
  

OOG VOOR  
ELKAAR

Architectuur  
in de prijzen

Wonderlijke  
voyage

STADSMAGAZINE  OKT 2021



Op zaterdag 9 oktober baadt de Sint-Baafs-
abdij aan de Voorhoutkaai in middeleeuwse 
sferen. Naar aanleiding van de Archeologie-
dagen smeden de Gentse stadsarcheologen 
een dag vol geschiedenis. Er zijn re-enact-
ments, gegidste rondleidingen en informa-

tieve standen over archeologie en het Gentse 
verleden. Kom gewoon langs om van de sfeer 
te genieten, of schrijf je op voorhand in voor 
een van de rondleidingen.
+ www.stad.gent/archeologiedagen
• 09 266 57 90 (Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg)
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‘Even alleen op stap was 
fijn. Maar ik was ook 
blij toen de dierenarts 
dankzij de chip in 
mijn hals mijn baasje 
terugvond.’

MARIE, OOSTAKKER

STADSKATTEN
Chippen en knippen
Katten zijn de ultieme gezelschapsdieren. 
Helaas raken ze soms op de dool. Om ze 
sneller terug te vinden, ben je verplicht om 
katten te chippen voor ze 5 maanden oud 
zijn. Daarnaast moet je ze ook laten castre-
ren of steriliseren. Een gecastreerde kater 
zal minder vechten en dus ook minder 
ziektes opdoen. Bovendien 
kan hij niet meer voor na-
komelingen zorgen, net als 
een gesteriliseerde kattin. 
Zo help je mee om het 
aantal zwerfkatten in de 
stad onder controle te 
houden.
+ www.stad.gent/ 

zorgvoorjekat
• 09 323 66 00  

(Groendienst)

FIETSTRACK
Registreer je route
Bouw je graag mee aan een veiligere mobiliteit 
in de stad? Voor een grootschalig onderzoek 
naar de fietsveiligheid in Gent vraagt de UGent 
ook jouw input. Fiets je regelmatig naar school, 
werk of een andere activiteit? Registreer dan je 
verplaatsingen via de website van Fietstrack en 
geef aan welke delen van de route je als veilig of 
onveilig ervaart. De resultaten zijn een belang-
rijke bron van informatie voor beleidsmakers en 
stadsplanners. 
+ fietstrack.ugent.be/gent
• 09 266 28 00 (Mobiliteitsbedrijf)

Welkom in  
de winkel

De UiTPAS heeft sinds kort een 
vaste plek in de stad. In de UiTWin-

kel (Veldstraat 82B) kom je alles 
te weten over de UiTPAS en het 
Gentse vrijetijdsaanbod. Je kunt 
er een UiTPAS kopen, maar ook 

tickets voor tal van evenementen 
in Gent. UiTPAS-punten ruil je ter 
plaatse voor toffe voordelen en 
gadgets van UiTPAS-aanbieders. 

De UiTWinkel is open van dinsdag 
tot vrijdag van 10 tot 17 uur en op 
zaterdag van 10 tot 16 uur. Kom 
langs en ontdek wat UiTPAS voor 

jou in petto heeft.

+ www.uitingent.be/uitpas
• 09 233 77 88 (UiTWinkel)

DE LEESJURY
Lezers gezocht

Ben je tussen 4 en 18 jaar en hou je van verhalen? 
In de Leesjury (de vroegere Kinder- en Jeugdjury 
Vlaanderen) beoordeel je samen met leeftijds-

genoten 6 tot 8 boeken, waaruit je nadien een favoriet kiest. Kleuters en 
beginnende lezers komen op zaterdagvoormiddag 6 keer samen in De Krook 
en de wijkbibliotheken van Ledeberg, Zwijnaarde en Brugse Poort. Voor de 
oudere kinderen is er een internetjury. De Leesjury start in oktober. Ben je er 
graag bij? Schrijf je dan in voor vrijdag 1 oktober.
+ gent.bibliotheek.be/leesjury
• 09 323 68 00 (Bibliotheek De Krook)©
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MARIE, OOSTAKKER

VRIJWILLIGERSPUNT
Nieuwe website en vormingen
Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk? De website 
van het Vrijwilligerspunt kreeg een nieuw jasje. De 
gebruiksvriendelijke vacaturebank helpt je in de 
zoektocht naar vrijwilligerswerk op maat van jouw 
wensen. Ben je al vrijwilliger? Neem dan zeker een 
kijkje op de website en schrijf je in voor een van de 
vormingen.
+ vrijwilligerspunt.stad.gent
• 09 267 03 00 (Dienst Lokaal Sociaal Beleid)

JEUGDRAAD
Zoekt versterking
Gebeten door Gent? Of een 
mening over wat de Stad beter 
kan doen voor jongeren? De 
Jeugdraad is altijd op zoek naar 
nieuwe mensen om mee advies 
te geven aan het stadsbestuur 
en samen acties op te zetten. 
Ben je tussen 16 en 30 jaar en 
woon, werk of studeer je in 
Gent? Dan ben je elke tweede 
maandagavond van de maand 
welkom om mee te vergaderen.
+ www.jeugdraad.gent
• 09 269 81 10 (Jeugddienst)

BEWEGEN 
Op verwijzing
Ben je ouder dan 18 en wil 
je graag meer bewegen in je 
leven? Dan is Bewegen Op 
Verwijzing iets voor jou. Met 
een verwijsbrief van een arts 
(jouw huisarts of specialist) 
kun je gratis terecht bij een 
Bewegen Op Verwijzing-coach. 
Die motiveert je en helpt je op 
weg met een beweegplan op 
maat. Zo wordt bewegen een 
goede gewoonte, van fietsen 
naar het werk of een dagelijk-
se wandeling tot wekelijkse 
sportactiviteiten, al dan niet in 
clubverband. 
+ www.stad.gent/bewegenopverwijzing
• 09 266 35 19 (Regie Gezondheid en Zorg)

POLITIE
Nieuw loket  
voor haatmisdrijven
Wil je een haatmisdrijf aange-
ven? Dan kun je vanaf 1 oktober 
op afspraak terecht bij een spe-
ciaal opgeleide politiemede-
werker. Onder haatmisdrijven 
verstaan we holebi-, trans-  
en interseksefobie, gender-
gerelateerd geweld, racisme  
en seksisme. Een afspraak 
maken doe je online via de 
knop #nohatecrime op de 
website van Politie Gent. De 
aangiftes zelf vinden plaats in 
het Algemeen Politiecentrum 
Gent (Antonius Triestlaan 12) 
op dinsdagavond of zondag-
middag.
+  www.politiegent.be

GENT KNAPT OP
Renoveren met steun
Ben je eigenaar van één woning, heb je een beperkt 
inkomen en is je woning toe aan dringende renovatie-
werken? Of ken je iemand in die situatie? Bij Gent 
knapt op kun je terecht voor gratis sociale begeleiding, 
renovatiebegeleiding en financiële steun. Die steun 
betaal je pas terug zodra de woning van eigenaar 
verandert of als je de woning verhuurt. Gent knapt op 
renoveert nadien andere huizen met hetzelfde budget. 
Wil je weten of je in aanmerking komt? Bel of mail 
voor een kennismakingsgesprek.
+  www.gentknaptop.be
•  0492 40 42 70 (Gent knapt op)
+  info@gentknaptop.be

SCHOOLVERLATER?
Boek een jobcoach
Ben je klaar met studeren en 
nieuw op de arbeidsmarkt? De 
jobcoaches van de Stad Gent 
staan je bij met tips, advies en 
hulp. Ze lezen je cv en motivatie-
brief na, bekijken samen met jou 
welke job bij je past of helpen 
je op weg naar een BIS-stage: 
een vrijwillige, betaalde stage 
van maximaal 6 maanden. De 
jobcoaches staan klaar voor elke 
Gentse schoolverlater, met of 
zonder diploma, zowel online 
als tijdens een persoonlijk  
gesprek. Maak een afspraak  
via de website.
+ www.stad.gent/takeoff
• 09 266 83 00 (Dienst Werk en Activering)
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DE ENERGIECENTRALE
Stook slim
Een open haard of houtkachel is niet zo 
onschuldig als je misschien denkt. Als je 
houtblokken verbrandt, komen er veel 
schadelijke stoffen vrij zoals fijn stof en 
roet. Die maken de lucht in en rond je 
huis ongezond. Verwarm je toch op hout, 
stook dan slim. Met enkele eenvoudige 
tips hou je de rookhinder beperkt en de 
lucht gezonder. Het allerbelangrijkste 
advies? Vermijd hout als brandstof voor 
(bij)verwarming. De Energiecentrale wijst 
je graag de weg naar milieuvriendelijke 
alternatieven. 
+ www.stad.gent/stookslim
• 09 266 52 00  

(De Energiecentrale)

COCREATIEFONDS
Aan de slag met digitaal  
erfgoed
De Collectie van de Gentenaar ontsluit de erf-
goedcollecties van de Gentse musea en het 
archief in een online data- en beeldbank. Wil 
je met je vereniging, bedrijf of school met dat 
digitale erfgoed aan de slag? Dien je project voor 
woensdag 1 december in bij het Co creatiefonds 
en maak kans op financiële steun van 2.000 tot 
20.000 euro. Zowel creatieve als technologische 
toepassingen komen in aanmerking. Meer uit-
leg? Schrijf je via de website in voor het online 
infomoment op dinsdag 5 oktober, om 12 uur  
‘s middags.
+  www.collectie.gent/cocreatie
• 09 266 82 21 (Dienst Strategische Subsidies)

HUURWONINGEN
Gratis kwaliteits-

onderzoek
Heb je twijfels of de woning die je 
huurt in orde is? Zijn er gebreken, 
maar vind je bij je huisbaas geen 

gehoor? Dan komt een woon-
controleur van de Stad Gent gratis 

bij je langs voor een kwaliteits-
onderzoek. Wil je als huurder 

graag meer advies, of uitleg over 
je rechten en plichten? Ga dan 
langs bij de Woonwijzer in je 

buurt.  

 + www.stad.gent/woonkwaliteit
 • 09 266 79 53  

( aanvraag kwaliteitsonderzoek)
 • 09 266 76 40 (Woonwijzer)

WERKEN
Nieuwe 
Meulestedebrug 

Binnenkort start de bouw van de nieuwe 
Meulestedebrug. Die moet het verkeer in 
het noorden van Gent een stuk vlotter laten 
verlopen. De huidige brug is verouderd en te 

smal. Het nieuwe exemplaar telt 5 rijstroken en is daardoor een stuk breder. 
De werken zullen 4 à 5 jaar duren. Samen met de brug worden ook de fiets-
verbindingen en het kruispunt van de Wondelgemkaai en de Zeeschipstraat 
aangepakt.
+ www.vlaamsewaterweg.be/gent-nieuwe-meulestedebrug
+ 09 292 12 11 (Vlaamse Waterweg)
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wie
Morteza Roozitalab, barista

waar
Kaffie is kaffie,  

Emiel Hullebroeckplein 1

“Koffie brengt mensen samen, over alle 
culturen heen. In Iran, waar ik vandaan 
kom, werkte ik in een koffiebar. De mensen 
uit de buurt kwamen er dagelijks over de 
vloer om een praatje te slaan. Dat mis ik 
enorm. Ik droom ervan om in Gent een 
eigen koffiehuis te beginnen. Maar dat is 
niet eenvoudig. Vooral de taal is een drem-
pel. Komaf Koffie, de mobiele koffiekar, is 
voor mij een belangrijke opstap. Samen 
met een tiental andere nieuwkomers 
kreeg ik de voorbije weken een opleiding 
tot barista en liep ik stage in een Gentse 
horeca zaak. Nu zijn we klaar om de straat 
op te gaan. Vanaf 6 oktober vind je ons op 
verschillende locaties in de stad. Alles aan 
de kar is duurzaam, van de koffie tot de 
bekers. Via Enchanté kun je ook een uitge-
stelde koffie schenken of krijgen. Kom je 
langs voor een kop, dan vertel ik je graag 
mijn verhaal. Mijn Nederlands is misschien 
nog niet perfect, maar de taal van koffie is 
universeel. Tot binnenkort?” 
+ komafkoffie.gent 
• 09 218 88 99 (Oxfam Wereldwinkels)

ONTMOET

Morteza 

Bij een kop koffie hoort een 
goed gesprek. Met Morteza 
bijvoorbeeld. Tijdens de 
Week van de Fair Trade trekt 
hij met een mobiele koffiekar 
én zijn verhaal naar de 
Gentse wijken.

Ben je nieuwkomer in Gent en heb je interesse om deel te 
nemen aan dit project? 
+ komafkoffie@oww.be  

Tijdens de Week van de Fair Trade, van woensdag 6 tot zater-
dag 16 oktober, staat eerlijke handel 10 dagen lang in de kijker. 
Een overzicht van alle activiteiten vind je op de website.
+ www.gentfairtrade.be

7

20
barista’s

10 
landen van herkomst

2 
locaties per dag



De 10-daagse van de 
Veerkracht staat dit jaar in 
het teken van ontmoeten. 

Hoe kunnen we ons 
opnieuw verbonden voelen 
na anderhalf jaar afstand 
houden? Actrice Veerle 

Malschaert en professor Rik 
Pinxten geven een voorzet.

Een bankje in het park
Toch werkte de coronacrisis ook nieuwe 
ontmoetingen in de hand. Voor de 
dagelijkse babbel waren we meer dan 
ooit aangewezen op onze directe om-
geving. “We zaten met een Orval voor 
de deur, terwijl de kinderen op straat 
speelden”, zegt Veerle. “Of ik nam plaats 
op de lange bank in het parkje aan de 
overkant, en er was altijd wel iemand 
die erbij kwam zitten. Een stad heeft 
plekken nodig die spontane ontmoetin-
gen stimuleren. Een grasperk met een 
bankje, en een stukje wilde natuur waar 
de kinderen zich kunnen uitleven.”  

zegt Veerle. “Plots stond ik in een lege 
zaal te spelen voor een online publiek: 
nogal absurd wanneer je het hebt over 
verbinding zoeken. Zelfs mét publiek 
mocht ik niemand aanraken, terwijl 
dat net een ontwapenend moment is 
in de show. In Deel Mij eindig ik lepeltje 
lepeltje met een wildvreemde. Ik ben blij 
dat ik de mensen weer zover krijg, want 
menselijk contact is voor mij als eten en 
drinken. Die online initiatieven voelen 
voor mij toch een beetje als haardvuur 
op een scherm. Daar krijg ik het ook niet 
warm van.”

Oogcontact
Ook voor Rik weegt een virtueel 
 onderonsje niet op tegen echte 
 ontmoetingen. We hebben meer 
mogelijkheden dan ooit om elkaar te 
zien. Tegelijkertijd maken ze de afstand 
groter. “Je zit op het scherm naar elkaar 
te kijken, maar je hebt geen oogcontact. 
Sociale media kunnen tot mooie dingen 
leiden, maar ze worden soms misbruikt. 
Ik vergelijk het graag met alfabetisering. 
Het is een goede zaak dat mensen leren 
lezen en schrijven, maar het zorgt er 
ook voor dat ze meer taken aankunnen 
en dus meer opbrengen voor de baas. 
In grote delen van de wereld wordt 
vertellen zo weggedrukt, omdat het 
minder waard zou zijn dan wat er 
geschreven staat. Terwijl vertellen 
gewoon een manier is om creatief met 
de wereld bezig te zijn.”

M et Deel Mij staat Veerle 
 Malschaert tijdens de 10-daagse 
van de Veerkracht op de planken 
van Theaterzaal Heilig Hart. Het 

is een comedyshow over eenzaamheid, 
waarin Veerle in tijden van virtueel 
contact pleit voor echte ontmoetingen. 
Dat echte ontmoeten zijn we volgens 
antropoloog Rik Pinxten een beetje ver-
leerd. We sluiten ons op in onze eigen 
bubbel, weg van wie niet in ons plaatje 
past. Terwijl we in essentie allemáál 
verschillend zijn. Net als de zebra heeft 
elke mens een ander streepjespatroon. 
Die diversiteit omarmen is een voor-
waarde om elkaar na corona weer te 
vinden.

Haardvuur op een scherm
“Mijn voorstelling kwam voor de 
coronacrisis tot stand, maar kreeg de 
voorbije maanden een extra dimensie”, 

INTERVIEW

WELKOM  
TERUG

8

Wie zou je 
graag nog 

bedanken?



‘Menselijk contact  
is voor mij als eten 

en drinken.’
VEERLE MALSCHAERT, ACTRICE

Dat contact met de natuur vindt ook Rik 
essentieel: “De coronapandemie is een 
gevolg van de roofbouw op onze pla-
neet. Het evenwicht is zoek. Niet alleen 
tussen mensen onderling, maar ook 
tussen mens en natuur. Terwijl alles en 
iedereen met elkaar verbonden is. Wat 
je hier doet, heeft ook impact aan de an-
dere kant van de wereld. Dat krijgen we 
alleen hersteld als we elkaar weer leren 
ontmoeten, over alle verschillen heen.”

Een glimlach en een goeiedag
Maar hoe doen we dat, nu de anderhalve 
meter voor velen een reflex is gewor-

den? Volgens Veerle is het antwoord 
simpel. “Het begint met een glimlach en 
een goeiedag. Gewoon je hart openstel-
len voor je medemens, los van alle voor-
oordelen. Als je dat doet, komt die ver-
bondenheid vanzelf. Ik beschouw elke 
mens als een potentiële pop-upvriend, 
zelfs al hebben we op het eerste gezicht 
weinig of niets met elkaar gemeen. Als 
iedereen vriendelijk is tegen iedereen, 
blijft niemand eenzaam achter. Het 
klinkt misschien melig, maar voor mij is 
dat een levenshouding. Ik ben altijd op 
zoek naar contact: noem het gerust een 
aandoening. (lacht)”

9

Hoe kom 
jij tot rust?

Waar krijg  
jij energie 

van?

Professor Rik Pinxten en actrice Veerle Malschaert: "Alles en iedereen is met elkaar verbonden."
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Nood aan een goede 
babbel? Op meer dan 

1.000 Gentse zitbanken 
trekken eenvoudige vragen 

de conversatie op gang. 
Deze 5 babbelkonten 

breken het ijs.

BASHIR ABDI, ATLEET
“In de aanloop naar de Olympische Spelen 
had ik een slechte dag. Mijn training 
draaide anders uit dan voorzien. Uit 
frustratie deed ik ’s nachts geen oog dicht. 
De volgende dag telde m’n coach alle 
goede trainingen van de voorbije dagen 
bij elkaar op. Als je focust op het goede in 
je leven, gaat alles vanzelf beter.”

LIEN STOCKMANS, COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE
“Mijn vriend is afkomstig van Egypte. We 
leerden elkaar kennen tijdens een taal- en 
ontmoetingsavond in een Gents café. Ik 
zou graag het Egyptisch dialect van het 
Arabisch willen leren, zodat ik ook met zijn 
familie kan praten. Lessen zijn er niet echt, 
maar via een oproep op Facebook kreeg ik 
intussen wel een boek aangereikt.”

SELIM KUBAT, SPORTCOACH
“Lang geleden was ik een hangjongere. 
Dankzij de bokssport raakte ik van de straat 
af. Vandaag probeer ik andere jongeren 
dezelfde kansen te bieden. Samen met een 
tiental vrijwilligers geef ik sportlessen en 
persoonlijke begeleiding, met oog voor 
hun noden. Zodat ze ook trots op zichzelf 
kunnen worden.”

LOES CARLIER, VERPLEEGKUNDIGE
“Ik begin elk gesprek met dezelfde vraag: 
hoe gaat het met jou? Dat doe ik ook bij 
mijn patiënten. Ik werk op intensieve 
zorg, dus meestal is het antwoord niet 
zo goed. Maar dan probeer ik er toch een 
positieve draai aan te geven. Een klein 
gelukske per dag maakt vaak een heel 
verschil. Je moet het alleen willen 
zien.”

WALTER VERMEIRE, CAFÉ ’T PLEINTJE
“Samen met mijn showgroepje organi-
seerde ik een benefiet voor de slachtoffers 
van de watersnoodramp. Het zaaltje ach-
ter mijn café zat in een mum van tijd vol. 
Onze actie bracht 2.330 euro in het laatje. 
Die solidariteit heeft me enorm gepakt, 
zeker als je weet dat de mensen het hier in 
de buurt ook niet breed hebben.” 

Wat is het 
beste advies 

dat je ooit 
kreeg?

Wat zou je 
graag nog 

willen leren?

Waar ben 
jij het meest 

trots op?

Hoe zorg je 
ervoor dat 

anderen zich 
goed voelen?

Wat deed je de 
voorbije dagen 

glimlachen?

Alle activiteiten tijdens en na de 10-daagse van de  
Veerkracht zijn gratis. Voor de meeste activiteiten moet 
je online inschrijven. Geen internet?
Reserveer via Gentinfo.
+ www.stad.gent/veerkracht
•  09 210 10 10 (Gentinfo)
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Gilles
DANKZIJ

“Ik ben een actieve skater en een kind 
van de jaren 90. Infrastructuur om te 
skaten was er toen veel minder. Wij 
beoefenden onze sport gewoon op 
straat. Veel mensen waren skaters 
liever kwijt dan rijk. De voorbije jaren 
is dat gelukkig veranderd. Skaten zit 
in de lift en daar heeft de Stad oren 
naar. Het skate park op de Blaarmeer-
sen is wat dat betreft een grote stap 
vooruit. Skaters, maar ook freerunners, 
BMX’ers, inlineskaters en rollerskaters 
komen er op een veilige manier hun 
skills studeren, om ze nadien op straat 
verder te verfijnen. Voor hen ben ik het 
eerste aanspreekpunt. Ik luister naar 
hun noden, maar ook naar die van de 
bewoners en de Stad. Wie respect 
geeft, krijgt respect terug: dat geldt 
zeker binnen de skate cultuur. Samen 
bouwen we aan een positieve sfeer 
waarin iedereen zijn of haar sport kan 
beoefenen, met oog voor elkaar én 
voor de omgeving.”

 Skategent
+ sportdienst@stad.gent

Skaters brengen kleur in 
de wijken, maar botsen 
soms op onbegrip. Als 
jongerenwerker Urban 
Sports slaat Gilles de brug 
tussen de straat en de stad. 

wie
Gilles Vanhamme,  

jongerenwerker Urban Sports
waar

Skatepark Blaarmeersen

Skatepark 
Blaarmeersen

Op Skatepark Blaarmeersen, het grootste skatepark van België,  
zijn alle Urban Sporters welkom. 
+ www.stad.gent/skateparkblaarmeersen  
Op zoek naar een sportlocatie bij jou in de buurt?
+ www.stad.gent/waar-kan-ik-sporten
•  09 266 80 00 (Sportdienst)
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G ent telt meer dan 57.000 apparte-
menten, samen goed voor 40 pro-
cent van alle woongelegenheden in 
de stad. Nogal wat appartements-

blokken dateren uit de jaren 60 en 70 
van de vorige eeuw. Vaak voldoen ze 
niet aan de basiscriteria voor energie-
zuinig wonen. Renovaties dringen zich 
op. Maar hoe krijg je de neuzen van je 
medebewoners in dezelfde richting?
Veerle Van Deuren weet er alles van.  
Samen met 7 mede-eigenaars be-
woont ze een appartementsblok in 
Sint-Amandsberg. Het gebouw dateert 
uit 1963 en is hier en daar aan renovatie 
toe. Veerle Van Deuren: “Om de nieuwe 
normen te halen, moesten we vorig 
jaar het dak isoleren. Daarover bestond 
weinig discussie: het ging om een 
verplichte ingreep, die goedgekeurd was 
door de vereniging van mede-eigenaars. 
Helaas heeft niemand van ons verstand 
van renoveren, dus klopten we aan bij 
De Energiecentrale. Een renovatiecoach 
heeft toen het hele traject begeleid, van 
het opvragen en beoordelen van offertes 
tot het aanvragen van de juiste premies. 
De premie van de Stad Gent hebben we 
intussen ontvangen. Die van de Vlaamse 
overheid is op komst. De rest van de 
kosten betaalden we met het huurgeld 
voor de gsm-mast op ons dak. Dat is 

meegenomen, want niet elke bewoner 
is in staat om grote kosten te dragen.”

Samen beslissen
De Energiecentrale is er niet alleen 
voor eigenaars van appartementen. 
Elke Gentenaar met renovatieplannen 
kan er terecht voor gratis advies rond 
energiezuinige thema’s als isolatie, 
verwarming of ventilatie. Met Nathalie  
Van Peteghem heeft de dienst sinds be-
gin dit jaar wel een renovatiecoach in 
de rangen die zich specifiek tot appar-
tementsbewoners richt. Dat is nodig, 
zegt ze zelf: “Bij de renovatie van de 
gemeenschappelijke delen moet een 
meerderheid van de mede-eigenaars 
samen beslissen om de werken uit te 
voeren. Niet iedereen zit altijd van bij 
het begin op dezelfde golflengte. In 
dat geval heb ik met alle afzonderlijke 
eigenaars een babbel over wat hen 
tegenhoudt om te renoveren en welke 
voordelen de ingreep oplevert.”
Ook voor individuele renovaties aan 
appartementen, zoals het plaatsen van 
hoogrendementsglas, is Nathalie het 
eerste aanspreekpunt. “Ik probeer wel 
altijd eerst te polsen of er nog buren 
belangstelling hebben in dezelfde in-
greep. Als 30 bewoners tegelijk beslis-
sen om hun oude ramen te vervangen, 

kun je de prijs aanzienlijk drukken. In 
dat geval organiseer ik een infosessie 
voor alle geïnteresseerde eigenaars. Ik 
breng de verschillende mogelijkheden 
in kaart, zowel technisch als financieel,  
zodat ze samen een weloverwogen 
beslissing kunnen nemen.”

Eerst nog sparen
Over de inbreng van De Energiecentrale 
is Veerle Van Deuren zeer te spreken. 
“De renovatiecoach heeft ons heel 
wat werk uit handen genomen. Ik ben 
vooral blij dat we zelf niet alles moesten 

Woon je in een appartement en wil je 
energiezuinig renoveren? Renovatiecoach 
Nathalie helpt jou en je medebewoners 

gratis op weg.

DE ENERGIECENTRALE

SAMEN 
RENOVEREN
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uitzoeken. Een volgende ingreep is de 
vervanging van een glazen inkomdeur 
en een raam op het gelijkvloers. Op ter-
mijn zullen we wellicht ook de buitenge-
vel van het gebouw moeten renoveren. 
Volgens de renovatiecoach kunnen we 
voor zulke ingrepen een beroep doen op 
de goedkope energielening van de Stad 
Gent. Reden genoeg om ook dan weer 
De Energiecentrale in te schakelen.”

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

13

‘Met 30 bewoners 
tegelijk renoveren, 

maakt alles een 
stuk goedkoper.’
NATHALIE VAN PETEGHEM, DE ENERGIECENTRALE

‘Renoveren  
kun je leren.’

LOUIS DE GEEST,
DE ENERGIECENTRALE

“Denk je ook aan een energiezuinige renova-
tie? Schrijf je dan in voor de digitale renovatie- 
academie. In een reeks webinars kom je meer 
te weten over onderwerpen als ‘Collectief 
renoveren in je appartementsgebouw’,  
‘Verbouwtips voor nieuwe huiseigenaren’ 
en ‘Warmtepompen voor dummies’. Na de 
web inars kun je bij De Energiecentrale terecht 
voor gratis begeleiding van jouw renovatie-
project en hulp bij de zoektocht naar de meest  
geschikte financierings- en subsidiekanalen.”

+ www.energiecentrale.gent/ 
 renovatie-academie
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ALLE 
ZEILEN BIJ

START

De Gentse priester Michael 
de Febure vertrekt in 

het voorjaar van 1721 op 
handelsmissie naar  Oost-

Indië. In de Sint-Pietersabdij 
neemt zijn reisdagboek je 
mee op expeditie naar de 

wereld van toen.

DE ROUTE

Michael de Febure nam de barge van Gent naar Oostende en stapte daar op de Sint-Pieter:  
de start van een maritiem avontuur dat anderhalf jaar zou duren.
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Reisdagboek 
Michael de Febure heeft een 
 nobele taak aan boord van het 
schip. Als aalmoezenier houdt hij 
de bemanning op het rechte pad. 
Onderweg gaat de wereld voor 
hem open. Hij geeft zijn ogen de 
kost en noteert zijn bevindingen 
in een reisdagboek. Dat biedt van-
daag een unieke kijk op het leven 
aan boord van een 18de-eeuws 
koopvaardijschip. Het wordt be-
waard in de handschriftencollectie 
van de Gentse universiteitsbiblio-
theek en loopt als een rode draad 
doorheen de tentoonstelling.

Vreemde vogels
Ook het wonderlijke zeeleven kan 
op Michaels belangstelling reke-
nen. Voor het eerst in zijn leven 
staat hij oog in oog met walvissen, 
vliegende vissen, zeeschildpadden 
en albatrossen. Uit zijn gedetail-
leerde beschrijvingen blijkt dat 
hij wel degelijk op de hoogte was 
van hun bestaan. Toch kan hij zijn 
geluk niet op wanneer hij voor 
het eerst een echte walvis aan-
schouwt: “Heden saghen wij eenen 
noort caper seer groot, het hooft was 
ia dicker als een biertonne, de lenghte 
wel 80 a 90 voeten.”

Wonderlijke Voyage
Van vrijdag 22 oktober tot 
zondag 6 maart ga je in de 
Sint- Pietersabdij (Sint-Pieters-
plein 9) mee scheep met de Sint- 
Pieter. Unieke objecten brengen 
de handelsmissie opnieuw tot 
leven: van historische atlassen, 
prenten en scheepsmodellen 
over exotische planten en die-
ren tot maritieme vondsten uit 
18de-eeuwse scheepswrakken. 
Topacteurs als Titus De Voogdt 
en Sebastien Dewaele vertellen 
het verhaal van Michael de 
Febure en zijn scheepsmakkers 
in een sfeer van ontdekking, 
verwondering en avontuur. Een 
fascinerende beleving voor jong 
en oud. 

 historischehuizen.stad.gent/wonderlijke-voyage
• 09 266 85 00 (Historische Huizen Gent)

Alle hens aan dek!
Zo’n bootreis naar Oost-Indië is 
een  hele onderneming. Het schip is 
geladen met koeien, geiten, kippen 
en brandewijn voor eigen consump-
tie, naast handelswaren als zilver-
stukken. De bemanning is 68 man 
sterk en bestaat niet alleen uit een 
kapitein en matrozen, maar ook uit 
scheepsjongens, soldaten, trompet-
ters, zeilmakers, timmerlieden en 
een kruidendokter. Naast het vele 
werk is er ook tijd voor ontspan-
ning, ook al liggen piraten en zware 
stormen op de loer.

Terminus 
Uiteindelijk, na meer dan 7 maanden 
op zee, bereikt de Sint-Pieter de Indi-
sche havenstad Surat. Op de markt 
van Surat heerst een drukte van 
jewelste. Het is een smeltkroes van 
talen, culturen, religies en volkeren, 
maar ook van geuren, kruiden en 
exotische producten. Met het ruim 
vol Indisch textiel, peper en spece-
rijen vat de Sint-Pieter de terugreis 
naar thuishaven Oostende aan. Daar 
wordt de bemanning op trompet-
geschal, kanonschoten en 
het gejuich van toeschou-
wers onthaald.

1 3

4

2

5

Rare snuiters
De Sint-Pieter vaart langs 
onbekende eilanden en verre 
continenten. De gebruiken van 
de lokale bevolking worden 
door de bemanning niet altijd 
even enthousiast onthaald. Ook 
de Gentse priester schrijft vol 
verwondering en emoties over de 
zeden en gewoonten in Kaapverdië, 
India en de Azoren. Zijn 
bevindingen doen ons vandaag 
raar opkijken.
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ARCHITECTUURPRIJS

Moeten we dat nu mooi 
vinden? Marie-José Van 

Hee, vakjuryvoorzitter van 
de Gentse Architectuurprijs, 
kent de vraag. “Architectuur 
is geen kwestie van mooi of 
lelijk: dat moet ook uit deze 

wedstrijd blijken.” 

O p zondag 17 oktober wordt de 
nieuwe Architectuurprijs Gent 
uitgereikt. Wat nu al vaststaat: er is 
meer dan 1 winnaar. De vakjury en 

de publieksjury mogen elk een laureaat  
aanduiden. Waarop gaan zij hun be-
slissing baseren? We vragen het aan 
Marie-José Van Hee, klinkende naam in 
de architectuur wereld en voorzitter van 
de vakjury. Matteo De Letter schuift mee 
aan als lid van de publieksjury. 

Contact met het water
Het gesprek vindt plaats in Melopee. Dat 
stadsgebouw aan de Oude Dokken biedt 
onderdak aan een kinderdagverblijf, een 
school en een sporthal. Melopee is niet 
alleen de locatie van de prijsuitreiking, 
maar ook 1 van de 20 genomineerde 
projecten. Een kanshebber? Marie-José 
Van Hee: “Ja, net als de 19 andere, hé. 
Iedereen krijgt een eerlijke kans. (lacht) 
Ik vind het wel een stevig, degelijk 
gebouw. Van de Stad moest de bruikbare 
oppervlakte aan buitenruimte 3 keer de 
oppervlakte van het terrein zijn. Door 
in de hoogte te bouwen, creëerden de 
 architecten buiten platformen. De kinde-
ren kunnen erop of eronder spelen. Ook 
het contact met het water is een troef. 

Water geeft een gevoel van ruimte.”
Matteo knikt instemmend. “Onge-
lofelijk dat ze al dat water in de stad 
ooit dichtgegooid hebben. Kijk naar 
de Reep, die weer opengemaakt is. De 
meerwaarde is enorm.”
 
Snelle veranderingen
Matteo De Letter maakt straks met 
de publieksjury een rondrit langs de 
genomineerde projecten. Het is een 
divers gezelschap, met 25 Gentenaars 
van alle leeftijden, wijken en origines. 
Zelf vindt Matteo in elke bouwstijl wel 
iets moois. Als zelfverklaard straat-
loper kijkt hij met grote ogen naar de 
snelle veranderingen in de stad: “Hoe 

hier aan de Oude Dokken een nieuwe 
wijk groeit, vind ik boeiend. Hetzelfde 
geldt voor de transformatie van de 
Korenmarkt en het Braunplein, van 
grijze plek naar hotspot. Voor u zit een 
stadshal-fan van het eerste uur. En dat 
zeg ik niet omdat een van de bedenkers 
hier aan tafel zit. (lacht)” 
Marie-José Van Hee (onverstoord): “Het 
Braunplein was een parking, een plek 
zonder veel betekenis. De stadshal en 
het parkje ernaast maken er een popu-
laire ontmoetingsruimte van. Door de 
positie en de vorm van de stadshal komt 
het middeleeuwse patroon met de 2 
pleintjes terug en wordt het oog naar de 
gebouwen eromheen geleid.”

BOUWEN 
AAN  
DE STAD

Architecte Marie-José Van Hee en publieksjurylid Matteo De Letter beoordelen de meest spraakmakende Gentse architectuur.
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het in zijn omgeving zien staan, ervaren, 
gebruiken. Dan groeit het besef: architec-
tuur is meer dan de kleur van baksteen.”
Een bijzonder aandachtspunt voor de 
vakjury wordt duurzaamheid. Daar heeft 
Marie-José Van Hee een uitgesproken 
mening over. “Duurzaamheid gaat ver-
der dan isolatie- en ventilatietechnieken. 
De productie daarvan veroorzaakt ook 
CO2-uitstoot. En ze geven het gebouw 
een beperkte houdbaarheid, want je 
moet alles strippen om het te hergebrui-
ken. Met alle afval van dien. Ik hou van 
architectuur met adequate en goed ver-
lichte ruimtes, die je vlot kunt aanpassen 
voor een volgende gebruiker. Ook dat is 
bouwen voor de toekomst!”

De kleur van baksteen
Projecten als de stadshal tonen het aan: 
architectuur heeft tijd nodig. Marie-José 
Van Hee: “3D-simulaties zijn vaak 
moeilijk te lezen. Veel mensen ‘voelen’ 
de kwaliteit van een gebouw pas als ze 

‘De kwaliteit van 
een gebouw voel je 
pas als het in zijn 
omgeving staat.’

MARIE-JOSÉ VAN HEE, ARCHITECTE

“De Architectuurprijs Gent is een initiatief 
van het Architectuurplatform Gent. Daarin 
bundelt de stadsbouwmeester de krachten 
met stadsmusea, architectuuropleidingen 
en architectuurvereniging Archipel. Uit meer 
dan 120 inzendingen hebben we een shortlist 
van 20 kandidaten geselecteerd. Daar zitten 
nieuwbouw- én renovatieprojecten bij, zo-
wel woningen en kantoren, als cultuurhubs, 
scholen, buurthuizen, een brug en een park. 
Wil je in de voetsporen van de vakjury en 
de publieksjury de genomineerde projecten 
ontdekken? Dat kan op zondag 17 oktober. 
Wie dat met de fiets wil doen, kan zich in-
schrijven voor de geleide fietstocht of zelf een 
fietskaart downloaden op de website. Je bent 
ook welkom in Melopee (Kompasplein 1), voor 
een vrij bezoek tussen 14 en 17 uur, voor een 
gegidste rondleiding of voor de prijsuitreiking, 
om 17.30 uur. Voor een rondleiding of de prijs-
uitreiking reserveer je vooraf je plekje via de 

website. Geen internet? Bel Gentinfo.” 

+ www.architectuur.gent 
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

‘Bezoek de  
20 projecten.’

BREGJE PROVO, 
TEAM STADSBOUWMEESTER GENT

Architecte Marie-José Van Hee en publieksjurylid Matteo De Letter beoordelen de meest spraakmakende Gentse architectuur.
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Ook zonder kansentarief levert de UiTPAS veel  voordelen op. 
Meer weten?
+ www.uitingent.be/uitpas 

Op zondag 17 oktober maakt de Stad met heel wat partners  
een vuist tegen armoede. Kom tussen 14 en 17 uur naar de 
stadshal en volg een initiatie breakdance, neem een oneerlijke 
 penalty met de Gantoise Plantrekkers, geniet van gratis hapjes 
of doe mee aan een van de vele andere activiteiten.
+ www.stad.gent/dagtegenarmoede
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

‘De UiTPAS maakt vrije tijd 
voor iedereen financieel 

haalbaar.’

VRIJE TIJD IS 
GOUD WAARD

Iedereen heeft nood 
aan vrije tijd, ook wie 

het minder breed heeft. 
Op zondag 17 oktober 
vraagt de Dag tegen 

Armoede aandacht voor 
een betaalbaar aanbod. 

Hoe hou jij de  
drempels laag?

3 X VRAGEN

‘Betaalbaar sporten.’
Bert Misplon
Sportaround
“Sporten is niet voor elke jongere vanzelf-
sprekend. Sportaround trekt buiten de 
schooluren met heel wat initiatieven naar 
de wijken. In verschillende buurten zor-
gen we elke week voor een gratis aanbod 
van naschoolse sport. Met de Sportkar, 
een bakfiets vol sportmateriaal, doen we 
in de vakanties de pleintjes aan. En tijdens 
de zomer organiseren we sportkampen. 
Alle kinderen en jongeren zijn welkom op 
onze activiteiten.”

‘Kansen grijpen.’
Marie Christine Van Durme
Gepensioneerde
“Ik heb veel passies, maar door omstan-
digheden kon ik die nooit ontwikke-
len. Nu ik gepensioneerd ben, volg ik 
haiku, filosofie en kalligrafie in de lokale 
dienstencentra. Dankzij de UiTPAS met 
kansentarief betaal ik maar een deel van 
het inschrijvingsgeld. Ik krijg ook korting 
op de Museumpas en in de sociale restau-
rants. Voor mijn verplaatsingen gebruik 
ik de taxicheques van de Stad Gent. Die 
kansen maken voor mij een immens 
verschil.”

‘Een korting van 80%.’
Julie Beeckman UiTPAS
“De UiTPAS met kansentarief is be-
doeld voor mensen die recht hebben 
op een verhoogde tegemoetkoming, in 
schuldbemiddeling of budgetbeheer zijn 
of leefloon ontvangen. Hij neemt een 
financiële drempel weg bij alle vormen 
van vrijetijdsbesteding, van cultuur over 
sport tot kinderkampjes. Net als bij een 
gewone UiTPAS kun je punten sparen en 
voordelen opnemen. Daarnaast heb je 
recht op 80% korting op alle activiteiten 
van UiTPAS-partners.” 



wie
Jean Paul Van Bendegem,  
wetenschapsfilosoof
waar
Bibliotheek De Krook,  
Miriam Makebaplein 1

Tijdens Quotes legt Tina 
De Gendt elke maand een 
auteur op de rooster. In 
oktober brengt Jean Paul 
Van Bendegem zijn boek 
Wijs, Grijs en Puber mee 
naar De Krook.

 Jean Paul 
DE AGENDATIPS VAN ...

Fokkof (met Barbara 
Sarafian)
WO 13 OKT
MINARD SCHOUWBURG

Quotes: Jean Paul Van 
Bendegem
DO 28 OKT
BIBLIOTHEEK DE KROOK

Overlap
ZA 30 OKT TOT Z0 9 JAN
GUM 

Zie agenda pagina 20-21
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“Sinds ik in 2018 met pensioen ging, 
valt het me op hoe vaak senioren 
worden weggezet als een last voor de 
maatschappij. Je leest voortdurend 
over het probleem van de vergrijzing. 
Tijdens de coronacrisis schreef een 
Nederlandse journaliste dat corona 
goed was om het ‘dorre hout’ weg te 
snoeien. Iemand anders pleitte ervoor 
om het stemrecht voor senioren af 
te schaffen, want die hebben toch 
geen perspectief meer. En ja, dan 
word ik opstandig. Er kwam een boek 
van, waarin ik ouder worden vergelijk 
met een tweede puberteit. Pubers 
proberen hun plaats te vinden in de 
samenleving, met een lichaam dat 
in verandering is, en dat maakt hen 
ambetant. Welnu, die omschrijving 
geldt evengoed voor oudere mensen. 
Vandaar mijn pleidooi voor de burger-
lijk ongehoorzame senior. De mensen 
moeten ons nemen zoals we zijn. Wie 
dat niet doet, is vanaf nu een grijsist: 
een nieuwe term die ik bij deze graag 
introduceer.”
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In het najaar van 1989 leerde Hans Mortelmans zijn toekomstige vrouw, maar 
ook de chansons van Georges Brassens kennen. Hij was in beide gevallen op slag 
verliefd. Met Op vlinderjacht brengt hij in De Centrale (Kraankindersstraat 2) zijn 
persoonlijke Centenaire: een spannend, stout, verhalend en vooral beeldschoon 
programma ter ere van de muzikale grootmeester, die op 22 oktober 1921 werd 
geboren.
+ www.decentrale.be
• 09 323 65 65 (De Centrale)

agenda

Het Betere Boek
ZA 9 OKT
Literair festival Het Betere Boek 
bevrijdt dit jaar de zinnen. Curatoren 
Mohamed Ikoubaân en Anneleen 
Van Offel stelden een programma 
samen met lezingen, interviews, 
panelgesprekken en een boekenver-
koop op verschillende plaatsen in de 
stad, waaronder De Krook (Miriam 
Makebaplein 1). Er zijn ook ‘hangende 
gedichten’ op gevels en ramen.  
’s Avonds is er de uitreiking van de 
Bronzen Uil.
+ www.hetbetereboek.be
• 09 323 68 73 (Bibliotheek De Krook)

Nocturne in de musea
DO 7 OKT
Iedere eerste donderdag van de maand 
openen verschillende Gentse musea een 
avond lang de deuren. Op donderdag  
7 oktober ben je van 18 tot 22 uur wel-
kom in het S.M.A.K., MSK, Design Museum 
Gent, STAM, Industriemuseum, Het Huis 
van Alijn, GUM, Museum Dr. Guislain en 
de Sint-Pietersabdij. In het STAM kun je 
ook nog naar een lezing door Jorn Hubo 
en Veerle Uyttersprot over rebellie in  
Van den vos Reynaerde en De Maghet 
van Ghend. Reserveer je tickets online.
+ www.degentsemusea.be/nocturnes
• 09 210 10 75 (BoekjeBezoek)

Op vlinderjacht

VR 22 OKT  

TIP

OKTOBER

Refugee Walk
ZO 3 OKT
Op zondag 3 oktober gaan wande-
laars overal in Vlaanderen op stap 
om geld in te zamelen voor mensen 
op de vlucht. In Gent vertrekt de 
Refugee Walk aan de ingang van de 
Bourgoyen (Driepikkelstraat 32) voor 
een route van 10 of 20 kilometer. 
Onderweg kom je meer te weten 
over de vluchtelingen in Gent en de 
organisaties die met hen aan de slag 
gaan. Halverwege, in De Meubel-
fabriek in de Meibloemstraat, is er 
een rustpunt met een hapje en een 
drankje. Schrijf in via de website.
+ www.refugeewalk.be
• 0465 07 67 58 (Gent Solidariteitsfonds)

Dag van de 
levensbeschouwingen
ZO 3 OKT
Op 3 oktober gooien 20 levensbe-
schouwelijke organisaties in Gent de 
deuren open. Tijdens rondleidingen 
leer je niet alleen hun gebouwen 
kennen, maar ook het geloof of de 
andere levensbeschouwing die er 
wordt beleefd. Op verschillende 
plaatsen zijn er religieuze zangston-
den, orgelconcerten, filosofiework-
shops en meditatietrainingen. Op  
de website en in de Stadswinkel  
(Botermarkt 17A) vind je alle info. 
Voor sommige activiteiten schrijf je 
vooraf in via de website. Geen inter-
net? Bel Gentinfo (09 210 10 10). 
+  www.stad.gent/ 

dagvandelevensbeschouwingen
•  09 267 03 00  

(Dienst Lokaal Sociaal Beleid)

Fokkof
WO 13 OKT
Voor het eerst staat Barbara Sarafian 
op de planken met een zelfgeschre-
ven monoloog. Met kwetsbare 
bravoure en veel humor vertelt ze 
in de Minard (Walpoortstraat 15) 
over de zonde van het vrouw-zijn. 
Ze ontleedt haar vallen en opstaan. 
Ze vertoeft maar al te graag tussen 
glazen plafond en glazen afgrond en 
vanuit die positie kijkt ze verwonderd 
naar de maatstaven en rolpatronen 
die ons worden aangepraat. 
+ www.minard.be
• 09 265 88 30 (Minard)

Weekend van de klant
ZA 2 EN ZO 3 OKT
Op zaterdag 2 en zondag 3 
oktober, het Weekend van de Klant, 
verwennen deelnemende winkeliers 
hun klanten met een cadeautje of 
een leuke actie. Zondag 3 oktober 
is bovendien koopzondag. Heel wat 
winkels in het centrum van Gent 
openen vanaf de middag de deuren. 
Bus en tram naar en in Gent zijn die 
dag helemaal gratis. Zowel De Lijn 
als de Gentse winkeliers zetten zich 
in om je veilig te ontvangen.
+ www.kooplokaal.gent
• 09 210 10 10 (Gentinfo)
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Seniorenweek
MA 15 TOT ZO 21 NOV
Een hele week lang kun je als 
Gentse senior deelnemen aan tal van 
activiteiten: wandelingen, lezingen, 
rondleidingen, film … Vind je iets naar 
je zin? Schrijf je vanaf 21 oktober 
in via de website. Geen internet? 
Bel Gentinfo. Wees er op tijd bij: 
de activiteiten zijn vaak snel volzet. 
Toegangskaarten kosten 5 euro (of 
1 euro met tariefvermindering). 
Kun je er niet bij zijn? Zap dan naar 
de Seniorenweek op de regionale 
televisiezender AVS.
+ www.stad.gent/seniorenweek/

programma
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Quotes: Jean Paul 
Van Bendegem
DO 28 OKT
In Wijs, Grijs en Puber houdt Jean Paul 
Van Bendegem een pleidooi voor de 
burgerlijk ongehoorzame senior. Op  
28 oktober is hij van 19.30 tot 21 uur te 
gast in Bibliotheek De Krook (Miriam  
Makebaplein 1). Tijdens Quotes vraagt 
Tina De Gendt de wiskundefilosoof 
om uitleg bij citaten uit het boek. De 
plaatsen in de zaal zijn beperkt, maar 
je kunt het gesprek ook online volgen. 
Reserveren is in beide gevallen verplicht.
+ gent.bibliotheek.be/quotes
• 09 323 68 00 (Bibliotheek De Krook)

Overlap
ZA 30 OKT TOT Z0 9 JAN
Kunstenaars en wetenschappers 
hebben een ongebreidelde nieuws-
gierigheid om de wereld om ons 
heen te begrijpen en te verklaren. Ze 
delen een visionaire impuls, het ver-
mogen om buiten kaders te denken 
en nieuwe modellen uit te vinden, die 
verder reiken dan wat we al weten. 
Na het boek Overlap: the No Man's 
Land between Art & Science pakt de 
Jonge Academie uit met een expo in 
het GUM (Ledeganckstraat 35).
+ www.gum.gent
• 09 264 49 30 (GUM)

De langverwachte uitbreiding van Design Museum Gent (Jan Breydelstraat 5) komt 
eraan: tijd om de collectie een laatste keer uitgebreid te tonen. Dat doet het muse-
um door de bril van de Gentse ontwerpers Muller Van Severen, die in 2021 als duo 
10 kaarsjes uitblazen. Goed voor een prikkelende dialoog tussen collectiestukken 
van het museum en eigen werk.
+ www.designmuseumgent.be
• 09 267 99 99 (Design Museum Gent)

De coronamaatregelen kunnen 
nog altijd wijzigen. Daardoor kan 

ook de invulling van evenementen 
aangepast worden. Houd de 

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

Van Liefdadig 
naar Rechtvaardig
DI 19 OKT
Hoe pak je mondiale ongelijkheid 
aan? Wat betekent internationale 
solidariteit? Hoe biedt ze antwoor-
den op globale uitdagingen? Els 
Hertogen, directeur van 11.11.11, stelde 
een boek samen dat antwoorden 
biedt op al deze vragen: Van Liefdadig 
naar Rechtvaardig. Op 19 oktober, om 
19.30 uur, gaat de auteur hierover 
in debat in Bibliotheek De Krook. De 
toegang is gratis, maar inschrijven is 
verplicht.
+ gent.bibliotheek.be/ 

boekvoorstellingen
• 09 323 68 00 (Bibliotheek De Krook)

TIP10 jaar 
Muller Van Severen
ZA 9 OKT TOT ZO 6 MAA 

Teletijdmachine
WO 3 NOV
Tijdens een reeks workshops ontwik-
kelden Gentenaars samen met het 
3D-team van de Stad Gent een 3D- 
citygame, met een digitale maquette 
van het oude Prinsenhofkasteel als 
blikvanger. Op 3 november stellen 
ze de online teletijdmachine aan je 
voor in De wereld van Kina: het Huis 
(Sint-Pietersplein 14). Schrijf vooraf 
in via de website. Geen internet? Bel 
Gentinfo. Wil je meebouwen aan je 
eigen wijk in 3D? Schrijf je dan op de-
zelfde manier in voor een interactieve 
sessie rond virtual en augmented 
reality of 3D-printing. 
+ www.stad.gent/teletijdmachine
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Salon des Jeunes
DO 7 OKT TOT 
ZO 16 JAN
Elke grootmeester was ooit felgroen 
achter de oren. Met Salon des Jeunes  
reserveert het MSK (Fernand Scribe-
dreef 1) vier maanden lang een 
volledige zaal voor werk van jonge  
makers tussen 16 en 26 jaar. De 
jongeren lieten zich inspireren door 
topwerken uit de museumcollectie, 
waarvan de makers destijds ook  
allemaal hoogstens 26 jaar oud  
waren.
+ www.mskgent.be
• 09 323 67 00 (MSK)
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“Dat is inderdaad zo. Kreeg je 10 jaar geleden een rijbewijs 
in bankkaartvorm? Dan is het nu aan vervanging toe. In 
tegenstelling tot de oude papieren versies hebben die 

rijbewijzen een vervaldatum. Je krijgt geen automatische 
herinnering, dus moet je zelf het initiatief nemen om na 

10 jaar een nieuw exemplaar aan te vragen. Is je rijbewijs 
nog minder dan 3 maanden geldig? Maak dan een afspraak 

via www.afspraken.gent.be. Geen internet? Boek dan je 
afspraak telefonisch via Gentinfo.”

+ www.stad.gent/rijbewijzen

Gentinfo
 Voor al je vragen over stadsdiensten

Van maandag tot en met zaterdag, van 8 tot 19 uur.
09 210 10 10  gentinfo@stad.gent

‘Ik hoor dat een rijbewijs 
kan vervallen. 

Klopt dat?’
GEERT DEPREZ, SINT-AMANDSBERG

WEDSTRIJD

GENTINFO

Vraag het aan

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Vijf winnaars 
krijgen een boekenpakket van Jean Paul 
Van Bendegem, met het sprookje ‘Toen de 
weg weg was’, het essay ‘Homo Classificans’ 
en een gesigneerd exemplaar van zijn 
laatste boek ‘Wijs, grijs en puber’.

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden het Tolhuispark.
• Mario Coene, Drongen
• Eric Laermans, Wondelgem 
• Willy Mattens, Oostakker
• Yassin Moustahfid, Gent
• Chris Rombaut, Gent

Waar in Gent?

COLOFON 
Stadsmagazine Gent is een uitgave van de Dienst Communicatie (Stad Gent).
09 266 52 92, stadsmagazine@stad.gent, www.stad.gent/stadsmagazine
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Mieke Hullebroeck, algemeen directeur, stadhuis, 
 Botermarkt 1, 9000 Gent EINDREDACTIE DIENST COMMUNICATIE Yves Deckmyn (coördinatie), 
en Thomas Lecompte. REALISATIE F-TWEE UITGEVERIJ Bart De Vliegher (bladcoördinatie  
en redactie), Bart Desomer (redactie), Liesbet Van Cauteren, Bjorn Vandenbussche 
(vormgeving), Thomas Sweertvaegher (fotografie).

Vragen over coronamaatregelen of vaccineren?
+ www.stad.gent/corona
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

+ www.stad.gent/vaccinatie
• 09 210 10 44 (Vaccinatielijn)

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

FOTO
HIER

1

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.

GENTS MOMENT

3

6

5

2

4

1   @INSTAPASCALEST
Achtervisserij

2  @SPELEN_MET_ETEN
Uco été

3  @JEFFREY-DEKEYSER
Watersportbaan

4  @TRAVEL FOR MOTION
Sint-Michielsbrug

5  @ELKE.AERTS
Ledebronx

6  @EDELPUTTE
Keizerpark
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