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De waterkant tussen DOK en het Houtdok wordt 
op zaterdag 28 en zondag 29 septem ber een 
walhalla voor creatieve zielen. Maak je klaar 
voor het straatkunstfestival Sorry Not Sorry: 
een parcours vol work shops, performances, 
beeldende kunst, muurschilderingen, graffiti 

jams en kunst installaties, van zowel gevestigde 
waarden als aanstormend talent. Het festival  
is helemaal gratis. 
+ cultuur.stad.gent/sorrynotsorry
• 09 323 61 80 (Cultuur Gent)

SEPTEMBER

Sorry Not Sorry  
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“Over het Citadelpark 
bestaan verschillende 
meningen. Een klank
bordgroep brengt die 
samen.”

KATELIJNE VAN DEN BRANDE, WIJKREGISSEUR

Gent maakt een nieuw ruimtelijk uit
voeringsplan (RUP) op om 2 sport clusters 
(Boer Janssens straat in Gentbrugge en 
jachthaven Snepkaai) verder te kunnen 

inrichten. Over het ontwerp loopt nu een openbaar onderzoek. Tot en met 
donderdag 17 oktober 2019 kun je opmerkingen en bezwaren indienen. Wat 
in het plan staat en hoe je een bezwaar indient, vind je op www.stad.gent/
rup171. Je kunt ook langsgaan bij de Balie Bouwen (Woodrow Wilsonplein 1).
• 09 266 79 50
+ bouwen@stad.gent

KLANKBORDGROEP 
Citadelpark
Er is een grondige vernieuwing van het 
Citadelpark in de maak. Heb jij een hart 
voor het park en wil je graag de plannen  
opvolgen en meedenken? Meld je dan 
voor de open klankbordgroep Citadel park. 
Dat is een overleggroep met in woners, 
belanghebbende organisaties en groepen, 
en betrokken professionelen.  
Stuur ten laatste op 21 september een mail 
naar wijkregisseur  
katelijne.vandenbrande@stad.gent  
of bel naar 09 266 82 43.
+ www.stad.gent/citadelpark 

RUP
Sport- en recreatieve 
voorzieningen 

OPROEP 
Wijk aan Zet 
Een bar voor buren, een taalcafé, een roei
wedstrijd, een ludieke buurtkoers, een wijk
cinema … Buurtbewoners die een wijkevene
ment willen organiseren, kunnen daarvoor  
tot 2.500 euro aanvragen bij Wijk aan Zet. 
Nieuwe aanvragen voor activiteiten die plaats
vinden tussen januari en november 2020 kun 
je indienen tot maandag 30 september  
op www.stad.gent/wijkaanzet. 
• 09 266 55 50 (Dienst Ontmoeten en Verbinden)

ADVIES 
over inclusief  

onderwijs
Heeft je kind specifieke onderwijs-
behoeften door een beperking of 

leerstoornis? Je kunt met al  
je vragen terecht bij het  

Steunpunt voor Inclusie in  
De Krook (Miriam Makebaplein 1).  
Medewerkers van de vzw Ouders 
voor Inclusie ondersteunen je met 

informatie, advies en coaching.  
Kom langs zonder afspraak, elke 
1ste en 3de donderdag van de 
maand tussen 13 en 16.30 uur.

+ www.stad.gent/steunpuntinclusie 
• 0471 42 10 86 
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OPROEP 
Subsidies internationale  
solidariteit 
Heb je een project in het Zuiden of wil je Gentenaars 
sensibiliseren over internationale solidariteit en 
NoordZuidthema’s? Gentse verenigingen kunnen 
daarvoor een subsidie krijgen tot 3.000 euro (voor 
een project in Gent) en tot 4.000 euro (voor een  
project in het Zuiden). Indienen kan tot 1 oktober. 
+ www.stad.gent/subsidiesolidariteit 
• 09 223 29 53 (Dienst Internationale relaties en netwerken)

INSPIRATIE
De hobbyzoeker
Op zoek naar een nieuwe hobby? 
De online hobbyzoeker biedt een 
overzicht van alle clubs en vereni
gingen die activiteiten organise
ren voor kinderen  
en jongeren. Er zijn 
meer dan 800 activi
teiten om uit  
te kiezen.  
Je filtert op 
activiteit, leef
tijd, locatie en de 
dagen waarop je iets 
wilt doen. Inschrij
ven kan enkel bij de 
verenigingen zelf. 
+ www.stad.gent/ 

hobbyzoeker
• 09 269 81 10  

(Jeugddienst)

HULP BIJ
digitaal huiswerk
Kun je wat hulp gebruiken bij 
een spreekbeurt, een presen
tatie of je huiswerk op Bingel, 
Kweetet of Smartschool? 
Kinderen en jongeren kunnen 
in Bibliotheek De Krook en de 
wijkbibliotheken Bloemekens
wijk, Ledeberg en Nieuw Gent 
terecht voor gratis begeleiding 
bij huiswerk op de computer, 
elke woensdagnamiddag, 
be halve tijdens de school
vakanties. 
+ www.stad.gent/hulphuiswerk 
• 09 323 50 50 (Onderwijscentrum)

STEM NU 
Jong & Wijs Prijs
De kandidaten voor de Jong 
& Wijs Prijs zijn geselecteerd. 
De genomineerden maken 
elk op hun eigen manier van 
Gent een kind en jeugdvrien
delijke stad. Ze dingen mee 
naar de publieksprijs: een 
geschenken pakket ter waarde 
van 750 euro. Daarvoor heb
ben ze jouw hulp nodig. Breng 
tussen zondag 1 en maandag 
30 september je stem uit op 
www.jongenwijs.gent/prijs. 
De prijsuitreiking vindt plaats 
op dinsdag 12 november. 
• 09 269 81 10 (Jeugddienst)

OPVANG
Inschrijving 
herfstvakantie
Ouders van kleuters en kinderen 
in het lager onderwijs kunnen 
voor vakantieopvang terecht bij 
de Dienst Kinderopvang. Voor de 
herfst vakantie vraag je opvang aan 
van zaterdag 14 september tot en 
met zondag 29 september. Schrijf 
in via www.kinderopvang.gent. 
Daar vind je ook alle info (klik door 
op ‘vakantieopvang’). Heb je recht 
op een inkomens gerelateerde 
korting? Breng je laatste belasting
brief of een inkomens bewijs mee 
naar je opvanglocatie. 
+ www.kinderopvang.gent
• 09 268 20 91 (Dienst Kinderopvang)

START INSCHRIJVING
Herfstsportkampen 
Tijdens de herfstvakantie kunnen kinderen zich 
uitleven in een sportkamp voor 4 tot 16jarigen,  
met onder meer circus, ijsschaatsen, tennis en klim
men. De inschrijvingen voor Gentenaars starten op 
woensdag 11 september, voor nietGentenaars de  
dag erna, telkens vanaf 9 uur. Reserveer via  
de website, telefonisch of ter plaatse in het Huis 
van de Sport (Zuiderlaan 13). Bekijk het volledige 
programma op de website of haal een  
brochure in een van de sportaccommodaties. 
+ www.stad.gent/sportkampen 
• 09 266 80 00 (Sportdienst)

Ideeën voor een jonge en wijze stad? Mail kindersecretaris@stad.gent
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136 GENTSE ACTS EN GROEPEN 
GRATIS TE BOEKEN

In september starten de Stad Gent 
en Farys met de volledige herinrich
ting van Oostakkerdorp en ruime 

omgeving. De wegen en rioleringswerken zijn zo ingrijpend dat ze 
in verschillende fasen gebeuren en tot eind 2021 zullen duren. Wil 
je op de hoogte blijven? Schrijf je in op de digitale nieuwsbrief via 
www.stad.gent/openbarewerkenoostakker.
• 09 266 79 00 (Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen)

NIEUWE SELECTIE
Artiest zkt …
Buren die een wijkfeest of huiskamer
concert op poten zetten, kunnen een 
liveband of animatie boeken via Artiest 
zkt ... Dat is helemaal gratis. Van klassieke 
muzikan ten, intieme singersongwriters 
en uitbundige coverbands tot circusarties
ten, straattheater of een multicultureel 
dansspektakel: op de vernieuwde website 
vind je 136 acts en groepen.
• 09 323 61 80 (Cultuur Gent)
+ cultuur.gent/artiestzkt

OOSTAKKER
Wegenwerken

GEZOCHT
Voorlezers 
Hou je van voorlezen voor kleuters? Bibliotheek 
De Krook zoekt vrijwilligers voor Boek op  
Bezoek. Je gaat voorlezen bij een kindje uit de 
3de kleuterklas bij wie thuis geen voorlees
traditie bestaat. Je leest elke week voor tussen 
november en maart, op een moment dat je past. 
De 1ste keer gaat de brugfiguur van de school 
met je mee. Zo is het ijs snel gebroken. Meld je 
voor 10 oktober aan via de bibliotheek.
+ bibliotheek.scholenwerking@stad.gent 
+ www.stad.gent/vrijwilligersbibliotheek 
• 09 323 68 82

Handige  
verhuuraffiches

Verhuur je een huis, appartement 
of studentenkamer? Je kunt nu  
te huur-affiches downloaden 

waarop je de huurprijs, kosten 
en lasten, en energiescore (EPC) 
makkelijk invult. Dat is wettelijk 

verplicht, zowel op affiches als bij 
online advertenties. Doe je dat niet, 
dan riskeer je een GAS-boete van 

60 euro. De verplichting is bedoeld 
om discriminatie op de huurmarkt 

tegen te gaan.

+ www.stad.gent/verhuuraffiche
• 09 266 76 40 (Dienst Wonen) 

Simulatie



“Mijn vrienden en ik maken er 
een sport van om de vruchten te 
plukken van bomen waar niemand 
naar omkijkt. Daar worden wij dan 
gelukkig van (lacht). Veel lekker 
fruit gaat verloren. Velt (Vereni-
ging voor Ecologisch Leven en 
Tuinieren) bracht de stadsboom-
gaarden en de publieke plukplek-
ken al in kaart. Er zijn er zo’n 30, 
waaronder de kersen bomen bij 
het Open Huis Pratershol op het 
Kaatsspelplein. Gisterenavond 
hebben we hier 7 emmers gevuld, 
met behulp van onze plukstokken, 
want ladders zijn niet toegestaan 
bij publieke bomen. Ik ben zelf lid 
van Pluk, een vereniging die men-
sen met fruitoverschotten samen-
brengt met mensen die op zoek 
zijn naar bomen om te plukken. 
In en rond Gent organiseren we 
plukacties waarop iedereen wel-
kom is, en op zondag 13 oktober 
geven we een oogstfeest met een 
mobiele fruitpers in de tuin van de 
Sint-Pietersabdij. Heb je zelf fruit 
dat je niet geplukt krijgt? Laat het 
ons weten, dan zorgen wij voor 
een groepje plukkers en begelei-
ding. Als je dat wil, deel je zelf in 
de oogst.”

ONTMOET

Sybryn

In de stad staan verras-
send veel fruitbomen en 
bessenstruiken. ‘Maar de 
pluktraditie is verdwenen, 
en dus hangen er tonnen 
fruit te rotten. Mijn hart 
bloedt als ik dat zie.’ 

wie?
Sybryn Maes, Pluk

waar?
Kaatsspelplein

Bekijk de publieke plukplekken op 
www.stad.gent/buurtfruit.

  plukgent
+  plukploeg@gmail.com
•  09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)

446  
fruitbomen op publiek
toegankelijke plaatsen

 238 
 op openbaar domein

 208 
 bij scholen en voorzieningen
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Vlaamse Ardennen, waar ik vroeger 
buurtinspecteur was. Daar bellen ze 
sneller naar de 101 voor een interventie. 
Wat ook fijn is aan deze wijk: de mensen 
vinden het niet erg om samen met een 
politieman gezien te worden. Ze vragen 
je op de koffie of de thee. En er is veel 
sociale controle omdat er veel familie
banden zijn.”

Nieuwe gezichten
In Gent zijn een kleine 100 buurtinspec
teurs actief. Zij kennen de buurt, en de 
buurt kent hen. Toch is de band niet meer 
zoals vroeger, zegt Karin Vanhooren, 
hoofdcommissaris van de wijkpolitie. 

Yilmaz Murat, een goedlachse bakker, 
begroet Quinten hartelijk. “Wij zijn 
jeugdvrienden”, zegt de bakker. “We heb
ben 17 jaar geleden nog samen zaalvoet
bal gespeeld in de wijk. Hij was de enige 
Belg, toen al (lacht). Koekje, Quinten?”
Tussen de spullen van de weggeefwinkel 
in Buurtcentrum Rabot vertelt buurtwer
ker Dirk Middernacht wat er gisteren
avond gebeurd is. “Weet je het al? In 
het parkje op de Blaisantvest hebben 
jongeren de ruiten ingegooid.” De buurt
inspecteur geeft het via zijn tablet door. 
Of de collega’s de patrouilles kunnen 
opdrijven?

Sociale controle
Vincent Renard, suikerbonenhandelaar 
en 3de generatie chocolatier, is zeer te 
spreken over de nieuwe buurtinspecteur. 
“Quinten springt geregeld binnen, en hij 
spreekt mensen die dubbel parkeren of 
parkeerplaatsen inpalmen met terrassen 
meteen aan. Dat werkt! Allez kom, toch 
voor een tijdje.” Quinten: “Ikzelf slinger 
de mensen niet op de bon, want dan stopt 
het gesprek. Een 2de overtreding geef ik 
door aan de collega’s van het wijkzorg
team. En die verbaliseren wel.” Overal 
hetzelfde verhaal: in de Wondelgem   
straat lossen de mensen hun conflicten 
vaak zelf op, klinkt het, zonder tussen
komst van de politie. Quinten Gillesen: 
“Hier durven ze nog in discussie te 
gaan. Da’s een groot verschil met andere 
wijken in Gent, en met Zottegem en de 

H allo, helaba, alles goed? En met u?”  
Op ochtendronde met de buurt
inspecteur in de Wondelgemstraat. 
In de zonovergoten drukte van de 

winkelstraat regent het begroetingen.  
De politieman is op pad voor woonstvast
stellingen. Door het mooie weer treffen 
we bijna niemand thuis aan, de oogst aan 
afgewerkte dossiers oogt mager. Maar dat 
deert de inspecteur niet. Hij kijkt op geen 
minuut en maakt overal een praatje. 

Jeugdvrienden
Quinten Gillesen (38) loopt nog maar 
een half jaar in deze wijk rond, toch 
kent iedereen hem. “Luisteren naar de 
mensen is minstens even belangrijk als 
het papierwerk”, zegt hij. “Je moet de 
vinger aan de pols houden. Alleen zo 
kunnen we vermijden dat het misloopt 
in de wijken.”

Toen de buurtinspecteur 
nog ‘champetter’ of 

‘wijkagent’ heette, kende 
elke Gentenaar de zijne 

persoonlijk. Maar wie kan 
dat nu nog zeggen?  

‘Het is tijd om de band  
met de burger te  

versterken.’

“

OPEN DEUR  
BIJ DE  

INSPECTEUR
WIJKPOLITIE
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‘We kunnen de 
band met de burger 

nu eindelijk weer 
versterken.’

“Tot voor enkele decennia kenden de 
meeste Gentenaars hun buurtinspecteur. 
Dat is veranderd. Eén van de oorzaken is 
het verloop: veel nieuwe Gentenaars en 
veel nieuwe gezichten bij de politie. Gent 
heeft een lange traditie van nabijheids
politie. Toch heeft de wijkpolitie een min
dere periode achter de rug. Onder meer 
door de verhoogde nationale terreur
dreiging kampte de Gentse wijkpolitie  
3 of 4 jaar geleden met een onderbezet
ting tot 25 procent. In sommige wijken 
hadden we een tijd geen vaste buurtin
specteur. Dat personeelstekort is nu stap 
per stap aangevuld. We kunnen de band 
met de burger eindelijk weer versterken.”

De fiets op
Terug naar de tijd van de champetters? 
“In zekere zin, maar onze manier van 
werken is wel eigentijds geworden,” zegt 
Karin Vanhooren. “Elke buurtinspecteur 
beschikt nu over een fiets. Ze doen hun 
papierwerk zoveel mogelijk op hun eigen 
tablet. Uit het kantoor en uit de combi, 
zoveel mogelijk de straat op!”
De grootste verandering zit hem echter 
in de samenwerking met derden. “We 
werken nu intens samen met stadsdien
sten, welzijnsorganisaties en inspectie
diensten”, zegt de hoofdcommissaris. 
“Dat is ook nodig, want wij hebben geen 
antwoord op alle problemen. Bestraffen 
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noemen we dat. Ze bestaan sinds 2017  
en pakken meteen de problemen van 
gewone mensen aan. Eerst zaten de 
buurtinspecteurs niet vaak mee aan  
tafel, door tijdsgebrek en een zeker  
wantrouwen tussen het sociale en het  
politionele werk. Nu komen ze altijd  
en zijn er formele afspraken met de 
commissariaten over welke informatie 
we met elkaar delen en bespreken. En ik 
moet zeggen: we hebben met de Dienst 
Welzijn en Gelijke Kansen nog nooit zo 
intens met de politie samengewerkt.  
De kwetsbare burger en de buurt varen  
er wel bij. Vaak kan de zachte sector  
problemen oplossen die aan de basis 
liggen van overlast.” 

Ken jij je buurtinspecteur? Surf naar www.politiegent.be, 
klik op ‘je wijk’ en geef daar je straatnaam in. Je vindt er 
ook het telefoonnummer van je commissariaat. 

“Mensen willen hun buurtinspecteur op nieuw 
leren kennen. Daarom nodigen de commissa
riaten voortaan om de 2 maanden, telkens 
op de 3de zaterdag van de maand in een 
andere wijk, de nieuwe bewoners uit voor 
een kennismaking. Je verneemt er hoe de  
politie overlast aanpakt en wat ze bijvoor
beeld doet tegen overdreven snelheid, 
dubbel parkeerders, sluikstorten of drugs
problemen. Daarnaast is er een infomarkt 
met de buurtinspecteurs en met partner
organisaties zoals sociale regie en buurtwerk. 
De buurt inspecteurs zijn de hele namiddag 
beschikbaar om met hun buurtbewoners een 
koffie te drinken en een babbeltje te slaan.”

Waar en wanneer? 
Zaterdag 21 september
Commissariaat Drongen 
(Domien Ingelsstraat 15)

Zaterdag 16 november
Commissariaat SintAmandsberg 

(Antwerpsesteenweg 378)
Telkens van 14 tot 17 uur

alleen is geen oplossing. Vaak moeten 
we zaken doorspelen aan het Mobiliteits
bedrijf, Ivago of de Wegendienst. En 
sommige mensen hebben nood aan 
sociale ondersteuning, bijvoorbeeld 
door een sociaal werker, of de geestelijke 
gezondheidszorg.”

Intens samenwerken
Bij problemen is de buurtinspecteur de 
eerste die wordt aangesproken. Maar hoe 
vindt die binnen het kluwen van stads
diensten en sociale organisaties meteen 
de man of vrouw die een oplossing kan 
bieden? Een kwestie van organisatie, 
klinkt het bij de sociale regisseurs van de 
Stad Gent. Het is hun job om alle sociale 
organisaties en diensten van één wijk 
aan één tafel te brengen. 
Davy Van Den Heede (sociaal regisseur 
Brugse PoortRabot): “Wijkactieteams 

‘De wijkpolitie 
nodigt je uit.’

KARIN VANHOOREN  
HOOFDCOMMISSARIS WIJKPOLITIE

Yilmaz Murat: 'De mensen hier kennen mekaar en dat lost veel probleempjes op.'
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Heb je een tof nieuw concept voor een horecazaak of een 
creatief idee voor een winkel? Test het uit in The Box  
(in de Dampoortstraat 47 of Nederkouter 11).
+ ondernemen@stad.gent
+ www.stad.gent/thebox 
• 09 210 10 60 (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent) 

‘In de Nederkouter mikt 
The Box op detailhandel.’ 

EEN VLOTTE 
START

The Box in de 
Dampoortstraat is een 

handelspand waar 
ondernemers al meer dan 
2 jaar hun businessidee 

kunnen uitproberen. 
Nu is ook The Box in de 

Nederkouter open.  
Wat zijn de voordelen van 
een testperiode voor jouw 

winkel of horecazaak?

3 X VRAGEN

‘Starten zonder grote  
risico’s’
Britta Van de Velde
Dienst Economie
“Een huurcontract tekenen, is een zware 
beslissing. In The Box testen onderne
mers hun idee uit zonder grote risico’s. 
In de Dampoortstraat ligt het accent op 
horeca. Zo proef je er vanaf 17 september 
exotische snacks bij Tropicalia. In de 
Nederkouter mikt The Box op detailhan
del. Huren kan per weekend of per week, 
maximaal 3 maanden. Veel ondernemers 
groeien door naar een eigen zaak.”

‘Enorme investeringen  
vermijden.’
Nomindari Mendee
Yashmere
“De kasjmiergeiten grazen de Mongoolse 
steppen kapot. Yashmere is een milieu
vriendelijk alternatief op basis van 
jakdons. Het voelt even zacht en luxueus 
aan als kasjmier. Onze producten worden 
in Mongolië gemaakt, tegen een correcte 
prijs. Vanaf 7 oktober huur ik een maand 
The Box in de Nederkouter. Zo kan ik 
onze collectie in België lanceren zonder 
enorme investeringen.”

‘Eerst testen, dan springen.’
Christophe Vanallemeersch
ZoeZoe Records
“In juni 2018 heb ik The Box in de 
Dampoort straat 2 weken lang gehuurd. 
Vinyl maakt een comeback. Gent heeft 
een paar klassieke vinylwinkels, maar 
ik wilde nagaan of er ook een markt was 
voor een meer undergroundaanbod. 
Vinyl met een hoek af. De respons was 
goed. In november kwam er op de hoek 
van de Serpentstraat een pand vrij en heb 
ik de sprong gewaagd.”
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Sint-Lievenspoort 
Vlot en veilig peddelen, zonder veel 
kruispunten en hindernissen: die  
fietsersdroom wordt in Gent elk jaar  
een beetje meer werkelijkheid. Veel 
fietsers kijken reikhalzend uit naar de 
nieuwe fietsonderdoorgang langs de 
Schelde, onder het drukke en gevaarlijke 
kruispunt van de SintLievenspoort.  
Die herinrichting is ook voor de automo
bilisten goed nieuws. De afrit van de  
ring richting Dampoort krijgt daar een 
extra rijstrook, wat voor vlotter verkeer 
moet zorgen. De werken moeten tegen 
eind dit jaar klaar zijn. Begin volgend 
jaar start ook de aanleg van een nieuwe 
fietsonderdoorgang langs de Coupure, 
onder de Contributiebrug.
Isabelle De Colvenaer (Mobiliteits    
bedrijf Stad Gent): “Een andere belang
rijke werf voor het Gentse fietsnetwerk 
is de bouw van de Louisa d’Havébrug. 
Die fiets en voetgangersbrug komt  
over de Schelde en verbindt de Stropkaai 
met de Bellevuewijk en Ledeberg. De 
brug zou tegen volgende zomer klaar 
moeten zijn.”

Deelfietsen
Niet elke Gentenaar heeft een werkende 
fiets en er zijn ook veel bezoekers die de 
stad graag per fiets verkennen. De oplos
sing: deelfietsen. Bluebike (blauw) en 
Trapido (groen) zijn al enkele jaren een 
vertrouwd gezicht. Die deelfietssystemen 
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D e eerste fietsstraat was de Visserij. 
Die dateert alweer uit 2011. Sinds
dien zijn er al een stuk of 15 bijge
komen. En het is nog niet gedaan. 

De Bagattenstraat, een bij fietsend Gent 
beruchte kasseistrook, wordt dit najaar 
heraangelegd en in fietsstraat veranderd. 
In een fietsstraat is de fietser koning. 
Auto’s en motorfietsen zijn ook welkom, 
maar ze mogen de fietsers niet inhalen. 
Merijn Gouweloose (Mobiliteitsbedrijf 
Stad Gent): “Ook de Oude Brusselseweg 
wordt nog dit jaar een fietsstraat. Voor
lopig zonder de kenmerkende bruinrode 
kleur, want die straat wordt op termijn 
nog helemaal opnieuw aangelegd.”

PENDELEN  
OP PEDALEN

 ‘Er komen  
deel fietsen  

op meer dan  
100 plaatsen.' 

MOBILITEIT

Goed nieuws voor wie dit 
schooljaar meer met de 

fiets naar school of naar het 
werk wil. Vanaf dit najaar 

komen er fietsstraten, fiets- 
en voetgangersbruggen  

en fietsonderdoorgangen 
bij. Ook de nieuwe 
fietsdeelsystemen, 

goed voor 1.500 extra 
tweewielers, gaan van start. 
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Donkey Republic en Billy Bike kregen 
van de Stad Gent een vergunning om elk, 
in verschillende stappen, 750 deelfietsen 
in circulatie te brengen. In ruil moeten ze 
de fietsen goed onderhouden en ervoor 
zorgen dat ze niet hinderlijk gestald 
worden. En de veelbesproken deelsteps, 
komen die ook naar Gent?
Isabelle De Colvenaer: “Voorlopig niet. 
We willen eerst afwachten hoe het loopt 
met de nieuwe deelfietsen.”

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

werken met vaste stations: je moet de 
fiets na gebruik naar dezelfde plek terug
brengen. In juni ging het eerste deelfiets
systeem zonder vaste stelplaats van start: 
Donkey Republic, te herkennen aan de 
knaloranje fietsen. De zwarte deelfietsen 
van Billy Bike volgen later dit jaar.
Merijn Gouweloose: “Die deelfietsen 
mag je tegen betaling gebruiken. Er zijn 
meer dan 100 plekken waar je zo’n fiets 
kunt ophalen en weer achterlaten. Ze 
hebben een gpstracker en een slim slot, 
waardoor je ze met een app kunt lokalise
ren en ontgrendelen.”

Week van de 
Mobiliteit 

16 tot 22 september

Op donderdag 19 september is het European  
Car Free Day voor bedrijven. Werknemers  
van de haven die met de fiets of met de 
shuttle  bus pendelen of carpoolen, krijgen 

een gratis ontbijt. 

Vrijdag 20 september is voor tientallen  
Gentse scholen Strapdag. Leerlingen en 
ouders worden aangemoedigd om die dag 
stappend of trappend naar de school te  
komen en veel schoolbuurten worden autovrij 
gemaakt om les te volgen, te picknicken en  
te spelen. In de scholen van Drongen en  

Oostakker zijn er speciale programma’s.

Op zondag 22 september wordt Gent auto
vrij. Het autovrije gebied is hetzelfde als 
vorig jaar, maar alle activiteiten (fietsbeurs, 
mobiliteitsmarkt, tweedehandsfietsenmarkt 
en animatie voor jong en oud) verhuizen van 
de centrumpleinen naar de straten DokNoord 

en DokZuid.

Bekijk het programma op 
+ www.zoefmasters.be
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IN CIJFERS 

5 jaar  
 UiTPAS 

"Na 5 jaar UiTPAS telt Gent meer dan 
50.000 pashouders. Die hebben al meer 
dan een miljoen punten gespaard. Omdat 
we merken dat een groot deel van de pas
houders heel wat punten verzameld heeft, 
trakteert de Stad hen op gadgets, boeken, 
cd's, cadeaubonnen, zwemcheques en an
dere omruilvoordelen. Van 28 september tot 
en met 12 oktober ben je met je pas welkom 
in de UiTPASpopupshop onder het belfort. 
Daar wissel je punten in voor een van de 
vele voordelen. In ruil voor punten kun je 
ook deelnemen aan een van de activiteiten 
van de UiTPASpartners, zoals sportinitiaties, 
rondleidingen, workshops, muziek en im
provisatietheater. Schrijf vanaf 3 september 
in via www.go.stad.gent/5jaaruitpas. Geen 
internet? Bel Gentinfo op 09 210 10 10. Je 
kunt inschrijven zo lang er plaats is.”

De ruilactie loopt van zaterdag 28 septem
ber tot en met zaterdag 12 oktober in de 
UiTPASpopupshop in de raadskelder 
onder het belfort (SintBaafsplein 2A).
• 09 210 10 10 (Gentinfo)
+  www.uitingent.be/5jaaruitpas

‘Feest mee  
met UiTPAS.’

MARIE DESIMPELAERE,  
COÖRDINATOR UITPAS

Spaar jij regelmatig punten met je UiTPAS? Kom 
dan langs in de raadskelder onder het belfort. Ter 

gelegenheid van 5 jaar UiTPAS kunnen pashouders er 
terecht voor speciale feestvoordelen. 

+ 200 
locaties

om te sparen 

150 
omruilvoordelen
voor alle Gentenaars

Nog geen UiTPAS? Koop er een in de UiTPAS-pop-upshop in de 
raadskelder onder het belfort of in een ander verkooppunt.

  2014 2015 2017 2019

1 op 5 Gentenaars 
hee� al een UiTPAS

De UiTPAS, dat is 

Punten ruilen?

1.116.000 spaarpunten 
verzameld in Gent

voor korting
 De Centrale, subtro-
pisch zwemparadijs 
Lago Rozebroeken, 

Vormingplus 
Gent-Eeklo ...

voor tickets
Huis van Alijn, Design 

Museum Gent, Muziek-
centrum De Bijloke, 
 Historische Huizen, 

Museum voor Schone 
Kunsten …

voor cadeaus
(kinder)boeken, 
collector’s items, 

gadgets, 
gratis drankje …

6.500
14.000

25.000
50.000

www.uitingent.be/5jaaruitpas

5 JAAR



wie
Lieven Beernaert,  

ICT-steward
waar

Compaan, SintAmandsberg

“Ik begeleid al 17 jaar werk zoeken-
den en ik merk dat niet iedereen 
vlot met de computer of de smart-
phone kan werken. Niet alleen 
voor ouderen gaat het te snel. Ook 
jongeren zijn niet altijd mee. Ik zie 
bijvoorbeeld veel werkzoekenden 
sukkelen met de VDAB-toepassing 
Mijn Loopbaan. Jonge mensen 
kunnen vaak wel met sociale  
media overweg, maar zijn niet  
altijd vertrouwd met administra-
tieve systemen. Sommige mensen 
moet ik echt in Mijn Loopbaan  
leren werken. Ik neem een uurtje 
de tijd om uitleg te geven. Zo 
kunnen mensen de volgende keer 
zelf aan de slag. Ik kan alle toepas-
singen uitleggen die met werk te 
maken hebben. Voor andere zaken 
kun je terecht bij de Digipunten, 
de openbare computerruimtes in 
de bibliotheken en de wijken.”

Contacteer de ICTsteward voor een afspraak bij 
Compaan (Antwerpsesteenweg 573) of het Maat
gericht Activeringscentrum (Maïsstraat 142). In de 
Welzijnsknoop (Hundelgemsesteenweg 125) ga je 
op vrijdag van 9 tot 12 uur zonder afspraak langs. 

•  0473 36 95 81 (Dienst Werk)
+  ICTsteward@stad.gent

Lieven
DANKZIJ

Lieven Beernaert, 
ICT-steward, helpt 
werkzoekenden  
digitale toepassingen 
te gebruiken. ‘Die heb 
je tegenwoordig nodig  
om werk te vinden.’ 
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Architectuurfestival

VERBIND
DE STAD

START

Kunnen architecten ervoor 
zorgen dat mensen en 

buurten elkaar ontmoeten? 
Je ontdekt het tijdens het 

Festival van de architectuur 
van 21 tot 27 september.  

DE ROUTE

Samen stad maken: stadsbouwmeester Peter Vanden Abeele  
houdt een Gentlezing op 23 september in De Krook.
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Rozier
In het Vandenhove Centrum  
voor Architectuur en Kunst (naast 
de Boekentoren) krijg je vanaf 
21 september een overzicht van 
projecten die de voorbije 20 jaar 
werden gebouwd via de Open 
Oproep. Die wedstrijdformule 
voor publieke opdrachten heeft 
van Vlaanderen een mekka voor 
architecten ge maakt. De expo put 
uit het rijke archief van de Vlaams 
Bouwmeester en biedt een inkijk 
in projecten met het kaliber van 
de stadshal en De Krook. 

Ledeberg en Moscou
Architectuur brengt mensen 
samen, en dat mag je letterlijk 
nemen op zaterdag 21 september. 
Onder het motto Verbind de stad 
zetten meer dan 250 Gentenaars 
7.000 levensgrote dominostenen 
recht tussen Ledeberg en Moscou. 
Vanaf 14 uur ben je getuige van 
de opbouw en gidsen vrijwilligers 
je langs het 2 kilometer lange 
parcours. Om 17 uur vallen de 
domino’s 40 minuten lang. Daarna 
is het feest in wijkpark De Porre.

Samen stad maken
Het Festival van de architect uur  
wil zoveel mogelijk mensen 
warm maken voor het algemene 
belang van architectuur. Het 
basis idee: architectuur is niet 
langer een verhaal van alleen 
maar ontwerpers of ontwikke
laars, maar van iedereen. 
Het festival is een 2jaarlijkse 
organis atie van het Vlaams 
Architectuurinstituut en werkt  
samen met de Gentse stads
bouwmeester en de Vooruit. 

Bekijk het programma en schrijf je in via
www.festivalvandearchitectuur.be.

• 03 242 89 65 (Vlaams Architectuurinstituut)
+ stadsbouwmeester@stad.gent

Vooruit
Hoe kunnen gebouwen en ruimtes 
ervoor zorgen dat mensen mekaar 
ontmoeten? Tijdens Aan Tafel!, op 
donderdagavond 26 september, 
schuif je aan voor een tafelgesprek. 
Het avondeten wordt onderbroken 
door stemmen uit de meest uit
eenlopende disciplines: ruimtelijk 
planners en sociologen, maar ook 
kunstenaars, antropologen en 
biologen. In de Snoepwinkel van de 
Vooruit (een nieuwe creatieplek 
voor kunstenaars) licht het team 
van de stadsbouwmeester elke dag 
van het festival een ander aspect 
van zijn werking toe.

1 3

4

2

5

Portus Ganda
Wat als architecturaal alles moge lijk 
zou zijn in Gent? Voor de expo  
Ontwerpen voor Gent in de Belgacom
toren selecteerde de stadsbouw
meester de stoutste dromen van 
studenten uit de 2 Gentse architec
tuuropleidingen. De expo kijkt met 
een expliciet andere blik naar de 
stad. Ook het 360°uitzicht vanuit 
de toren is uitzonderlijk. De 10de 
verdieping is van 22 tot 27 septem
ber voor één keer toe ganke lijk, een 
allerlaatste keer voor de site wordt  
herontwikkeld. 

Oude Dokken
Voor welke architecturale uit
dagingen staat Gent? Je ontdekt 
ze op zondag 22 september op 
een fietskaart en fietsroute. Die 
start aan de Oude Dokken, het 
hart van Gent Autovrij. Er zijn 
rondleidingen op de hele site, ook 
in het Melopeegebouw. Dat is 
tegelijk school, stadsgebouw en 
sporthal, en een goed voorbeeld 
van ‘verweven’ architectuur. Ook 
superinteressant: op 27 septem
ber, om 17 uur, legt het Britse 
collectief Assemble Studio uit hoe 
je verrassend ontwerpt voor en 
met buurtbewoners.
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hun deuren open, met gratis initiaties 
voor kinderen, jongeren, volwassenen, 
senioren én Gsporters. Vooraf inschrij
ven hoeft niet. Kijk op de website voor 
een club in je buurt en ga langs.

Wil je kennismaken met conditietraining 
of fitness in een sporthal in je buurt?  
Tijdens de openlessenweken in septem
ber kun je gratis Blijf Fit voor volwasse
nen volgen. Dat betekent body fit, local to-
nic, conditietraining en total body impact.  
Heb je de smaak te pakken en wil je daar
na verder doen? Voor een zacht prijsje 
koop je een Sportkaart voor 10 lessen. 

BEWEGEN 
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Wil je graag aan je conditie 
werken, maar weet je niet 
welke sport bij je past? Het 

moment om het uit te vissen 
is daar, want in september 
komen de sportclubs en  
de Sportdienst serieus  

uit hun pijp.

Tijdens de Maand van de Gentse 
Sportclub kun je tientallen sporten 
uitproberen. Dat kost je helemaal 
niks: meer dan 65 sportclubs zetten 

September  
sportmaand

Maand van de Gentse Sportclub 
1 tot 30 september

 
Openlessenweken Blijf Fit 

9 tot 20 september
 

Beweeglessen in je buurt 
vanaf 1 september

 
Sportdag 55+ 

3 oktober

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

SPORTSOLDEN 
IN SEPTEMBER

Wil je graag starten met bewegen en 
rustig je conditie opbouwen?  
Op 1 september start een nieuwe reeks  
beweeglessen in je buurt. Je betaalt  
50 cent om dicht bij huis een uur rustig 
aan je conditie te werken. Ga gewoon 
langs bij het Wijkgezondheidscentrum 
in je buurt. Iedereen vanaf 18 jaar is 
welkom. Er zijn lessen voor gemengde 
groepen, maar ook voor vrouwen  
apart. Vooraf inschrijven is niet nodig. 

Ben je 55 of ouder en blijf je graag in 
beweging? Kom op donderdag 3 oktober 
naar de sportdag 55+ in Lago Rozebroeken 
(Victor Braeckmanlaan 180). Je probeert 
er verschillende sporten uit zoals kubb, 
aquafitness of salsa. Op de sportdag is 
er ook een aanbod op maat van Gspor
ters: Gnetbal, Gkrolf en boccia. Heb je 
een beperking, maar sport je liever mee 
binnen het reguliere aanbod? Contac
teer de Sportdienst en bekijk samen de 
mogelijkheden.



Tien jaar lang legde Lieve 
Blancquaert overal ter 
wereld geboorte, huwelijk 
en dood vast. Een nieuwe 
tentoonstelling in de  
Sint-Pietersabdij maakt  
de cirkel rond. 

Lieve Blancquaert
DE AGENDATIPS VAN ...

 “Hoe anders gaan mensen in  
verschillende culturen om met  
de sleutelmomenten van het 
leven? Over dat thema maakte ik 
van 2011 tot nu 3 fotoreeksen  
en tv-programma’s: Birth Day,  
Wedding Day en Last Days.  
Het doel was altijd om ooit alles 
samen te brengen. Pas dan zie 
je wat het betekent om geboren 
te worden op een bepaalde plek 
in de wereld als man of vrouw, 
arm of rijk. De tentoonstelling 
Circle of Life brengt dat verhaal, 
multimediaal, in 6 zalen van de 
Sint-Pieters abdij. De bewegende 
beelden waren niet eerder te zien 
in de documentaires. Of ik nu 
anders kijk naar onze huwelijken, 
begrafenissen en geboortes? Wij 
hebben geen krachtige rituelen 
meer om die kantelmomenten te 
verwerken. Toch heb ik gezien dat 
elk mens daar nood aan heeft.”

+ www.historischehuizen.stad.gent/circleoflife 

Jazz in ’t Park
DO 5 TOT  
ZO 8 SEP 

Cultuurmarkt  
en OdeGand
ZA 14 SEP

Expo  
Circle of Life
VANAF VR 20 SEP

Zie agenda pagina's 20 en 21

wie
Lieve Blancquaert,  

fotografe en televisiemaker  
waar

buurt Muinkpark 



20

Jazz in ’t Park biedt het beste en het nieuwste van de Belgische hedendaagse jazz, in 
een ongedwongen sfeer en helemaal gratis. De grote publiekstrekkers van deze 26ste 
editie zijn Jef Neve, samen met Teus Nobel, en Flat Earth Society met een eenmalig 
verjaardagsprogramma. Op donderdag en vrijdag zijn er ook middagconcerten, om 
12.30 uur. De eerste dag komt het Ben Sluijs Kwartet naar het Zuidpark, de dag erna 
Too Noisy Fish.
+ www.stad.gent/jazzintpark
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

agenda JOBBEURS
Handelsbeurs

SAVE THE DATE >
22 OKT

Doe-mee-week 
MA 9 TOT VR 13 SEP
Een tabletcursus, petanque, zumba …  
onder het motto ‘Tijd om jong te 
zijn’ proeven senioren tijdens de 
doemeeweek gratis van honderden 
activiteiten. Die vinden plaats in de 
11 lokale dienstencentra, verspreid 
over de hele stad. Je hoeft je niet in 
te schrijven.
+ www.stad.gent/doemeeweek 
• 09 266 35 14 (lokale dienstencentra)

De School van Toen
ZO 8 SEP
Op Open Monumenten dag kun je in de 
School van Toen (Klein Raamhof 8) naar 
een kleine popuptentoonstelling over 
architect Charles Van Rysselberge. 
Om 11 uur is er een gidsbeurt voor 
volwassenen en om 14 uur een voor 
kinderen vanaf 8 jaar. De kinderen 
kunnen spelen met bouwmaterialen 
op kindermaat. 
+ www.stad.gent/schoolvantoen
• 09 225 29 03

Ontmoet je buren
VR 6 TOT ZO 8 SEP
VR 20 TOT ZO 22 SEP
In Rooigem vindt Trezekeskermis plaats 
op verschillende locaties in de wijk. Voor 
het Fluweelfestival en de rommelmarkt 
moet je op zondag 8 september in het 
Fluweelpark zijn. Voor het buurtfeest 
van MachariusHeirnis trek je van vrijdag 
20 tot zondag 22 september naar het 
Coyendanspark, vernoemd naar het 
eeuwenoude feest van de Koeiendans.
+ www.stad.gent/buurtevenementen
• 09 266 55 50 (Dienst Ontmoeten en 

Verbinden)

Septemberkermis 
VR 6 TOT MA 9 SEP
Tijdens de septemberkermis in 
Desteldonk, van vrijdag 6 tot maandag 
9 september, komt het dorp samen 
in de feesttent op het terrein van het 
Havenbedrijf aan de Lichterveldestraat. 
Leuke attracties, optredens, een 
kinderspeeldorp, een boogschieting, 
een seniorennamiddag … je vindt het 
er allemaal. Ook bij slecht weer vinden 
de activiteiten plaats. Dan wordt alles 
overdekt. 
+ www.stad.gent/stadskermissen 
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

75 jaar bevrijding
VR 6 TOT ZO 8 SEP
Tijdens het 1ste weekend van sep
tember viert Gent 75 jaar bevrijding. 
Stap op vrijdag 6 september, vanaf 
13 uur, mee achter doedelzakspelers 
in de feestelijke bevrijdingsstoet van 
de stadshal naar het Acht Mei Plein. 
Op de middag serveren de sociale 
restaurants een heerlijk bevrijdings
menu. Ook op zaterdag en zondag 
zijn er heel wat activiteiten.
+ www.stad.gent/75jaarbevrijding
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

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

Jazz in ’t Park 

DO 5 TOT ZO 8 SEP 

TIP

…

SEPTEMBER



Cultuurmarkt en 
OdeGand
ZA 14 SEP 
Op de Cultuurmarkt op de Kouter, van 
11 tot 17.30 uur, ontdek je het nieuwe 
seizoen van meer dan 100 culturele 
organisaties en stedelijke diensten. 
Gent Festival van Vlaanderen opent 
die dag ook het cultuurseizoen met 
OdeGand, met muziek op en langs 
het water. Als afsluiter is er een  
concert en een licht en vuurwerk
show aan de Grasen Korenlei. 
+ www.uitbureau.be/cultuurmarkt
• 09 323 61 80 (Cultuur Gent)

Theater en muziek 
dementie
VR 20 EN ZA 21 SEP 
Wat betekent dementie voor wie het 
heeft? Op vrijdag 20 september, om 
14 uur in het Dienstencentrum op 
het Ledebergplein 30, brengt Arto 
Verteltheater een monoloog met mu
zikale intermezzo’s en impressies van 
mantelzorgers. De dag erop, vanaf 14 
uur in De Krook, ontroert CasAperta 
met een artistiek programma met live 
muziek voor mensen met dementie 
en hun familie. Schrijf in via  
www.go.stad.gent/ 
Geen internet? Bel Gentinfo op  
09 210 10 10.
+ www.dementievriendelijk.gent

werelddagdementie.

10-daagse Geestelijke 
Gezondheid 
DI 1 TOT DO 10 OKT
Onder het motto ‘Train je veerkracht!’ 
vinden van 1 tot en met 10 oktober 
meer dan 40 gratis activiteiten  
plaats rond geestelijke gezondheid. 
Je kunt kiezen uit lezingen, work
shops, open    deurdagen en optredens.  
De 10daagse maakt psychische 
kwetsbaarheid bespreekbaar. Je 
vindt het volledige programma op de 
website. Deelnemen is gratis, maar 
voor de meeste activiteiten moet je 
je inschrijven. 
+ www.stad.gent/veerkracht 
• 09 267 03 00 (Dienst Welzijn en 

Gelijke Kansen) 

Ghent Gnawa Festival 
ZA 14 SEP TOT ZA 5 OKT

Het wereldvermaarde Gnawa  
Festival van Essaouira krijgt een 
Gents broertje: Ghent Gnawa Festival. 
Gnawa is de muziek die WestAfri
kaanse slaven meebrachten naar 
Marokko: een mix van Afrikaanse  
ritmes en religieuze Arabische 
liederen. Het startschot wordt 
gegeven tijdens OdeGand met een 
Gnawaparade. 
+ www.decentrale.be 
• 09 265 98 28 (De Centrale)

Concerto Copenhagen
ZA 21 SEP 
De vier seizoenen is zowat de meest 
platgespeelde barokmuziek. Tijd voor een 
opfrisbeurt, dacht het barokensemble 
Concerto Copenhagen. Componist Karl 
Aage Rasmussen koppelt respect voor 
Vivaldi's meester werk aan avon tuur. 
Je hoort De vier seizoenen zoals een 
18deeeuwse luisteraar die gehoord moet 
hebben: lentefris. Ernaast staan ook nog 
enkele minder bekende werken op het 
programma. Om 20 uur in de SintPieters
kerk op het SintPietersplein.

+  www.debijloke.be
•  09 323 61 11 

Silence for peace
ZA 21 SEP
Kun je door samen stil te zijn opkomen 
voor meer solidariteit en vrede? Stilte 
verbindt je met jezelf, de wereld, de 
ander, zegt de stiltebeweging. Zelf 
ervaren? Kom op 21 september, de 
internationale dag van de vrede, naar 
de Korenmarkt tussen 12 en 18 uur. Je 
kiest zelf hoe lang je deelneemt.
+ www.silenceforpeace.org 
• 09 233 42 95 (Vredeshuis)

Ontdek meer activiteiten 
op www.uitingent.be

 www.facebook.com/uitingent
 @UiTinGent

21

Deze maand loopt op Eén de serie Circle of Life, waarvoor Lieve Blancquaert put uit 
het materiaal dat ze draaide voor de documentairereeksen Birth Day (2013), Wedding 
Day (2015) en Last Days (2018). De gelijknamige tentoonstelling loopt vanaf 20 sep-
tember in 6 zalen van de Sint-Pietersabdij (Sint-Pietersplein 9). In een multimediale 
setting zie je rituelen uit de hele wereld die te maken hebben met geboorte, huwelijk 
en sterven. De expo brengt de foto’s en fragmenten samen op een ongeziene manier.
+ www.historischehuizen.stad.gent/circleoflife
• 09 266 85 00 (Historische Huizen Gent)

Circle of Life

VANAF VR 20 SEP 

TIP

 voordeel van de maand: 
Spaar van 28 september tot 12 oktober punten in de UiTPASpopupshop  
onder het belfort en maak kans op een ballonvaart voor 2 personen.

  
Bij alle activiteiten met dit icoon  
kun je terecht met de UiTPAS. 
+ www.uitingent.be
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Stuur de oplossing vóór dinsdag  
10 september naar waaringent@stad.gent 
of via de post naar:  
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent,  
Botermarkt 1, 9000 Gent. “Je kunt de leentermijn van je boeken verlengen op tal  

van manieren: in de bibliotheek zelf bij een medewerker, 
aan een uitleenpunt in De Krook of via de website  

www.stad.gent/leentermijnverlengen. Maar het kan ook 
via de telefoon. Hou je lenerskaart- of nummer bij de hand 

en bel naar Gentinfo op 09 210 10 10.”

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

'De leentermijn van mijn  
boeken is bijna verstreken. 

Hoe kan ik die snel  
verlengen?'

FRANK VANWEDDINGEN, SINT-AMANDSBERG

WEDSTRIJD

GENTINFO

Vraag het aan

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode: 

Vijf winnaars 
krijgen het boek ‘Sweethearts: verliefd op 
de bevrijder’ van Dirk Musschoot.

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden de gevelschildering  
in de Noendries:
• Eline Pieters, Gent
• Francis Roosen, Gent
• Erika Thybaut, Gent
• Rita Van den Broecke, Gent
• Simon Verdonck, Gent

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

Waar in Gent
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1  @CHARLIESLITTLEADVENTURES
Plantentuin
2  ELI VANDECASTEELE

Watersportbaan
3  @ETEERLIN

Bourgoyen
4  @J.OZEFIEN

Achtervisserij

5  @FRAELIZA
Wondelgem

6  @TOMVANGEERTSOM
UZ Gent

 7  ZAMORA BRADT
Voskenslaan
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  Instagram is een gratis app die je op je smartphone of tablet kunt downloaden. 
Via Instagram kun je foto’s delen. 

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

of mail ze naar 
stadsmagazine@stad.gent. 

Misschien komt je foto wel in het 
Stadsmagazine van volgende 

maand terecht.

#INSTAGENT
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