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Wist je dat je in Gent gratis vers fruit 
kunt plukken op meer dan 30 plekken? 
In de stad staan verrassend veel 
fruitbomen en bessenstruiken: van 
appels tot moerbeien. Op de website 
ontdek je welke soorten je waar kunt 

plukken. Heb je zelf te veel plukfruit? Zet 
dan je eigen plek op de kaart. Zo kunnen 
anderen ook bij jou komen plukken.

+ www.stad.gent/buurtfruit
• 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)

SEPTEMBER

Laaghangend fruit
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“Door de energie coaching 
van de Stad Gent besparen 
we en verbeteren we het 
comfort van onze winkel.”

JANNE D'HAENS, DECATHLON

Bar Baudelo, het nieuwe 
museumcafé van het Industrie
museum (Minnemeers 10), trekt 
de sociale kaart. Je kunt er elke 

dag terecht voor broodjes, quiches, pasta’s en desserts op basis 
van lokale producten, en mensen met een beperking staan mee in 
voor de bediening. Het grote terras in de museumtuin is een ideale 
lunchplek midden in de stad.
+ www.barbaudelo.be
• 0493 09 40 08

Gratis energiecoach 
voor ondernemers
Ken je de energiecoach al? Hij komt langs 
bij je onderneming of bekijkt je bouw of 
verbouwplannen en gaat na waar je ener
gie kunt besparen. Energiecoaching voor 
bedrijven is uitzonderlijk gratis tot eind dit 
jaar. Zowel grote bedrijven als kleine zaken 
profiteren van het aanbod. Daarnaast 
biedt de Stad ook premies aan. Daarmee 
recupereren ondernemers tot 30 procent 
van hun investeringen in isolerend glas en 
schrijnwerk, dak, gevel en vloerisolatie, 
warmtepompen en vloer verwarming.
+ www.stad.gent/energiecoaching
+ energiecoaching@stad.gent
• 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)

INDUSTRIEMUSEUM
Nieuw museumcafé 

SCHRIJF NU IN
Elke week sport

Hou je je lichaam graag fit, lenig en krachtig? 
Tijdens de vernieuwde Fitmix werk je wekelijks 
aan je conditie, op een leuke en gevarieerde 
manier. Ontdek je liever elke week een nieuwe 
sport? Laat je dan verrassen door de Sportmix. 
Telkens iets anders, van badminton tot basket, 
van hockey tot spikebal. Schrijf nu in voor deze 
en andere sportcursussen. Ze starten in septem
ber en duren een half jaar. Uitzonderlijk kun je 
niet deelnemen met je sportkaart. 
+ www.stad.gent/sportcursussen
• 09 266 80 00 (Sportdienst)  

SCHRIJF JE IN
10-daagse  
Geestelijke  
Gezondheid 

Onder het motto ‘samen veer-
krachtig!’ vinden van 1 tot en 
met 10 oktober meer dan 40 
gratis activiteiten plaats rond 

geestelijke gezondheid. Je kunt 
kiezen uit lezingen, workshops, 
opendeur dagen en optredens. 

De 10-daagse 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)
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OPGEPAST 
voor phishing

Let op voor cyberdieven die je bank en andere 
gegevens proberen te stelen om in te loggen in jouw 
naam. Sinds de coronacrisis worden steeds meer 
mensen het slachtoffer van ‘phishing’. De fraudeurs 
vermommen zich in valse berichten als je bank, tele
combedrijf, energieleverancier of een kennis. Alvast 
één vuistregel om fraude via het internet te voor
komen: besef gewoon dat banken of andere bedrij
ven nooit je codes voor internetbankieren vragen 
via een link. Klik dus nooit op dit soort links.  
Merk je een vals bericht op? Stuur het dan naar 
 verdacht@safeonweb.be. Meer tips om veilig te 
surfen vind je op www.safeonweb.be.
 

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 activiteiten om 
uit te kiezen. Je filtert op activiteit, 
leeftijd, locatie en de dagen waar
op je iets wilt doen. Inschrijven 
kan enkel bij de verenigingen zelf. 
+ www.stad.gent/hobbyzoeker
• 09 269 81 10 (Jeugddienst)

SCHRIJF JE IN 
Herfstsportkampen
Tijdens de herfstvakantie kun
nen kinderen van 4 tot 16 jaar 
zich uitleven in uitdagende 
sportkampen zoals circus, ijs
schaatsen en klimmen. De in
schrijvingen voor Gentenaars 
starten op woensdag 16 sep
tember, voor nietGentenaars 
de dag erna, telkens vanaf 9 
uur. Reserveer via de website, 
telefonisch of ter plaatse in 
het Huis van de Sport (Zuider
laan 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)

 

SCHRIJF JE IN 
Opvang  
herfstvakantie
Ouders van kleuters en kin
deren in het lager onderwijs 
kunnen voor vakantieopvang 
terecht bij de Dienst Kinder
opvang. De inschrijvings
periode voor de herfstvakantie 
loopt van zaterdag 19 septem
ber tot en met zondag  
4 oktober. Schrijf in via  
www.kinderopvang.gent. 
Daar vind je ook alle info (klik 
door op ‘vakantie opvang’). 
Heb je recht op een inkomens
gerelateerde korting? Breng 
je laatste belastingbrief of een 
bewijs van inkomen mee naar 
je opvanglocatie. 
+ www.kinderopvang.gent
• 09 268 20 91 (Dienst Kinderopvang)

GEZOCHT
Voorlezers  
Boek op Bezoek
Hou je ervan voor te lezen aan 
kleuters? Bibliotheek De Krook 
zoekt vrijwilligers voor Boek op 
Bezoek. Van november tot maart 
lees je elke week voor bij een 
kindje uit de derde kleuterklas 
waar thuis geen voorleestraditie 
bestaat. De eerste keer gaat de 
brugfiguur van de school met je 
mee. Zo is het ijs snel gebroken. 
Lees je liever op woensdagnamid
dag voor in de bibliotheek? Doe 
dan mee aan Luisterende Oortjes. 
Meld je aan voor 1 oktober.
+ gent.bibliotheek.be
+ bibliotheek.scholenwerking@stad.gent 
• 09 323 68 82 (Bibliotheek De Krook)

DE LIEVE KRIJGT
een kleurtje
In heel wat huizen langs de Lieve komt nog onbe
doeld afvalwater terecht in het oppervlaktewater. 
Om te weten waar, gebruiken de Stad en Farys kleur
stoffen of rookproeven. Als de Lieve vanaf de eerste 
week van september een kleurtje krijgt op bepaalde 
dagen: geen paniek. Het gaat om biologisch afbreek
bare kleurstof, én het levert een propere Lieve op. 
• 09 266 79 00 (Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen)

12.432 BELGEN
werden in 2019 het 
slachtoffer van phishing
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“Het werkaanbod voor schoolverlaters kreeg 
net voor de vakantie een opdoffer van for-
maat. Bovendien hebben heel wat jongeren 
uit het technische en beroepsonderwijs door 
de lockdown geen stage kunnen volgen. Met 
een pop-up in de Brabantdam, niet toevallig 
vlak bij heel wat uitzendkantoren, willen we 
alle schoolverlaters - met of zonder diploma - 
helpen bij de zoektocht naar hun eerste baan. 
Bij Klaar voor take-off krijg je persoonlijk 
advies van de consulenten van de Stad Gent 
en de VDAB over solliciteren en de arbeids-
markt. En het mooie is: samen met allerlei 
partners die weten wat schoolverlaters nodig 
hebben, werkt de pop-up een programma 
van workshops en infosessies uit. Travi, het 
vormingsfonds van de uitzendsector waar ik 
werk, geeft bijvoorbeeld infosessies ‘sociali-
teren’, over hoe je sociale media en digitale 
toepassingen inzet. We bieden ook work-
shops aan rond uitzend arbeid en soft skills, 
zoals stressbestendigheid of flexibiliteit. Heb 
je interesse in een logistieke job in de Gentse 
haven of in de retail? We geven je een gratis 
opleiding met kans op een job, en gaan met 
jou op pad, online en in het echt (lacht). Ja, 
ook wij werken tegenwoordig in de gezonde 
buitenlucht.”

Spring binnen of stuur een berichtje via WhatsApp (0473 30 55 92).
Klaar voor take-off
Brabantdam 56
+ www.stad.gent/take-off

ONTMOET

Jocelyn

Je komt pas van school en je 
zoekt werk? In de Brabantdam 
is er nu een pop-up voor school-
verlaters. ‘Om die eerste job te 
veroveren, moet je het verschil 
durven maken, zeker nu.

wie
Jocelyn Desreumaux

waar
Klaar voor take-off,  

Brabantdam 56

1 op de 10 
Gentse schoolverlaters 

heeft na 1 jaar nog 
geen werk
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Bekijk alle premies en subsidies voor Gentenaars  
die zich anders willen verplaatsen op 
 www.stad.gent/milieuvriendelijkemobiliteit. 
De grote fietsprojecten sinds 2016 vind je op 
 www.stad.gent/fietsrealisatiekaart.

‘Lever je nummer
plaat in en vang 

500 euro.’

PENDELEN 
OP PEDALEN

Goed nieuws voor wie dit 
schooljaar vaker met de fiets 
naar school of naar het werk 

wil. Na de vakantie zijn er 
extra mogelijkheden voor 

fietsers. 
Wat is er nieuw? 

3 X VRAGEN

‘Twee extra fietstunnels.’
Isabel Hossey
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
“Op 7 september gaat de nieuwe Louisa 
d’Havébrug open. Die fietsers en voet
gangersbrug over de Schelde verbindt 
de Stropkaai met de Bellevuewijk en 
Ledeberg. De fietsonderdoorgang onder 
het kruispunt van de SintLievenspoort 
is sinds juli klaar. En aan de kruising van 
de Bunderweg en de Drongensesteenweg 
opent in het voorjaar van 2021 nog een 
andere doorgang. Een nieuwe schakel in 
het Westerringspoor.”

‘Een financieel  
duwtje in de rug.’
Rhanie Maes
Dienst Milieu en Klimaat
“Niet helemaal nieuw, maar het herhalen 
zeker waard: de Stad geeft een ‘mobiliteits
budget’ van 500 euro aan elke Gentenaar 
die zijn nummerplaat inlevert. Daarmee 
mag je een fiets kopen of huren of een abon
nement voor autodelen of openbaar vervoer 
betalen. Tussen begin oktober vorig jaar en 
eind mei 2020 hebben 339 Gentenaars zo’n 
mobiliteitsbudget aangevraagd. De meeste 
kochten er een fiets mee.”

‘Stropkaai wordt 
 fietsstraat.’
Daan Pelckmans
Mobiliteitsbedrijf
“De Louisa d’Havébrug komt uit op 2 plek
ken langs de Stropkaai: de Lentestraat 
en de SintJuliaanstraat. Die Stropkaai 
verandert samen met de Toemaattragel 
in een fietsstraat. Die loopt vanaf de fiets
onderdoorgang aan de SintLievenslaan 
en onder de Burggravenlaan tot aan de 
kruising met de Warmoezeniersweg. De 
nieuwe fietsstraat ligt op een invalsweg 
voor fietsers.”
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MUZIEK

Welkom thuis. Jullie hebben een 
tijdje rondgezworven? 

“Door de renovatie van de grote 
concertzaal hebben we het afgelopen 
seizoen vooral op verplaatsing gespeeld, 
in kerken en zalen in de stad. Er waren 
op De Bijloke enkel kleinere concerten in 
het Kraakhuis en het auditorium. Nu is 
alles klaar voor een topseizoen, ondanks 
corona.”

De nieuwe zaal ziet er pico bello 
uit. De vloer ligt wel 2 meter lager. 
Waarom?

“Hoe maak je van een 13deeeuwse 
ziekenzaal een hedendaags klinkende 
concertzaal? Het advies van ’s werelds 
topexperts was: je hebt een groter 
akoestisch volume nodig. De verlaagde 
vloer geeft een veel betere klank én 
bovendien een betere beleving. Doordat 
het balkon is verdwenen en het podium 
naar voren is gebracht, zit het publiek 
nu op dezelfde hoogte als het orkest en 
dichter bij de muzikanten. Dat geeft een 
totaal ander gevoel. Akoestisch lijkt het 
of je bij de muzikanten op schoot zit. In 
plaats van in een afstandelijke arena kom 
je in een knusse kuip terecht.”

De akoestiek in De Bijloke was 
altijd een zorgenkind. Dat is nu 
opgelost?

“Hoe goed het speakersysteem ook 
was, het bleef iets kunstmatigs 
hebben. We hebben de elektronische 
versterking volledig vervangen door 
natuurlijk geluid. En het wonderlijke 
is: de akoestiek is nu achteraan even 
goed als vooraan. Dat komt omdat 
we een ovalen houten constructie 
hebben aangebracht die de hele 
ruimte omspant. De zaal is opgevat als 
een houten instrument, een  concept 
bedacht door de Londense akoestici 
van Arup. Alsof je in de binnenkant 
van een viool zit. De klank rolt 

helder van het podium en blijft mooi 
beneden.”

En het prachtige houten dak?
“Dat blijft te zien in al zijn 13deeeuwse 
glorie. De spots en de theatertechnieken 
hebben we van het historisch gebinte 
gehaald en op een stalen constructie 
gemonteerd. We hebben geen enkele 
toegeving gedaan, noch op de akoestiek, 
noch op het historische karakter van het 
gebouw. Een klein mirakel. De techniek 
en het geluid zijn op het niveau van de 
modernste concertzalen. Maar dan in 
een zaal uit 1228! De combinatie van 
de charme van zo’n oud pand met die 
verfijnde moderne akoestiek vind je 
nergens anders ter wereld.”

Gent is een muzikale 
toplocatie rijker.  

Op zaterdag 5 september 
zwaaien de deuren van een 
volledig vernieuwde Bijloke 

open. ‘Akoestisch zal de 
concertzaal onherkenbaar 

zijn’, belooft directeur  
Geert Riem. 

AKOESTISCH 
MIRAKEL

•1 op 10 Gentse schoolverlaters heeft na 1 jaar nog 
geen werk. 
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Hoeveel mensen kunnen er binnen 
in de nieuwe zaal? 

“De capaciteit blijft dezelfde: ongeveer 
800 mensen. Maar je zal beter kunnen 
zien en je zal ook comfortabeler zitten. 
De stijve houten klapstoelen hebben we 
vervangen door zetels met een comfort 
zoals we dat kennen uit de bioscoop. Ook 
achter het podium kunnen bezoekers 
zitten.” 

Wat met de afstandsregels? 
“De komende maanden zullen we 
nog heel wat zetels moeten vrijlaten. 
Telkens wanneer de coronamaatregelen 
wijzigen, passen we ons uiteraard aan.”

Kunnen we al blijven plakken na 
een concert? 

“Dat zullen we pas weten als het zover 
is. Maar de nieuwe zaal biedt er alle 
mogelijkheid toe. De ingang is vanaf 
nu in ons nieuwe café. De foyer, aan de 
andere kant van de zaal, steekt ook in een 
nieuw jasje. Spiksplinternieuw gaat ook 
daar samen met eeuwenoud.”

muziek. Alle grote symfonische orkesten 
van ons land zijn hier sinds begin jaren 
90 kind aan huis en hebben een trouw 
publiek. Dat behouden we, maar we 
kunnen nu ook ruimer programmeren. 
In de nieuwe zaal zijn nu bijvoorbeeld 
ook pianorecitals van grote solisten 
mogelijk, en we zetten ook in op 
kamermuziek en strijkkwartetten. 
Wat ook speelt: de Handelsbeurs 
stopt vanaf dit seizoen volledig met 
klassieke muziek. Een nieuw publiek 
zal de weg naar De Bijloke vinden, ook 
van buiten Gent. Eigenlijk komen we 
met deze ingrepen op het niveau van 
het Concertgebouw in Brugge en de 
Elisabethzaal in Antwerpen.”

AKOESTISCH 
MIRAKEL

 ‘Spik
splinternieuw  

gaat samen met 
eeuwenoud.’

Ontdek het openingsweekend
ZA 5 EN  ZO 6 SEPTEMBER
Godshuizenlaan 2
+ www.bijloke.be
• 09 323 61 00 (tickets)

 

 
Zal de nieuwe zaal een effect 
hebben op de programmering?

“Je zit dichter en het klinkt beter, dus er 
is veel meer mogelijk. De Bijloke heeft 
een traditie van oude en symfonische 
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Geert Riems, directeur Muziekcentrum De Bijloke



10

De grootste experts in de 
wijk? Dat zijn jij en je buren. 

De Stad geeft aan elke 
Gentse wijk een budget 

tussen 150.000 en 350.000 
euro om wilde dromen in 

werkelijkheid om te zetten. 

START WIJKBUDGET

Drie mama’s
Les krijgen in het groen: het klinkt zo on
weerstaanbaar dat je je afvraagt waarom 
niet elke school zo’n buitenklas heeft. 
Toch was de Bostorie geen initiatief van 
de Stad of van de scholen zelf. Het idee 
kwam van 3 Drongense mama’s.
Cherline De Maeght: “Wij waren van 
Ledeberg naar Drongen verhuisd voor het 
groen, maar merkten dat er hier minder 
publieke speel en ontmoetingsruimte 
was. In 2016 lanceerde de Stad het bur
gerbudget. Gentenaars konden ideeën 
indienen om hun stad beter te maken. We 
staken meteen de koppen samen. Voor 
de buitenklas was het lang zoeken naar 
een geschikt terrein. De hulp kwam uit 
onverwachte hoek. Achter de pastorie ligt 
grond van de Stad, die de kerkfabriek in 
bruikleen heeft. Van de pastoor mochten 
we die gebruiken.”
De Bostorie was in de lente van 2019 
klaar voor gebruik. De 3 basisscholen 
 Klaverdries, De Mijlpaal en Vuurtoren  
hebben toegang tot het bosje, volgens een 
beurtrol. Mooi detail: de scholen behoren 
tot 3 verschillende onderwijsnetten. Het 
is geen toeval dat zo’n idee komt van 
iemand die buiten het systeem staat en 
goed weet waar de buurt nood aan heeft.

De eerste golf
Het is precies dat soort ideeën waarvoor 
de Stad geld opzijzet. Het wijkbudget 
is de opvolger van het burgerbudget, 
en het stijgt stevig: van 1,3 miljoen naar 
6,25 miljoen euro. Bovendien worden de 
centen dit keer verdeeld over de 25 Gentse 
wijken. Het bedrag per wijk schommelt 

Het is druk in de Bostorie, de groene bui
tenklas achter de pastorie van Drongen. 
Het derde leerjaar van basisschool Klaver
dries is in de weer met takjes, blaadjes en 
dennenappels. Daarmee knutselen ze een 
miniatuurversie van de nieuwe klasop
stelling ineen, legt juf Jolien Viaene uit. 
“Vroeger deden we dat binnen, met lego
blokken. Buiten werken met materiaal uit 
het bos is hygiënischer en leuker.”
En ook leerzamer, heeft Jolien ervaren. Ze 
probeert elke week minstens één buiten
les in te lassen. Een paar keer per maand 
trekt ze naar de Bostorie. Outdoor learning, 
noemen de pedagogen dat met een trendy 
woord. 
Jolien Viaene: “Als je gewoon bent om 
tussen 4 klasmuren te zitten, is het even 
wennen. Je moet loskomen van de werk
boeken en de handleidingen. Maar het 
loont. De leerlingen zijn gemotiveerder en 
beter geconcentreerd. Doordat ze actief 
bezig zijn, blijft de leerstof beter hangen. 
Kinderen die je in de klas nooit hoort, 
bloeien hier soms helemaal open. Slecht 
weer? Daar klagen alleen de leerkrach
ten over (lacht). De kinderen zijn altijd 
enthousiast.”

WIJZE  
WIJKDROMEN
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‘Het wijkbudget is 
het burgerbudget 

maal 5.’

tussen 150.000 en 350.000 euro, en 
wordt onder meer bepaald door het aantal 
bewoners en criteria als gemiddeld inko
men of tewerkstellingsgraad.
Evelyne Deceur (Dienst Beleidsparti
cipatie): “In een eerste golf komen 11 
wijken aan de beurt. Daar lanceren we het 
wijkbudget op 4 september. We verklap
pen nog niet hoe, maar je zult er niet 
naast kunnen kijken. De overige 14 wijken 
starten in september 2022. Elk project 
moet op 2 jaar tijd gerealiseerd kunnen 
worden.”
Dialoog en samenwerking worden nog 
belangrijker, tussen de wijkbewoners 
onderling en met externe experts die voor 
ondersteuning zorgen. Evelyne Deceur: 
“We ondersteunen mensen van het eerste 
idee tot en met de uitvoering. We willen 
vermijden dat alleen de usual suspects met 
ideeën afkomen. Daarom voorzien we 
extra begeleiding voor groepen die vaak 
niet aan bod komen. Iedereen die dat wil, 
moet zijn zegje kunnen doen en een idee 
kunnen voorstellen.”

Twintig ideeën 
Drongen zit bij de wijken van de eerste 
golf. Samen met MuideMeulestede
Afrika laan krijgen ze daar een primeur: 
gelote wijkpanels, die samen een repre
sentatieve doorsnede van de wijk vormen, 
laten hun licht over de plannen schijnen. 
Peter Lambrecht, wijkregisseur van 
Drongen, kijkt ernaar uit. Hij lanceerde 
het nieuws van het wijkbudget alvast in 
Drongencentrum, Baarle en Luchteren, 
de 3 dorpskernen van Drongen. De ideeën 
borrelden meteen op. 

De buitenklas in Drongen biedt ruimte aan 3 basisscholen.
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“Kom maar af 
met je ideeën!”

EVELYNE DECEUR
DIENST BELEIDSPARTICIPATIE

“Met het wijkbudget verdeelt de Stad  
6,25 miljoen euro over 25 Gentse wijken. Deze 
maand start de eerste golf, met 11 wijken. 
Dat zijn Brugse Poort-Rooigem, Dampoort, 
Drongen, Elisabethbegijnhof-Prinsenhof- 
Papegaai-Sint-Michiels, Gentbrugge, Gentse 
kanaaldorpen en -zone, Macharius-Heirnis, 
Moscou-Vogelhoek, Muide-Meulestede- 
Afrikalaan, Sint-Amandsberg en Zwijnaarde. 
Heb je een schitterend idee om de mensen 
uit deze buurten samen te brengen en van je 
wijk een aangenamere plek te maken? Laat 
het dan zeker weten. Je vindt alle info op 
www.wijkbudget.gent. De tweede golf van 
14 wijken start in september 2022. Begin nu 
maar al na te denken, bewoners van de wij-
ken Binnenstad, Bloemekenswijk, Ledeberg, 
Mariakerke, Nieuw Gent-UZ, Oostakker, Oud 
Gentbrugge, Rabot-Blaisantvest, Sint- Denijs-
Westrem-Afsnee, Sluizeken-Tolhuis-Ham, 
Stationsbuurt Noord, Stationsbuurt Zuid, 
Watersportbaan-Ekkergem en Wondelgem!”

bezoekers van buiten Drongen lokken. En 
een Finse looppiste zou daar ook welkom 
zijn. Al die asfaltwegen, daar krijg je als 
jogger stijve kuiten en zere knieën van. 
Naar het schijnt (lacht).”
Nicky Lycke trommelde de leden van 
dekenij Verenigd Drongen bij elkaar. Dat 
leverde niet minder dan 20 ideeën op, 
zoals een zitbankenpoëzieroute, een we
kelijks marktje en een systeem van fees
telijkemaaltijdenmetgezelschap voor 
eenzame senioren. “We denken ook aan 
een kamp  een soort van jamboree  voor 
alle Drongense jeugdbewegingen. Het 
zou een mooie gelegenheid zijn om heel 
Drongen dichter bij elkaar te brengen.”

+ www.wijkbudget.gent 
• 09 266 82 40 (Dienst Beleidsparticipatie)

Dimitri Van Cauwelaert: “Baarle is lan
delijk, maar toch heb je er vaak de auto 
nodig. Ook om naar het dichtstbijzijnde 
speelplein te gaan, vlak naast de drukke 
Drongensesteenweg. Wij zouden met 
een stuk van het wijkbudget graag kleine 
speelplekjes aanleggen, midden in de 
woonwijken van Baarle. Enkele niveau
verschillen, een paar natuurlijke speel
tuigen, meer moet dat niet zijn. Kinderen 
kunnen er zelf te voet of met de fiets 
naartoe, en voor ouders en buren zijn het 
mooie ontmoetingsplekken.” 
Architect Matthias Hemelsoet nodigde 
zijn vrienden uit voor een pint en een 
brainstorm in De Gloriette. “Meer bomen 
en trager verkeer langs sommige drukke 
wegen, dat zijn eigenlijk de enige grote 
bekommernissen in Luchteren, zeker 
nu de Vinderhoutse bossen steeds meer 
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Het Reigersparkje is een nieuwe buurttuin in de dichtbevolkte wijk achter het Sint-Pietersstation.
Een burgerproject uit de vorige ronde.  



wie
Nihan Tuglu, Sportdienst

waar
Klimmuur Blaarmeersen

Nihan
DANKZIJ

Kijk op www.stad.gent/sport 
voor een overzicht van sportclubs en cursussen.
09 266 80 00 (Sportdienst)

‘Ik kom uit Istanbul, waar ik opgeleid ben als 
ballerina. Nu ben ik lesgever bij de Sportdienst. 
Toen ik naar Gent kwam, stond ik versteld van 
het aantal sportclubs en het aanbod van de 
Stad. Ik hou ervan om mensen in beweging te 
krijgen met mijn beweeglessen. Dat zijn lessen 
voor volwassenen die een basisconditie willen 
opbouwen of onderhouden. Je kunt ze volgen 
in 10 verschillende wijken van Gent. Sporten 
hoeft écht geen bakken geld te kosten. Voor 
een halve euro krijg je een uur les en mag je 
al ons materiaal gebruiken. Wil je graag lid 
worden van een club? Probeer dan eerst een 
paar sporten uit. Zo merk je het best waar je 
feeling voor hebt. Onze Sportmix, elke week 
in Sporthal Keiskant in Drongen, is daarvoor 
ideaal. Met leuke oefeningen en wedstrijdjes 
leer je verschillende disciplines kennen. Heb 
je je favoriete sport gevonden? Loop dan eens 
langs bij enkele clubs om te kijken of de sfeer 
je ligt. Want bewegen is niet alleen gezond, je 
leert al doende ook heel wat nieuwe mensen 
kennen.”

Zin om je conditie op peil te brengen 
of de coronakilo’s weg te werken? 
Bij de Sportdienst of een van de 
honderden Gentse clubs vind je 
zeker een sport die bij je past.



V
eel Gentse gezinnen met een laag 
inkomen zijn op zoek naar een 
betaalbare huurwoning op de 
privémarkt. Moeilijk. Veel Gentse 

eigenaars zijn op zoek naar huurders die 
stipt betalen en de woning netjes ach
terlaten. Ook niet altijd even makkelijk. 
Het lijkt een onoverbrugbare kloof, maar 
het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Gent 
bouwt de brug.
Lisa Cattoir (Sociaal Verhuurkantoor 
Gent): “De eigenaar sluit met ons een 
huurcontract af. Wij zoeken een geschik
te huurder en nemen alle praktische 
zaken voor onze rekening. In ruil vragen 
we 2 dingen: de woning is in orde en de 
huur ligt onder de marktprijs.” 

Geen gedoe
Een goede deal, vindt Stein De Meule
meester. Hij kocht een oud rijhuis met 
studentenkoten in het Rabot. “Ik heb 
overlegd met de Dienst Stedenbouw en 
met het Sociaal Verhuurkantoor en dan 
beslist om er weer een gezinswoning van 
te maken. Die verhuur ik nu via het SVK.” 
Het pand is sober, maar netjes, en er zijn 
5 slaapkamers, een zeldzaamheid op de 
huurmarkt. Op vraag van het SVK inves
teerde de eigenaar in een snelle renova
tie. De Energiecentrale van de Stad Gent 
begeleidde Stein bij de renovatiewerken.
Stein De Meulemeester: “We hebben 
het dak vernieuwd, extra geïsoleerd en 
zonnepanelen geplaatst. De oude ramen 
zijn vervangen door ramen met hoog
rendementsglas. Beneden is er een toilet 
geplaatst. De verwarmingsketel was pas 
vernieuwd.”
Stein is van het doortastende en zelfred
zame type. Toch ging hij in zee met het 
Sociaal Verhuurkantoor. “Ik wilde geen 
gedoe. Je hoort zoveel verhalen over 
slechte betalers, woningen die maan
denlang leegstaan, schade waar je zelf 
voor opdraait, juridische miserie … Het 
Sociaal Verhuurkantoor biedt gemoeds
rust. De huur is 9 jaar lang gegarandeerd. 

Elke maand stipt de huur 
op je rekening? Geen 

kopzorgen over leegstand of 
schade? Het kan allemaal, 

als je verhuurt via het 
Sociaal Verhuurkantoor. 

Ook huurders doen er hun 
voordeel mee. 

VERHUREN

HUISBAAS 
ZONDER  
ZORGEN

Zij gaan 6 keer per jaar langs en regelen 
eventuele schade, zodat ik mijn woning 
later in dezelfde staat terug krijg.” 
Eigenaars die met het Sociaal Ver
huurkantoor werken, moeten met wat 
minder opbrengst genoegen nemen. 
De huurprijs hangt af van de grootte en 
kwaliteit van de woning. Voor een huis of 
appartement met 2 slaapkamers krijgen 
ze gemiddeld ongeveer 520 euro. Op de 
privémarkt is dat snel 700 euro. Bij ande
re woningtypes kan het verschil kleiner 
zijn. Stein de Meulemeester: “Dat neem 
ik erbij. De kosten voor huurachterstand, 
leegstand en schade kunnen ook hoog 
oplopen.” 
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Financiële opsteker
Verhuren via het SVK heeft nog voorde
len. De Energiecentrale maakte Stein ook 
blij met enkele onvermoede financiële 
meevallers. Hannes Merckx (Energiecen
trale): “Stein wist niet dat hij recht had 
op de premie voor de verbetering van de 
woonkwaliteit van de Stad Gent, voor de 
hoogrendementsketel en het toilet. En 
omdat hij via het SVK verhuurt, krijgt hij 
ook 2 andere premies die privéverhuur
ders niet krijgen: de Vlaamse renovatie
premie en de Vlaamse huurenisolatie
premie.”
Stein De Meulemeester: “Stuk voor stuk 
aangename verrassingen (lacht). Zeker 

omdat de Energiecentrale de premies 
voor mij helpt aanvragen. De aannemers 
heb ik zelf gezocht, maar Hannes heeft 
wel hun offertes en facturen nagekeken 
en advies gegeven.”
Het Sociaal Verhuurkantoor heeft zo’n 
300 woningen in portefeuille, waarvan 
180 appartementen en studio’s. Dat 
mogen er meer worden. Koen Van der 
Jeugt (Sociaal Verhuurkantoor Gent): 
“We mikken op 532 tegen eind 2024. In 
Gent worden 13.000 sociale woningen 
verhuurd, maar de vraag naar betaal
bare huurwoningen blijft enorm. Veel 
verhuurders vinden het leuk dat ze hun 
steentje bijdragen.”

Zorgeloos verhuren? 
+ www.sociaalverhuurkantoor.gent
• 09 266 95 61 
+ info@sociaalverhuurkantoor.gent

‘Gratis 
 energieadvies 
voor iedereen.’

HANNES MERCKX 
ENERGIECENTRALE 

“De Energiecentrale helpt Gentse eigenaars, 
huurders, verhuurders, verbouwers, nieuw-
bouwers en verenigingen van mede-eige-
naars om comfortabeler en energiezuiniger 
te wonen. Dat is goed voor je portemonnee 
en voor het klimaat. We geven online advies 
op afspraak of komen thuis bij je langs voor 
advies op maat, gratis en vrijblijvend. Dat 
gaat van eenvoudige tips om minder energie 
en water te gebruiken, tot renovatieadvies 
en -begeleiding over isoleren, ramen, ver-
warming, water of zonnepanelen. We stel-
len samen een stappenplan op en helpen 
met het opvragen en vergelijken van offer-
tes. Als je dat wilt, volgen we ook de werken 
op. In 2019 gaf de Energiecentrale 1.550 
renovatieadviezen aan huis en begeleidden 
we 546 plannen voor renovatieprojecten.”

+ www.energiecentrale.gent
• 09 266 52 00 

+ energiecentrale@stad.gent
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OP 
GEVEL- 
SAFARI

START

Gebouwen bezoeken is er 
dit jaar niet bij op Open 

Monumentendag. Maar niet 
getreurd! Vanaf zondag 
13 september kun je op 

eigen houtje op gevelsafari 
langs 200 opmerkelijke 

gebouwen. Volg de 
gekleurde linten en stickers 

met het opschrift Steengoed 
Gent. 

DE ROUTE

Met vzw DOIC beheert Johan Declerck de Blaisantkerk, de vroegere Maria Gorettikerk.  
“We hebben het gebouw uit 1960 helemaal omgebouwd tot multifunctionele ruimte.”
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ICC Gent
Het ICC is een sterk staaltje van 
brutalistische architectuur: beton, 
aluminium en grote glaspartijen 
bepalen het uitzicht. Toen het hy
permoderne ICC in 1975 gebouwd 
werd, was het een van de grootste 
congrescentra in België. Nu is het 
aan een grondige vernieuwing toe. 
Het stadsontwikkelingsbedrijf 
sogent wil er opnieuw een topcen
trum van maken en de verbinding 
met het erfgoed in de omgeving, 
het Citadelpark en de Floraliënhal, 
versterken.

Architectenwoning  
Jos Van Driessche 
Architectenwoningen zijn vaak 
van een eigenzinnige schoonheid. 
Het huis dat Jos Van Driessche 
voor zichzelf ontwierp, in de 
Pieter Pauwel Rubenslaan 18, is 
een meesterwerk van organische 
architectuur. De ruwe schors van 
de sparren op de grond komt terug 
in het beige en het bruin van de 
stenen en het uitpuilende voeg
werk. De woning is helemaal ver
weven met de weelderige tuin via 
muurtjes en smeedwerk. Samen 
met 2 andere huizen vormt het een 
kleine modernistische enclave in 
SintDenijsWestrem. 

Kapel UZ
In het midden van de zieken
huiscampus van het UZ staat een 
aparte kapel met een enorme 
glazen gevel. Die vijfhoekige oase 
van rust dateert van het eind van 
de jaren 60, toen kerken er plots 
radicaal anders begonnen uit te 
zien: strak en minimalistisch. 
De enorme glazen wand doet 
het altaar in het licht baden. De 
loodramen van kunstenaar Harold 
Van de Perre schermen je af van de 
drukke buitenwereld. 

Op gevelsafari 
met het zakkaartje 
Van kerken tot kantoorgebouwen, 
maar ook kunstenaars en archi
tectenwoningen: om de architec
tuur uit de naoorlogse periode 
beter bekend te maken, lanceert 
de Stad op 13 september (Open 
Monumentendag) de campagne 
Steengoed Gent. Ongeveer 200 
waardevolle gebouwen worden 
zichtbaar in het straatbeeld door 
kleurrijke linten en stickers. Op de 
website zie je waar je het zakkaart
je met alle panden ophaalt en vind 
je de volledige erfgoedinventaris. 

+ www.steengoed.gent 
• 09 267 03 70 (Dienst Monumentenzorg en   
 Stadsarcheologie)

Modelwijk Mariakerke
Mariakerke telt heel wat moder
nistische pareltjes. In de Rijakker, 
de Korte Rijakkerstraat en de 
Edgard Blancquaertstraat, bijvoor
beeld. Ze behoren allemaal tot de 
‘modelwijk’: een verkaveling uit 
1955 op gronden van de ouders 
van architect Olivier Nowé. Wie er 
een perceel kocht, was verplicht 
om met Nowé, René Heyvaert of 
Daniël Craet te werken. Zo bleef 
de wijk stilistisch homogeen. De 
woning van kunstschilder Jan 
Burssens (Korte Rijakkerstraat 16), 
ontworpen door zijn schoonbroer 
Daniël Craet, is een schoontje. 

PHTI Henleykaai
In de jaren 60 en 70 bouwde de 
overheid een massa scholen. Het 
PHTI aan de Henleykaai is een 
toonbeeld van die naoorlogse 
scholenbouw. Hoofdontwerpers 
Jan Tanghe en Francis Serck, alle
bei producten van SintLucas in 
Gent, realiseerden het in 3 fasen, 
van 1959 tot 1984. En dat zie je: het 
PHTI sluit aan bij verschillende 
stijlen en ‘ismes’. Achter de mo
dernistische gordijngevel schuilt 
een immens atrium en een mooie 
binnentuin met berken. 
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Straks gaan er verspreid over 180 Gentse scholen 
bijna 60.000 leerlingen terug of voor het eerst 

naar school. Hun aantal groeit nog. Dit jaar komen 
er 213 extra stoeltjes bij.

Terug naar
school

9.400 
leraars en personeelsleden

50
brugfiguren ondersteunen 

12.000 leerlingen

10.600 
kleuters

18.600
 leerlingen lager onderwijs

27.700 
leerlingen secundair onderwijs

120  
basisscholen (kleuter en lager)

9% 
lager en kleuter

Leerlingen van 
buiten Gent

44% 
 secundair

Hulp bij huiswerk
Wil je kinderen of jongeren graag een handje 
toesteken bij hun huiswerk op de computer? 

Stel je kandidaat via digitaal.huiswerk@stad.gent
 of bel 09 330 69 37 (Bibliotheek De Krook).

 + www.stad.gent/digitaalhuiswerk

60
secundaire scholen

20 nieuwe leerlingen in de kleinste 
 (Oase 50 en Warande 13)
320 nieuwe leerlingen in de grootste 
 (Don Bosco en Atheneum Voskenslaan)

695 stoeltjes in de grootste  
 (Mariavreugde)
48  stoeltjes in de kleinste 
 (Kleuterschool Het Kriebelhuis)
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DI 22, WO 23 EN  
DO 24 SEP
Arvo Pärt & van Eyck
SINT-BAAFSKATHEDRAAL 
Zie pagina 20

ZA 5 EN ZO 6 SEP
Openingsweekend 
CONCERTZAAL  
DE BIJLOKE
Zie pagina 8

wie
Philippe Herreweghe, dirigent
waar
Sint-Baafsplein

 De internationaal vermaarde 
dirigent Philippe Herreweghe 
keert in september terug 
naar twee betekenisvolle 
plekken uit zijn jeugd:  
Sint-Baafs en De Bijloke.

Philippe Herreweghe
DE AGENDATIPS VAN ...

19

“In mijn jeugd wist ik heel wat studies te 
combineren: geneeskunde, psychiatrie, orgel, 
klavecimbel, piano … Toch ben ik dirigent 
geworden, zowat het enige waarvoor ik 
niet ben opgeleid (lacht). De passie voor 
oude muziek heeft mijn leven bepaald. Het 
is dit jaar exact 50 jaar geleden dat ik met 
een aantal studenten het Collegium  Vocale  
Gent oprichtte. Rond die tijd liep ik als 
assistent-psychiater stage in de ziekenzaal 
van De Bijloke, waar nu de concertzaal is. 
Achteraf bekeken is dat wel komisch, ja. De 
Sint-Baafs kathedraal is nog zo’n plek uit mijn 
jeugd. Ik zat op het conservatorium bij de 
organist van de kathedraal. In september 
brengen we daar samen met het koor van 
het Collegium een nieuw orgelstuk dat Arvo 
Pärt speciaal voor Gent componeerde. De 
Stad heeft het besteld voor het van Eyck-jaar. 
Pärt is een opmerkelijk figuur. Zijn muziek is 
religieus geïnspireerd, maar toch is hij een 
van de populairste hedendaagse componis-
ten. Dat komt omdat zijn muziek eenvoudig 
is en emotie uitstraalt.” 
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Ontdek meer activiteiten 
op www.uitingent.be

 www.facebook.com/uitingent
 @UiTinGent

Jazz in ’t Park biedt het beste en het nieuwste van de Belgische hedendaagse jazz, 
in een ongedwongen sfeer en helemaal gratis. Je geniet van straffe muziek van 
bekende toppers en talentvolle nieuwkomers. Op donderdag en vrijdag zijn er ook 
middagconcerten, om 12.30 uur. Hou de website in het oog voor lastminutewijzi-
gingen.
+ www.stad.gent/jazzintpark
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

agenda

Cultuurmarkt 
UiTPAS trakteert 
ZA 19 SEP 
Op 19 september is er Cultuurmarkt, 
van 11 tot 17 uur op de Kouter. Meer 
dan 100 verenigingen stellen hun 
nieuwe programma voor het komen-
de culturele jaar voor.  De UiTPAS is 
ook van de partij en zorgt naar goede 
gewoonte voor een leuke traktatie 
voor pashouders.
+ www.uitingent.be 
• 09 210 10 10  (Gentinfo)

Arvo Pärt & van Eyck
DI 22, WO 23 EN 
DO 24 SEP 
Philippe Herreweghe en het 
Collegium Vocale Gent brengen Für 
Jan van Eyck, de wereldpremière van 
een nieuw stuk voor orgel en koor 
van Arvo Pärt. De Estse componist 
schreef het in opdracht van de Stad 
Gent ter ere van het van Eyck-jaar 
en 50 jaar Collegium Vocale. Het 
zal voor het eerst te horen zijn in 
de Sint-Baafskathedraal op 22 
september. Ook de 2 dagen daarna 
volgen nog uitvoeringen van het 
stuk in Gent. Naast werk van Arvo 
Pärt brengt het 12-koppige koor ook 
religieus werk van Anton Bruckner en 
Claudio Monteverdi. 
+ www.gentfestival.be
• 09 225 01 01

Weekend in het teken 
van 75 jaar VN
ZA 19 EN ZO 20 SEP
Op 21 september bestaan de Verenigde Naties 75 jaar. Dat vraagt om herden-
king en kritische reflectie: wat betekent die internationale organisatie voor de 
Gentenaar? Op zondag organiseert de Stad samen met de Buren van de Abdij, 
Vredesoverleg Gent en Vrede vzw een namiddag met debatten op de site van 
de Sint-Baafsabdij (Voorhoutkaai 43). Om 21 uur laat je onder begeleiding van 
live muziek zelf een lampion te water aan Portus Ganda, ter herdenking van 
Hiroshima- Nagasaki-slachtoffers. Op zaterdag is er van 12 tot 18 uur Silence 
for Peace op de Korenmarkt: samen stil zijn en opkomen voor meer solidariteit. 
Schrijf op de website in voor de activiteiten op zondag.
+ www.stad.gent/75jaarVN
• 09 323 55 00 (Vredeshuis)

Bijloke Wonderland
NOG TOT 13 SEP 
Bijloke Wonderland, een minizomer-
festival in de binnentuin van De 
Bijloke (Godshuizenlaan 2), loopt nog 
tot half september. Onder meer Jef 
Neve, Tuur Florizoone, Josse De Pauw 
& Kris Defoort, Astrid Stockman 
en Gorges Ocloo brengen muziek, 
familievoorstellingen, literatuur en 
ander moois. Bijloke Wonderland 
is een initiatief van het Gentse 
Muziekcentrum De Bijloke en LOD 
muziektheater. 
+ www.bijlokewonderland.be
• 09 323 61 11 (De Bijloke)

End of Summer 
Stocksale
en Shop-op zondag
VR 4 TOT ZO 6 SEP
Sla je slag tijdens de End of Summer 
Stocksale van 4 tot 6 september. Veel 
winkels in het centrum doen mee. De 
zondag is het koopzondag. Heel wat 
winkels openen dan vanaf de middag 
hun deuren. Deze dag zijn bus en 
tram naar en in Gent helemaal gratis. 
Zowel De Lijn als de handelaars en 
winkeliers zetten zich in om je veilig 
te ontvangen.
+ www.puurgent.be
+ puurgent@stad.gent
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Jazz in 't Park
DO 3 TOT ZO 6 SEP

TIP
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Nog tot begin oktober toont het Museum voor Schone Kunsten Gent (Fernand 
Scribe dreef 1) alle werken van Gustave Van de Woestyne (1881-1947) in de muse-
umverzameling. Het MSK kreeg recent enkele schenkingen die de collectie inhou-
delijk gevoelig versterken, waaronder zelfportretten, studies en het portret van 
Deeske Cnudde. Reserveer vooraf via de website of telefonisch.
+ www.mskgent.be
• 09 210 10 75 (tickets)

Ndugu 
ZA 26 SEP  
Ndugu stelt zijn eerste full-length 
album voor in De Centrale (Kraan-
kindersstraat 2). De groep brengt 
een zonnige mix van hiphop, acoustic 
roots music en Afrikaanse grooves. 
Voor deze gelegenheid brengt Ndugu 
enkele speciale gasten mee: Tanguy 
(Témé Tan), Susobrino en Pablo & 
Tim.
+ www.decentrale.be
• 09 265 98 28

Canopy Sessions
NOG TOT 29 SEP
Nog tot eind deze maand organiseert 
De Centrale op dinsdag- en donder-
dagavond een reeks gratis concertjes 
in ENTR: The Canopy Sessions. Het is 
een boeiende muzikale mix met fijne 
artiesten zoals DJ GrazzHoppa, Bai 
Kamara Jr en Mec Yek. De concerten 
vinden plaats onder de luifel (Canopy 
in het Engels) van ENTR (Ham 147).
+ www.decentrale.be
• 09 265 98 28

Dag Jan
GEZINSEXPO 
In de tentoonstelling Dag Jan kunnen kinderen 
en hun ouders zich vanaf 30 augustus helemaal 
inleven in het universum van Jan van Eyck. 
Een luistergids met een verteller loodst je 
door verschillende ruimtes die je helemaal 
onderdompelen in de atmosfeer van de 15de 
eeuw. De tentoonstelling in De wereld van Kina: 
het Huis (Sint-Pietersplein 14) is gemaakt voor 
kinderen en jongeren vanaf 10 jaar en is een 
echte familie-expo.
+ www.dewereldvankina.be/dagjan
• 09 323 62 50

Infomoment Wasserij
DO 24 SEP

De Wasserij der Vlaanderen, tussen 
de Toekomststraat en de Kunstenaar-
straat, wordt vanaf 2022 een ont-
moetingsplaats voor buurtbewoners, 
creatievelingen en ondernemers. Als 
de coronamaatregelen het toelaten, 
organiseert de Stad op donderdag 
24 september om 19.30 uur een info-
moment in Buurtcentrum Dampoort 
(Doornakkerstraat 52). Je ontdekt 
er wat de site van 2.000 vierkante 
meter voor de buurt kan betekenen. 
Schrijf vanaf 10 september in via 
www.go.stad.gent/wasserij. Geen 
internet? Bel 09 210 10 10 (Gent-
info). Na het infomoment vind je de 
presentatie over de sanering, het 
bouwproces en de plannen op  
www.stad.gent/enroute.

Ondergronds
NOG TOT 22 SEP 
Heb je de expo Ondergronds in de 
stad nog niet kunnen bezoeken? Het 
zijn de laatste weken om een duik 
te nemen in deze topexpo van het 
STAM (Godshuizenlaan 2). De makers 
voeren je mee naar wat er onder de 
straten en pleinen verborgen ligt. Het 
STAM is coronaproof en dat betekent 
onder meer: altijd vooraf reserveren.
+ www.stamgent.be
• 09 210 10 75 (tickets) Gustave Van de Woestyne

NOG TOT 4 OKT 

TIP

Fu
ga

, 1
92

5O
, C

oll
ec

tie
 M

SK
 Ge

nt

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.
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111PLEKKEN INGENTDIE            JEGEZIEN  MOETHEBBEN

ROBERT DECLERCK | DIRK HEYNDRICKX

       

       ISBN 978-90-6868-779-8

Gent kent vele verborgen  schatten. Ontdek de Blauwe  
Vogels van Maeterlinck, neuze kes  

in de mooiste snoepwinkel van 
België en het ‘cycling-café’ met 

wieler verhalen op z’n best.  
Proef frieten uit Filips’ penshuisje, 
streekbieren in de Trollekelder en  
onderga de stilte in de wijngaard  

bij de Sint-Pietersabdij.  Bezoek de grot van Lourdes in 
Oostakker, geniet bij een intiem 
pleintje van  de schilderachtige  

Leie en ontspan in Blaarmeersen  of Bourgoyen.
Robert Declerck en  Dirk Heyndrickx wijzen de weg 

naar 111 bijzondere plekken.  
Ze bieden de beste insidertips en 
tonen Gent op haar veelzijdigst.

THO_111 Gent_cover_df.indd   1

THO_111 Gent_cover_df.indd   1

06-02-20   16:53
06-02-20   16:53

Stuur de oplossing samen met je adres vóór dinsdag 8 september 
naar waaringent@stad.gent of via de post naar:  
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent,  
Botermarkt 1, 9000 Gent.

“Kies een buurt die je aanspreekt én van waaruit je vlot je 
school kunt bereiken. Misschien vind je al een geschikt kot 

tijdens een wandeling, maar check zeker ook de koten
zoeker op www.kotatgent.be. Je vindt er kamers en stu

dio’s, met prijs en beschrijving, en je weet meteen of er een 
conformiteitsattest is. Dat garandeert dat het kot prima in 
orde is op het vlak van woonkwaliteit en brandveiligheid. 

Op de website vind je ook enkele handige checklists: waar
op let je zoal tijdens de zoektocht en hoe zorg je ervoor 

dat je huurcontract, de waarborg of de plaatsbeschrijving 
helemaal correct zijn? Heb je een kot gevonden? Ook dan 
helpt kotatgent je nog verder op weg. Waar laat ik mijn 

fiets markeren? Wat doe ik bij een huurconflict? Hoe zit het 
met kotfuiven? Alle antwoorden vind je op de website.”

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 zoek een kot in Gent. 
Hoe begin ik daaraan?’

KIARRA REGA, LIEVEGEM

WEDSTRIJD

GENTINFO

Vraag het aan

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Vijf winnaars 
krijgen een exemplaar van het boek 
'111 plekken in Gent die je gezien moet 
hebben' van Robert Declerck en Dirk 
Heyndrickx.

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden het kunstwerk van Strook  
in de Braderijstraat:

• Sophie Bracke, Gent
• Bea Evens, Gent
• Monique Fierens, Gent
• Jozef Van de Wiele, Gent
• Kris Wayenberg, 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 (redactie), Liesbet Van Cauteren, Bjorn Vandenbussche, 
(vormgeving), Thomas Sweertvaegher (fotografie).

Waar in Gent?
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1  @ANNEKONINGS
Heiveldstraat

2  @ELLENBUNTINX
Park Halfweg

3  HANNA WAELPUT
Campo Santo

4  @TESSVDE
Kapitein Zeppospark

5  @SIMONMANNAERTS
Ledeberg

6  @IRISBLOEMM
Gentbrugge

 7  @GIDSINGENT
Portus Ganda
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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




