• Lieve Morlion, Gent
• Yumi Vanwonterghem, Wondelgem
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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, Bart De Vliegher (redactie), Liesbet Van Cauteren,
Bjorn Vandenbussche, (vormgeving), Thomas Sweertvaegher (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 @FIEN1010
Blaarmeersen

5 @OHNE-GHENT
Oude Dokken

2 GERMAIN DEGRENDELE
Blekersdijk

6 @DOREENCOPPENS
Coupure Links

3 @ELKEROTTIER
Santo

7 @DAMPUURTE
De Dampoort

4 @OVANDOORNE
Oude Dokken

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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MAAK EEN AFSPRAAK
en win tijd voor leukere dingen

Loket op afspraak

Hoe?

Voortaan werken de loketten van
de Stad Gent enkel op afspraak

• Gentinfo 09 210 10 10

• afspraken.gent.be
• ter plaatse aan het onthaal

