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Na een geslaagde editie in de tuin van de
Sint-Pietersabdij komt Jazz in ’t Park dit
jaar naar het Frans Tochpark in Gentbrugge. Van donderdag 2 tot en met zondag
5 september mag je een gratis staalkaart
verwachten van het beste en het nieuwste

binnen de hedendaagse Belgische jazz. Zoals deze Laughing Bastards, die het park alvast aan een akoestische test onderwerpen.
Programma en info vind je op de website.
+ www.stad.gent/jazzintpark
• 09 210 10 10 (Gentinfo)
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PIETER NAERT, HYDROHM

‘Onze container verbruikt
niet alleen minder water
dan een klassiek toilet.
Hij is ook hygiënischer en
produceert nauwelijks
afvalwater.’
SCHRIJF JE IN

10-daagse van
de Veerkracht

BOEK OP BEZOEK

Voorlezers gezocht
Hou je ervan om voor te lezen aan kleuters?
Bibliotheek De Krook en Brede School zoeken
vrijwilligers voor Boek op Bezoek. Van novem
ber 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. Meld je aan voor 10 oktober.
+ gent.bibliotheek.be/voorlezen-aan-huis
• bibliotheek.scholenwerking@stad.gent
• 09 323 68 00 (Bibliotheek De Krook)

De 10-daagse van de Veerkracht
maakt psychische kwetsbaarheid
bespreekbaar. Van 1 tot en met
10 oktober kun je deelnemen aan
meer dan 40 gratis activiteiten
rond geestelijke gezondheid, van
lezingen en workshops tot wandelingen. Ontmoeten en verbinden
lopen als rode draad door het
programma. Het volledige overzicht vind je op de website. Voor
de meeste activiteiten moet je
online inschrijven. Geen internet?
Reserveer via Gentinfo. Ook na de
10-daagse kun je blijven proeven
van het gratis aanbod.

BLAARMEERSEN

Circulair toilet
Nog tot eind september kun je in de
Blaarmeersen een plasje achterlaten in de
circulaire toiletcontainer van Hydrohm,
een spin-off van de Gentse universiteit.
Hydrohm verwerkt de urine tot meststoffen voor de landbouw en ontsmettend
spoelmiddel voor de toiletten. Zo blijven
de toiletten proper met minder afvalwater.
De container is genderneutraal, rolstoeltoegankelijk en bedoeld om bezoekers
bewust te maken van het vele water dat
nodig is om toiletten door te spoelen.
+ www.stad.gent/theplacetopee
• 09 210 10 60 (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent)

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

BELMUNDO

Belmundo is het jaarlijkse festival
Klaar voor de kick-off? rond internationale solidariteit. In
maart 2022 pakken tal van Gentse
organisaties uit met activiteiten rond het thema ‘rechten van mens en
natuur’. Heb je zin om met je vzw of buurtwerking deel uit te maken van dit
unieke stadsfestival? Stuur dan een mailtje en ontvang een persoonlijke
uitnodiging voor de kick-off op donderdag 23 september. Samen met andere
enthousiastelingen leer je Belmundo kennen en leg je mee de basis voor
een geslaagde nieuwe editie.
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+ www.belmundo.gent + belmundo@stad.gent
• 09 323 55 05 (Vredeshuis)

BEWEEGLESSEN

In je buurt

WIJKBUDGET

Kies de plannen
Met het wijkbudget krijgen Gentenaars centen om
ideeën voor hun wijk uit te voeren. De voorbije
maanden werden in 11 wijken 113 plannen ingediend. In 5 wijken kiezen de bewoners de winnende
projecten. Inwoners van Brugse Poort-Rooigem en
Moscou-Vogelhoek schuiven aan gesprekstafels
aan. Woon je in Dampoort, Macharius-Heirnis of
Sint-Amandsberg? Stem dan van 10 tot 28 september via de website of tijdens een wijkmarkt. Meer
over alle ideeën en hoe je kunt kiezen, lees je op de
website.

Wil je starten met bewegen en
rustig je conditie opbouwen?
Een uurtje bewegen in je eigen
wijk voor een halve euro? Vanaf
september start een nieuwe reeks
beweeglessen in je buurt. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom. Er zijn
lessen voor gemengde groepen,
maar ook voor vrouwen apart.
Meer info? Spring even binnen in
het wijkgezondheidscentrum in je
buurt of kom gewoon langs voor
een proefles naar keuze.
+ www.stad.gent/beweeglessen
• 09 266 80 00 (Sportdienst)

OPEN LESSEN

Blijf fit

Ben je 18 jaar of ouder en wil je
graag aan je conditie werken?
Tijdens de openlessenweken
van de Stad Gent, van maandag 6 tot vrijdag 17 september,
maak je gratis kennis met
de Blijf fit-cursussen voor
volwassenen: easy fitmix
(rustig tempo), fitmix (onderhoudend) en sportmix (diverse
sporten). Heb je de smaak te
pakken en wil je daarna verder
doen? Voor een zacht prijsje
koop je een sportkaart voor 10
lessen.
+ www.stad.gent/sportcursussen
• 09 266 80 00 (Sportdienst)

MAAND VAN DE SPORTCLUB

SCHRIJF JE IN

Proeven van sporten

Het op- en afrittencomplex van de E40 aan de Deinse
steenweg in Drongen krijgt een nieuwe inrichting,
net als de wegen die erop aansluiten. Die moet de
verkeerssituatie rond het complex en in Baarle verbeteren. Om de werken mogelijk te maken, maakt
de Vlaamse overheid het ruimtelijk uitvoeringsplan
‘Omgeving Complex E40-N466 Drongen’. Tot 15
oktober kun je op de startnota reageren. Op 7 september is er een digitaal infomoment. Bij de Balie
Bouwen kun je de plannen op afspraak inkijken.

Tijdens de herfstvakantie, van
2 tot 5 november, kunnen kinderen van 4 tot 16 jaar zich uitleven
in uitdagende sportkampen zoals
circus, ijsschaatsen, tennis en
klimmen. De inschrijvingen voor
Gentenaars starten op woensdag
15 september, voor niet-Gentenaars de dag erna, telkens vanaf
9 uur. Reserveer via de website,
telefonisch of via mail. Bekijk het
volledige programma op de website of haal een brochure in een
van de sportaccommodaties.

Na een jaartje uitstel vindt in
september opnieuw de maand
van de sportclub plaats. Van
woensdag 1 tot donderdag 30
september zetten tal van Gentse sportclubs de deuren open
voor alle geïnteresseerden. Zo
kun je proeven van verschillende disciplines en een sport
vinden die bij jou past. Ook
G-sporters zijn welkom. Op de
website vind je een overzicht
van alle activiteiten bij de
deelnemende clubs. Vooraf
inschrijven is niet nodig.

+ www.omgeving.vlaanderen.be/grups/complex-drongen
• 09 266 79 50 (Balie Bouwen)

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

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

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

PLANNEN

Op- en afritten E40 Drongen

Herfstsportkampen
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GENTENAARTJES
GEBOREN IN 2020

PLANTDAG

Geboortebos
SCHRIJF JE IN

Opvang
herfstvakantie

ENERGIERENOVATIES

Breng je verbruik in kaart
Heb je het voorbije jaar gerenoveerd of plan je
een renovatie in het komende jaar? Dan kun
je deelnemen aan een proefproject om het
effect van energiezuinige ingrepen te meten. In
februari 2022 krijgen 250 Gentenaars een renometer. Dat is een meetsysteem dat inzicht biedt
in je verbruik en gepersonaliseerde tips aanreikt om energie te besparen. Wil je graag deel
uitmaken van het proefpanel? Stel je dan voor
21 oktober kandidaat via De Energiecentrale.

Ouders van kleuters en kinderen
uit de lagere school kunnen voor
opvang tijdens de herfstvakantie
terecht bij de Stad Gent.
Schrijf je kinderen vanaf zaterdag
18 september tot en met zondag
3 oktober in via de website. Je kunt
ook bellen of mailen naar de Dienst
Kinderopvang. Heb je recht op een
inkomensgerelateerde korting?
Breng je laatste belastingbrief of
een bewijs van inkomen mee naar
je opvanglocatie.

Ben je in 2020 mama of papa geworden?
Dan kun je op 17 oktober een boompje
planten in het Zwijntjesbos in Zwijnaarde
(Heerweg-Zuid 273-275). De Stad Gent
schenkt het geboortebos dit jaar aan alle
Gentenaartjes geboren in 2020. Je kunt je
kind ook laten vermelden op een speciaal
geboortemonument. Heb je je kindje verloren tijdens of na de zwangerschap? Ook
dan kun je een boompje komen planten
en je sterrenkindje laten vermelden op
het monument.
+ www.stad.gent/geboortebos
• 09 323 66 00 (Groendienst)

+ www.kinderopvang.gent
+ buitenschoolse.kinderopvang@stad.gent
• 09 268 20 80
(Dienst Kinderopvang)

+ www.energiecentrale.gent/renometer
+ renometer@stad.gent
+ 09 266 52 00 (De Energiecentrale)

ARTIESTENCHEQUE

Heb je een handels- of horecazaak en wil
je graag extra klanten aantrekken? Met de
Een podium
artiestencheque, een subsidie van maxivoor kunstenaars
maal 1000 euro, bied je lokale artiesten
een podium op kleine schaal. Door gratis activiteiten te organiseren versterk
je mee de kunst- en cultuursector. Vraag voor 11 december je artiestencheque aan voor een activiteit die ten laatste op 31 december plaatsvindt.
Op zoek naar de geschikte artiest? Check het aanbod van Artiest zkt… op
cultuur.stad.gent/artists.
+ www.stad.gent/artiestencheque
• 09 210 10 60 (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent)
6

ONTMOET

Fien
Muziek houdt herinneringen
levend. In Huis Sint-Coleta
zingen mensen met dementie
en schoolkinderen samen
de pannen van het dak. Een
tweewekelijks lichtpuntje,
zegt Fien.

wie
Fien Naessens, zorgmedewerker
waar
Huis Sint-Coleta, Sint-Coletastraat 4

“Zingen heeft een grote impact op men
sen met dementie. Het spreekt een
deel van de hersenen aan dat vaak niet
meer actief is. Vandaar het idee om het
geheugenkoor Noebliepa op te richten.
Om de 2 weken komen schoolkinderen
van Sint-Paulus langs om samen te zin
gen. Dat werkt wonderwel. We brengen
liedjes van vroeger en projecteren de
teksten op een scherm. Dankzij #LikeMe
op Ketnet zingen de kinderen die alle
maal vlotjes mee. Het levert hartverwar
mende taferelen op. Mensen die in zich
zelf gekeerd zijn, klaren even helemaal
op. We hebben een zanger met afasie.
Die komt niet meer uit zijn woorden. Toch
begon hij plots een gesprek met een van
de kinderen. Ze verstonden elkaar, ook
al kon de rest er niets van maken. Het is
een fijne groep, en er is nog plaats. Ook
mensen met dementie thuis zijn welkom.
We maken er een plezante namiddag
van, met koffie achteraf. Wedden dat er
iets van blijft hangen?”
+ www.sint-coleta.be
• 09 240 97 10 (Huis Sint-Coleta)
Dinsdag 21 september is Werelddementiedag. In De Krook
(Miriam Makebaplein 1) zijn er tal van activiteiten, waaronder
een lezing van dementie-expert Kasper Bormans (KULeuven)
en de film Liefde in tijden van jongdementie. Vooraf inschrijven
is nodig.
+ www.stad.gent/werelddagdementie
+ dementievriendelijk@stad.gent
• 0478 93 25 73 (Inloophuis Dementie)

Huis Sint-Coleta
Sint-Coletastraat 4
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KASTELEN
TE KIJK
OPEN MONUMENTENDAG

Op Open Monumentendag
fiets je langs Gentse kastelen.
Gezeten op een stalen ros:
dichter bij een bestaan als
ridder zul je wellicht niet
komen. Tenzij je de titel van
je voorouders erfde.

“
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ijn grootvader Emile Soenens
reisde veel. In 1870 trok hij van
New York naar Californië en
terug. Te paard! Hij bracht toen
een boomzaadje mee om in de kasteeltuin te planten. 150 jaar later staat er een
mammoetboom met een stamomtrek
van 5,5 meter. Tijdens mijn leven heb
ik hem flink zien groeien, tot bijna 40
meter hoog. Helaas brak een storm het
bovenste stuk eraf.”
Ridder Christian Soenens (93) is gezegend met een scherp geheugen. Of het
nu gaat over een boomstam of over zijn
stamboom: de anekdotes en jaartallen
rollen er vlotjes uit. Nochtans is er véél
familiegeschiedenis om te onthouden.
De eerste Soenens duikt op in een Gentse doopakte uit 1583. De familie dreef
buitenlandse handel en boerde goed.
Zo goed, dat keizerin Maria-Theresia in
1779 Jean-Baptiste Soenens met de titel
van ridder bedacht. Die titel gaat over op
de oudste zoon.
Christian Soenens: “Mijn voorvader
moest eerst wel bewijzen dat hij kon

rentenieren. Edellieden mochten niet
werken. Vandaag is dat natuurlijk niet
meer zo. Zelf heb ik fysica gestudeerd
en een laboratorium voor elektrische
metingen opgericht.”

IJs in de kelder
Veel voorvaderen waren ook burger
vader, onder meer in Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde. Daar staan ook de
familiekastelen: Puttenhove in SintDenijs-Westrem en Nieuwgoed in Zwijnaarde. Ridder Soenens woonde in beide:
“Mijn ouders waren de eerste generatie
die daar permanent verbleef. Tot de
Eerste Wereldoorlog dienden die
kasteeltjes als buitenverblijf. Mijn grootouders woonden in een herenhuis vlak
bij de Kouter. Alleen in de zomer en het
jachtseizoen trokken ze naar daar. In
de winter kreeg je zo’n kasteel niet op
gewarmd.”
Dat veranderde met de komst van
centrale verwarming. Op steenkool. Een
kasteel zonder elektriciteit kende de
kleine Christian alleen uit de verhalen
van zijn ouders. De ijskelder was wel
nog in gebruik: “Dat was een berg aarde
met daarin een gemetselde ruimte. In de
winter stopte men er ijs van de vijver in.
Dat bleef tot in de zomer bevroren. Het
werd gebruikt om voeding te bewaren of
kneuzingen te verzorgen.”

Korteketentuin
Wat Ridder Soenens ook nog meemaakte, was het tijdperk van inwonend
personeel: “De veldwachter stond in

voor het domein en de jacht. Net als de
hovenier woonde hij met zijn gezin op
het domein. We hadden een enorme
moestuin. Wat we zelf niet op kregen,
verkocht de hovenier aan de buurtwinkels. Dat is nu opnieuw in de mode
hé, korteketenlandbouw? (lacht guitig)
Zijn vrouw was onze kokkin en we
hadden meiden die poetsten en het eten
opdienden. Onze kinderjuffen kwamen
uit Nederland, want we moesten keurig
Nederlands leren spreken.”
Na de jaren 60 liepen de loonkosten op
en het personeelsbestand terug. Een
paar jaar geleden ruilde Christian Soenens zijn kasteel in voor een woonzorgcentrum. Mist hij het kasteel en de oude
tijd? “Nee. De tijden veranderen en dan
mag je niet in oude gedachten blijven
hangen. Ik kan afstand doen van wat

Sophie Derom (Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg) bij kasteel Hanet, een van de kastelen
die je op Open Monumentendag kunt bezoeken.
geweest is. Er is zelfs een last van mijn
schouders gevallen. In een kasteel kruipt
veel tijd, weet u. Er scheelt altijd iets. Nu
heb ik meer tijd om te lezen. Kent u dat
boek over de Bourgondiërs, van Bart Van
Loo? Zeer, zeer interessant!”

Zomerverblijf
Puttenhove en Nieuwgoed zitten niet
in het fietsparcours dat de Stad Gent op
Open Monumentendag lanceert, maar
dat zal de kasteelpret niet drukken. De
route leidt je langs verschillende even
boeiende domeinen, ook in het zuid
westen van de stad.
Sophie Derom (Dienst Stadsarcheologie
en Monumentenzorg): “Gent telde en
telt vele tientallen kasteeltjes, vaak van
textielfabrikanten die ze als zomerverblijf gebruikten. Hun geschiedenis is

'In een kasteel
kruipt veel tijd,
weet u? Er scheelt
altijd iets.'
CHRISTIAN SOENENS, RIDDER

meestal gelijkaardig. De basis zijn middeleeuwse grachtensites. Vaak worden
die al vermeld op de kaart van Horenbault uit 1619. In de 18de en de 19de eeuw
maakten die middeleeuwse bouwwerken
plaats voor een ‘hof van plaisance’.”
De fietsroute maakt een lus van 17 kilo
meter langs de kasteeldomeinen Hanet

(AZ Maria Middelares), Maaltebrugge,
Scheldevelde en Borluut. Onderweg verken je ook het Parkbos en natuurdomein
Overmeers.
Sophie Derom: “In Borluut is de toren pas
in z’n oorspronkelijke staat hersteld, met
invliegopeningen voor de vleermuizen.
In Maaltebrugge is het kasteelpark zeer
de moeite, met prachtige oude bomen en
een serpentinevijver. Mijn favoriet daar
is de neogotische huiskapel uit de jaren
1860, met glasramen en muurschilderingen van Jean Bethune. Die kreeg de
opdracht van de toenmalige eigenaar,
textielbaron Joseph de Hemptinne.”

Gevloerd met scheenbeen
Het kasteeldomein dat Sophie Derom
het beste kent, is de huidige ziekenhuissite AZ Maria Middelares. Ze schreef er
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‘Ontdek ons
erfgoed.’
NELE VERMEULEN,
DIENST STADSARCHEOLOGIE
EN MONUMENTENZORG

Ridder Christian Soenens met dochter Marie-Hélène op het kasteeldomein Puttenhove.
een boek over. Bijna was het kasteeltje zelf verdwenen. Een beschermde
amberboom en een vermelding in de
inventaris van onroerend erfgoed beslisten er anders over. Sophie Derom: “De
textielfamilie Hanus bouwde het huidige kasteeltje in 1913 en breidde het uit in
de jaren 1920, met garages voor 4 auto’s,
paardenstallingen en een enorme tuin
à la Versailles, met de bijnaam Le Bois
Dormant. In 1934 verkocht de weduwe
Hanus alles aan de zusters Cisterciënzers, die in de Refuge aan de Coupure
met plaatsgebrek kampten. De zusters
hadden geld en een masterplan. Het resultaat is het ziekenhuis dat we vandaag
kennen. Het kasteeltje, dat nu kasteel
Hanet heet, is onlangs verbouwd tot
restaurant, vergader- en werkruimten
en een apotheek. Je kunt er ook nog een
stukje park en een Mariagrot bezoeken.”
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Die grot is een verhaal apart, vertelt
Sophie. “Het is misschien een overblijfsel van een ‘folie’ uit een nog oudere
kasteeltuin. Over die tuin bestaat een
verslag van de Royal Caledonian Horticultural Society, een Britse tuiniersvereniging die er in 1817 op bezoek kwam.
Ze vermelden orangerieën met perziken,
serres met ananas en ook een grot met
een ‘knucklebone floor’. Voor zo’n
vloer worden de scheenbeenderen van
schapen of runderen met de punt naar
beneden in de grond geklopt, zodat de
gewrichten samen een decoratief geheel
vormen.”
De unieke vloer is nog bewaard en je
kunt een kaarsje branden in de Maria
grot. De gebrandschilderde raampjes
zijn van de hand van zuster Beatrijs, die
voor haar pensioen de archieven van het
ziekenhuis bijhield.

“Open Monumentendag vindt dit jaar plaats
op zondag 12 september en staat in het teken
van ‘inclusief erfgoed’. Heel wat locaties en
activiteiten zijn toegankelijk voor personen
met een beperking. Op het programma staan
echte klassiekers, zoals de Boekentoren, de
Opera en het Wintercircus. Ook het Gents
industrieel erfgoed staat in de kijker, met
onder meer de Vynckiersite aan de Nieuwevaart, de gashouders op Tondelier en het
Balenmagazijn in de Bloemekenswijk. Verder
kun je enkele kerken bezoeken die een nieuwe
bestemming hebben gekregen. Of genieten
van het groen en de kastelen tijdens de kastelen-fietsroute. Voor heel wat locaties moet
je verplicht op voorhand reserveren, ook voor
de toegang tot de kastelen Hanet en Maaltebrugge. Dat kan vanaf 30 augustus.”
www.stad.gent/openmonumentendag
• Geen internet? Reserveer vanaf 30 augustus
via 09 210 10 10 (Gentinfo).



DANKZIJ

Tim
Om alle kinderen zo vroeg
mogelijk op de pedalen te
krijgen, stelt de Stad Gent
een kleine 400 fietsjes ter
beschikking van de scholen.
Basisschool De Triangel maakt
er dankbaar gebruik van.

wie
Tim Vanhecke, zorgleerkracht
waar
Basisschool De Triangel,
Baudelohof 2

“Wij maken regelmatig uitstappen
met de fiets. Het is dus belangrijk
dat onze leerlingen zich vlot en vei
lig leren verplaatsen. Dat krijgen ze
vaak niet van thuis mee. Heel wat
kinderen hebben niet eens een fiets.
Daarom beginnen wij heel vroeg
met fietsgewenning op school. Met
2 andere scholen in de buurt delen
we loopfietsjes voor de kleuters.
Die werpen later hun vruchten af,
wanneer de kinderen groot genoeg
zijn om op een stadsfiets te rijden.
We besteden aandacht aan fietsen
tijdens de lessen verkeer en voor
de zesdejaars organiseren we
een fietsexamen. Door onze in
spanningen zijn ook de ouders
sneller geneigd om hun kind
met de fiets naar school te
sturen. Dat is een goede zaak.
Fietsen is de meest logische
manier om je in de stad te ver
plaatsen. En je krijgt er gratis
beweging bovenop.”
Veilig met de fiets naar school?
Check de website voor heel wat nuttige tips.
+ www.stad.gent/metdefietsnaarschool
• 09 268 20 43 (Stedelijk Onderwijs Gent)
Op zoek naar een kwalitatieve kinderfiets op maat? Bij Op
Wielekes leen je een fiets op jaarbasis. Wordt de fiets te klein,
dan ruil je hem voor een groter exemplaar.
+ www.opwielekes.be

350
2onderwaterfietsen
schoolfietsen
40
1tandem 1bakfiets
loopfietsjes
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STADSFAUNA

DE JAGERS
VAN DE NACHT
Het Bijgaardepark wordt vernieuwd,
met oog voor de vleermuizen in de
voormalige fabriekskelder. Maar ook andere
Gentse parken dragen steeds vaker een
vleermuisvriendelijke cape.

“

D

at moet een laatvlieger zijn, die
had ik hier niet verwacht.” Uit de
batdetector van Daan Dekeukeleire
komt het geluid van vallende knikkers. Een laatvlieger is een vleermuizensoort, een batdetector een apparaatje
dat de hoge tonen van vleermuizen
hoorbaar maakt. En Daan is coördinator van de vleermuizenwerkgroep bij
Natuurpunt. Het is net na zonsondergang in domein Vyncke-Bovyn en we
zijn hier om vleermuizen te spotten.
Gidsen van dienst zijn Norbert Desmet
en Maureen Prevost, buurtbewoners
met een hart voor natuur, die het park
kennen als hun broekzak. Gwij Stegen
van de Groendienst draagt de sleutel tot
3 bunkers en een voormalige ijskelder,
waar vleermuizen thuis zijn.

Oude bomen
Kasteeldomein Vyncke-Bovyn is een
groene long op de grens van Wondelgem en Mariakerke. Het kasteel her-
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bergt sociaal restaurant Villa Ooievaar.
De Stad Gent beheert het park errond.
Het is populair bij omwonenden, die er
samen moestuinieren of gewoon een
frisse neus halen. “De tuin is meer dan
200 jaar oud”, zegt Norbert. “Daardoor staan er veel oude bomen. Dat is
goed nieuws voor de vleermuizen. Er
zitten hier best wel veel soorten. In de
zomer huizen ze onder de schors van
de bomen of op warme, droge plaatsen. Overwinteren doen ze op koele,
vochtige plekken, om uitdroging te
vermijden. De oude bunkers op het
domein zijn voor hen ideaal.”

Adellijke koelkast
Wereldwijd zijn er meer dan 1200
soorten vleermuizen. Vlaanderen telt
ongeveer 20 soorten, en die doen het
volgens Gwij niet goed. “Vleermuizen
zijn beschermd als diersoort”, vertelt
hij. “Je mag hun woongebieden niet
zomaar verstoren. De Stad houdt daar

rekening mee. Op domein VynckeBovyn maakten we 20 jaar geleden
voor het eerst een ijskelder vleermuisvriendelijk, met een metalen deur en
een invliegopening. Later kregen de
bunkers dezelfde behandeling.” Rond
de ijskelder, een soort adellijke koelkast
in de vorm van een grot, verbergt een
afrastering de ingang. Het slot mag
wel van de deur bij een van de bunkers:
een bakstenen kamer die deels onder
de grond zit. “Gezellig is het niet, maar
de vleermuizen zijn er dol op”, zegt

soorten geen gevaarlijke virussen dragen. Ze eten wel veel muggen en andere
insecten die ziektes verspreiden. Ze zijn
dus eigenlijk heel nuttig. Een vleermuis
rond je huis of in je tuin betekent zeker
geen gevaar.” Gelukkig maar, want
Gent is volgens Daan vleermuisrijk.
“De combinatie van oude gebouwen,
water en groene plekjes vinden ze heel
aantrekkelijk. De Sint-Baafsabdij heeft
een grote kolonie dwergvleermuizen. In
het Gravensteen zitten laatvliegers en
grootoren. En rond het Bijgaardepark
in de Dampoortwijk vliegen baardvleermuizen.”

Windluwe plekken

'De combinatie van
oude gebouwen,
water en groene
plekjes vinden
vleermuizen
aantrekkelijk.'
DAAN DEKEUKELEIRE, NATUURPUNT

Daan. “Het liefst van al kruipen ze in de
muurspleten. Je hebt er ook die omgekeerd aan het plafond hangen, maar dat
zie je toch vooral in tekenfilms.”

Virusvrij
Er bestaan nog een paar misverstanden
over vleermuizen. Dat ze in de haren
van jonge meisjes blijven plakken, of
dat ze helemaal niets kunnen zien.
En recenter: dat ze het coronavirus
verspreiden. “Dat gaf hun reputatie een
flinke knauw”, zegt Daan. “Terwijl onze

Ook in het Bijgaardepark plant de Stad
een paar vleermuisvriendelijke ingrepen. Gwij Stegen: “De kelder van de
voormalige Malmarfabriek krijgt een
vleermuisvriendelijke inrichting, net als
de bunkers hier. In het park zelf voorzien
we windluwe plekken. Verlichten doen
we alleen op plaatsen waar het nodig
is, want vleermuizen houden niet van
licht.” Dat blijkt ook uit de batdetector
van Daan. Het is donker nu, en het
toestel wordt plots zeer actief. We horen
dwergvleermuizen, een baardvleermuis
en alweer een laatvlieger. “Er zitten
ook watervleermuizen, maar die laten
zich vandaag niet zien”, zegt Maureen.
“Meestal vliegen ze laag over de vijver, op
zoek naar insecten. Bij de laatste telling
in de ijskelder hebben we er 4 gespot.
Maar ook 2 grootoren, 7 franjestaarten en
8 baardvleermuizen. Je ziet ze niet altijd,
maar ze zijn er wel.”
Meer info:
www.stad.gent/soortenplan
• 09 323 66 00 (Groendienst)
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START

DE ROUTE

TE WATER!
Dankzij 2 nieuwe
vaarlussen verken je de
Gentse binnenwateren al
peddelend. De zuidelijke
route vertrekt aan de Oude
Beestenmarkt en brengt je
via het Keizerpark en
De Krook terug naar het
begin.

Via een verlaagde steiger aan de Scaldissluis (Oude Beestenmarkt) ga je vlot en veilig te water.
Een kajakglijbaan overbrugt het niveauverschil tussen de Bovenschelde en de Benedenschelde.
14

Keizerpark

De rode Loreleie, die sinds kort
weer op het staketsel aan de
Slachthuisbrug prijkt, wuift je uit
vooraleer je via de Achtervisserij naar het Keizerpark peddelt.
Normaal moet je hier uit je kajak
stappen en een paar 100 meter te
voet afleggen. Om een tijdelijke
doorgang te creëren, werden de
waterplanten aan de achterkant
van het schiereiland de voorbije
zomer gesnoeid. Daardoor kun
je nog tot eind oktober achter het
Keizerpark doorvaren.

2

+ www.stad.gent/waterindestadgent
• 09 266 77 60 (Projectbureau Ruimte)

5

Cotton Island

4

Kantienberg

Onder de brug van de Brusselse
steenweg moet je een hoogte
verschil van ongeveer 1 meter
tussen de 2 Scheldearmen te voet
overbruggen. Nog tot eind oktober
liggen aan beide oevers tijdelijke
pontons om vlot, veilig en snel
uit het water te gaan en 50 meter
verderop met je bootje in de Franse
Vaart te glijden. Nadien verdwijnen
de pontons weer en kun je vanuit
het centrum alleen tot aan de voorkant van het Keizerpark varen, of
tot het einde van de Franse Vaart.

2 x peddelpret

De lokroep van het water
weerklinkt alsmaar luider in de
binnenstad. Om het bootjesverkeer meer te spreiden, tekenden
de Stad Gent en De Vlaamse
Waterweg 2 nieuwe kajak- en
kanolussen uit. De lussen nemen elk ongeveer 3 uur vaartijd
in beslag en zijn niet geschikt
voor gemotoriseerde vaartuigen. Een korte omschrijving van
de eerste route, richting Keizerpark, vind je op deze pagina. De
tweede route, richting Watersportbaan, en een gedetailleerd
vaarplan vind je op de website.

3

Franse Vaart

Foto IG @lien_depreiter

1

De Krook

Op zonnige dagen is de verlaagde
kademuur aan stadsbibliotheek
De Krook een populaire plek om
even te genieten van de waterkant
en de gezellige drukte aan je te
laten passeren. Het is je laatste
halte voor je via de tunnel onder
het Laurentplein en de nieuw
aangelegde Reep opnieuw de
Oude Beestenmarkt bereikt. Daar
stap je via de verlaagde kade aan
de Scaldissluis makkelijk met boot
en al weer uit het water.

Tijd voor een picknick? Vlak bij
woonproject Cotton Island ligt een
publieke steiger waar je makkelijk
in en uit je bootje stapt. Een portie
krachtvoer komt goed van pas,
want ter hoogte van de nieuwe
Louisa D’Havébrug wacht je een
scherpe bocht naar rechts. Via de
Muinkschelde vaar je opnieuw in
de richting van de binnenstad. Aan
de Isabellakaai passeer je de Peperbus, een voormalige wachttoren
van minstens 350 jaar oud, die in
2019 volledig werd gerestaureerd.

Aan het terras van het Geuzenhuis,
aan de voet van de steile Kantienberg, ligt opnieuw een steiger waar
je makkelijk voet aan wal krijgt.
Ook de watertram Hop on Hop
off houdt er regelmatig halt: een
fijn alternatief om Gent vanop het
water te ontdekken voor wie liever
niet op eigen mankracht peddelt.
Meteen voorbij het Geuzenhuis
vaar je langs de heerlijke tuin van
de Sint-Pietersabdij, een groene
oase in de stad met wijnranken,
boomgaard en kruidentuin.
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STERREN
AAN DE MUUR
EXPO

Met een expo en een
boek over het Gentse
bioscoopverleden rolt Gent
de rode loper uit voor
het jaarlijkse filmfestival.
Centraal staat een unieke
collectie filmaffiches uit het
stedelijk archief.

I

n het midden van de vorige eeuw telde
Gent samen met Ledeberg, Gentbrugge en Sint-Amandsberg meer
dan 30 cinemazalen. Er was nog geen
televisie, dus zochten de Gentenaars verstrooiing in de bioscoop om de hoek. En
dat mag je gerust letterlijk nemen. Elke
wijk had verschillende filmzalen. Voor
een première en een streepje luxe moest
je naar de Majestic of de Capitole in het
centrum. Wie meer geduld had, kon even
later terecht in wijkcinema’s als Forum,
Nord, City, Royal of Ganda. En dat deden
de Gentenaars massaal, vaak zelfs tot
3 keer per week. Inspiratie haalden ze bij
de kleurrijke filmaffiches in het straatbeeld. Een selectie daarvan kun je tot
eind oktober bekijken in De Krook. Met
dank aan het Gentse archief, maar ook
aan de politie.

Politiereglement
“Archief Gent beschikt over een rijke
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collectie affiches”, zegt archivaris Guy
Dupont. “Het grootste deel komt uit
het archief van de stedelijke politie.
Dat danken we aan een reglement uit
1856. Wie in Gent een affiche aanplakte,
moest 1 exemplaar bij de politie deponeren. De affiches kregen een datumstempel en een plaatsje in een register.
In 1961 is dat gestopt. Later kreeg het
stadsarchief de hele collectie in handen.
Het gaat om 25.000 affiches, waaronder
9.000 filmposters uit de periode 1938
tot 1961. Die hebben we de voorbije jaren
gedigitaliseerd. Van ongeveer elke film
uit die tijd is een affiche bewaard gebleven. In uitstekende staat bovendien, wat
deze collectie uniek maakt.”

Tekenaars en typografen
Hoewel de posters vooral Amerikaanse,
Duitse en Franse films aanprijzen, werden ze specifiek voor de Belgische markt
gemaakt. Gespecialiseerde reclame-

“De filmaffiches zijn een mooie aanvulling op de getuigenissen die we de
voorbije jaren verzamelden”, vertelt ze.
“Bioscoopbezoek zag er toen helemaal
anders uit. De meeste bioscopen waren
gespecialiseerd in een genre. De Savoy
in de Kortedagsteeg vertoonde Franse
films. Voor Duitse producties kon je
terecht in de Plaza, de huidige Sphinx.
Liefhebbers van het pikantere werk
gingen naar de Leopold aan het SintPietersplein, ook al kwam daar officieel
nooit iemand over de vloer. De mensen
stapten vaak halfweg de film binnen en
bleven gewoon zitten tot hij opnieuw begon. Los daarvan ging het er beschaafd
aan toe. De cinema’s hadden ouvreuses
in dienst: vrouwen in uniform die je
een plaats aanwezen. Tijdens de pauze
verkochten ze frisco’s. Van popcorn was
toen nog geen sprake.”

‘De mensen gingen
halfweg de film
naar binnen en
bleven gewoon
zitten tot hij
opnieuw begon.’
LIES VAN DE VIJVER, UGENT

Expo 1958
drukkers hadden tekenaars en typografen in dienst om het promomateriaal
van de filmdistributeurs naar een lokale
context te vertalen. Guy Dupont: “Dat is
geen typisch Belgisch fenomeen, maar
onze filmposters waren wel van uitzonderlijke kwaliteit. In België zaten heel
goede tekenaars. Die werkten meestal
anoniem. Zelfs René Magritte liet zich in
de jaren 30 nu en dan tot een filmposter
verleiden. Die ondertekende hij met het
pseudoniem Emair, want hij wou zijn
naam liever niet aan dat reclamedrukwerk verbinden.”

Frisco’s
Op een strook bovenaan de poster kwam
de naam van de cinema, het adres, de
speelweek en de uren van de vertoningen. Interessant voor een onderzoeker
als Lies Van de Vijver (UGent), die zich
in het Gentse bioscoopverleden verdiept
en meeschreef aan het boek bij de expo.

Het verhaal van de filmaffiches stopt op
het moment dat de Gentse bioscopen
het moeilijk krijgen. In 1953 verschijnen
de eerste televisies op de markt. Alleen
was daar nog niet veel op te zien. Lies
Van de Vijver: “De Wereldexpo van 1958
was voor veel mensen de aanleiding om
een toestel te kopen. Vanaf dan sluiten
de wijkcinema’s één voor één de deuren.
Toch zijn de Gentenaars altijd verwend
gebleven. Met een eigen filmfestival,
2 alternatieve bioscopen en de Deca
scoop als allereerste multiplex van
Europa mogen we Gent echt wel een
filmstad noemen.”
De expo Filmaffiches voor Gentse Cinema’s 1938-1961
loopt van donderdag 9 september tot vrijdag 29 oktober
in Bibliotheek De Krook (Miriam Makebaplein 2). Op
14 oktober om 19.30 uur ben je welkom voor een Gent
lezing door Lies Van de Vijver.
+ gent.bibliotheek.be
• 09 323 68 78 (Bibliotheek De Krook)
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Alles onder één

dak

Ben je verhuurder van een woning in Gent en zit je
met vragen over de kwaliteit van je huurwoning of
het verhuurproces? Dan kun je gratis terecht in het
Verhuurderspunt.

WONEN

Verhuurderspunt
… begeleidt je naar een
kwalitatieve huurwoning
Mijn woning is
ongeschikt of
onbewoonbaar
verklaard, wat nu?

Aan welke
kwaliteitsnormen
moet mijn huurwoning voldoen?

Hoe maak ik
mijn huurwoning
energiezuiniger
zodat ik een goed
EPC-label krijg?

‘Premies en
gratis advies.’
EMMA DE RUIJTER, VERHUURDERSPUNT

“Voor een verhuurder is het niet altijd makkelijk
om de weg te vinden in alle regelgeving.
Wist je bijvoorbeeld dat je wasmachine
niet dichter dan 60 centimeter van het bad
vandaan mag staan? En dat dubbel glas,
dakisolatie en rookmelders in een huurwoning
verplicht zijn? Met een conformiteitsattest
ben je zeker dat je huurwoning in orde is en
voorzie je een veilige plek voor de huurder.
Het Verhuurderspunt ondersteunt je gratis
en zonder verplichtingen om je huurwoning
te verbeteren en energiezuiniger te maken.
Samen met onze renovatiecoach stellen we
een advies en plan op en bekijken we of je
voor de stedelijke renovatiepremie of andere
premies in aanmerking komt. Heb je vragen
over de huurwetgeving, de kwaliteitsnormen
of verhuren via een sociaal of stedelijk
verhuurkantoor? Dan zoeken we samen met jou
en onze partners naar een passend antwoord.”
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… zet je op weg naar
premies en attesten

Hoe vraag ik een
conformiteits
attest aan?

Op welke premies
heb ik recht als
verhuurder?

… geeft gratis advies
Het Verhuurderspunt kun je elke werkdag bellen tussen
9 en 12.30 uur. Op dinsdag (van 16.30 tot 19 uur) en vrijdag
(van 9 tot 12.30 uur) kun je ook op afspraak terecht in het
Administratief Centrum (Woodrow Wilsonplein 1).
+ www.stad.gent/verhuurderspunt
+ verhuurderspunt@stad.gent
• 09 266 76 80 (Verhuurderspunt)

Is mijn woning
verhuurbaar?
Waarop moet ik
letten als ik het
huurcontract wil
opzeggen?

Mag ik een
eengezinswoning
aan studenten
verhuren?

Hoe kan ik sociaal
verhuren?

DE AGENDATIPS VAN ...

Naomi
Met een nieuwe concertzaal
trekt Muziekcentrum De Bijloke
het cultuurseizoen op gang.
Een van de toppers op het
openingsweekend Bijloke Boven
is Princess4President, met Naomi
Sijmons op zang en gitaar.

“De mensen kennen me vooral van
mijn band Reena Riot, maar ik ben
ook bij andere projecten betrokken.
Die variatie vind ik fijn. Hoe ouder ik
word, hoe meer ik geniet van nieuwe
impulsen. Princess4President komt
uit de koker van Kaat De Windt,
een getalenteerde componiste. We
werkten samen aan een voorstelling
voor KVS, en dat smaakte naar meer.
Samen met Mirko Banovic (Arno),
Etienne Plumer (Animus Anima) en
Annelies Van Dinter (Echo Beatty)
zetten we oude teksten op muziek,
van flarden journalistiek tot poëzie.
Dat levert een mooie smeltkroes
op, met ruimte voor improvisatie.
Maar ook met een uitgesproken
boodschap, wat ik zelf best prettig
vind. Samen met Paulien Verminnen
werk ik ook aan Girltrain Collec
tief, een maandelijkse podcast met
verbindende verhalen van vrouwen.
En tussendoor broed ik op nieuwe
nummers voor Reena Riot. Aan extra
prikkels geen gebrek. (lacht)”

wie
Naomi Sijmons, muzikant
waar
Muziekcentrum De Bijloke,
Godshuizenlaan 2

Bijloke Boven

ZA 4 EN Z0 5 SEP
MUZIEKCENTRUM
DE BIJLOKE

Der Silbersee

ZA 18 TOT 25 SEP
OPERA GENT

Chantal Acda

WO 22 SEP
HANDELSBEURS
Zie agenda pagina 20-21
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agenda
SEPTEMBER

Jong geleerd

NOG TOT ZA 11 SEP
Je bent nooit te jong of te oud om
met een open blik naar kunst te kijken. Elk schilderij heeft zijn verhaal.
Nog tot zaterdag 11 september kun
je in Zaal E van het MSK (Fernand
Scribedreef 1) de verhalen van
geportretteerde kinderen en families
ontdekken, of zelf bedenken. Hier
spreekt niet het museum, maar gaan
de kinderen en jongeren zelf met de
kunstwerken aan de slag.

Nocturne in de musea

DO 2 SEP
Iedere eerste donderdag van de
maand openen verschillende Gentse
musea een avond lang de deuren.
Op donderdag 2 september ben
je van 18 tot 22 uur welkom 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 Industriemuseum kun je in het Wiki Café mee
schrijven aan textielverhalen en
-weetjes voor Wikipedia. Reserveer
je tickets online.

Studenten Japanse Taal & Cultuur (UGent) verbleven enkele maanden in de Gentse
zusterstad Kanazawa en verschillende andere Japanse steden. In de fototentoonstelling The Other Japan doorprikken ze het stereotiepe toeristische beeld van
Japan. Hun foto’s waren eerder al aan de Universiteit van Kanazawa te zien en
hangen nu ook in het Vandenhove Paviljoen (Rozier 1). Je kunt de expo bezoeken
van donderdag tot zaterdag tussen 14 en 18 uur.

+ www.degentsemusea.be/nocturnes
• 09 210 10 75 (BoekjeBezoek)

+ www.ugent.be/vandenhove
• 09 264 38 41 (Vandenhove Paviljoen)

Shop-op zondag

Bijloke Boven

ZO 5 SEP
Zondag 5 september is opnieuw
koopzondag. Heel wat winkels in het
centrum van Gent openen vanaf de
middag de deuren. Tijdens Shop-op
zondag zijn bus en tram naar en in
Gent helemaal gratis. Zowel De Lijn
als de Gentse handelaars zetten zich
in om je veilig te ontvangen.
+ www.kooplokaal.gent
• 09 210 10 10 (Gentinfo)
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The Other Japan

TIP

+ www.mskgent.be
• 09 323 67 00 (MSK)

NOG TOT ZA 11 SEP

Doe-mee-week

ZA 4 EN ZO 5 SEP
De feestelijke seizoensopening van
Muziekcentrum De Bijloke (Godshuizen
laan 2) is hét moment om het nieuwe
gebouw te ontdekken en van het
nieuwe seizoen te snoepen. Verzeker
jezelf van een plaatsje voor concerten
van onder meer Marina Baranova, Alex
Koo, Ex Tempore en Ensemble Agartha
en blijf nadien plakken met een drankje
bij de dj’s in het café.

MA 13 TOT VR 17 SEP
Een cursus computer, schilderen,
zumba of liever petanque? Tijdens de
doe-mee-week proef je als actieve
senior van honderden activiteiten.
Die vinden plaats in de 11 lokale
dienstencentra, verspreid over de
stad. Vooraf inschrijven hoeft niet.
Smaakt de activiteit naar meer? Dan
kun je meteen ook intekenen voor de
volgende maanden.

+ www.bijloke.be
• 09 323 61 00 (Muziekcentrum
De Bijloke)

+ www.stad.gent/doemeeweek
• 09 266 35 14 (lokale dienstencentra)

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.

Autovrije zondag

Canvas in De Krook

ZO 19 SEP
Op zondag 19 september is het hele
gebied binnen de stadsring (R40)
van 10 tot 18 uur autovrij. Naast de
traditionele fietsbeurs is er veel ruimte voor muziek. Zo serveert Bent Van
Looy een muzikale picknick in het
Zuidpark. Jef Neve geeft het beste
van zichzelf op een podium in het
midden van het verkeersvrije viaduct
B401. Zijn concert is te horen over
de volledige fly-over, zodat je als
het ware doorheen een muziekstuk
wandelt.

WO 15 SEP
Dit najaar start de reeks Kinderen van
de migratie op Canvas. Op woensdagavond 15 september om 19.30 uur
komt Canvas met die reeks naar De
Krook (Miriam Makebaplein 1).
Ontdek ongeziene fragmenten, luister
naar getuigen en ga nadien met hen
in gesprek, live in De Krook of online
vanuit je zetel. Fatma Taspinar (VRT)
leidt de avond in goede banen.
+ gent.bibliotheek.be
• 09 323 68 78 (Bibliotheek De Krook)

Zaterdagsrondleiding

ZA 18 SEP
Elke derde zaterdag van de maand
organiseert het STAM (Godshuizenlaan 2) om 11 uur een instaprondleiding voor individuele bezoekers:
een unieke kans om het vernieuwde
museum en Het verhaal van Gent
door de ogen van een ervaren gids te
ontdekken. Hoofdtelefoons zorgen
ervoor dat je een comfortabele afstand
kunt houden. De rondleiding duurt
1,5 uur en kost 5 euro bovenop je
toegangsticket.
+ www.stamgent.be
• 09 267 14 00 (STAM)

Jaouad

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

TIP

DO 23 SEP

Als multidisciplinair kunstenaar slaat Jaouad Alloul bruggen tussen de identiteiten
die hij rijk is: theatermaker, muzikant, lgbtq-activist en zoveel meer. Op donderdag
23 september stelt hij zijn eerste album Messias voor in De Centrale (Kraankindersstraat 2). Met nummers die het midden houden tussen soul, pop, R&B en gospel
laat ook Messias zich niet in een hokje dwingen.
+ www.decentrale.be
• 09 265 98 28 (De Centrale)

Der Silbersee

Meet & Move

ZA 18 TOT ZA 25 SEP
Der Silbersee van Kurt Weill werd in
februari 1933 voor het eerst opgevoerd in Duitsland, 3 weken nadat de
nazi’s aan de macht waren gekomen.
Ersan Mondtag plaatst het verhaal
in een nabije toekomst vol sociale
ongelijkheid, censuur en polarisering,
met een uitgelezen cast van zangers
en acteurs, waaronder Benny
Claessens en Marjan De Schutter.

MA 20 TOT ZA 25 SEP
Na het werk even samen bewegen
heeft tal van voordelen. Tijdens de
Europese Week van de Sport proef je
op de Blaarmeersen elke avond van
diverse sportactiviteiten, met aansluitend een sfeervolle verbroedering
in Le Beach House. Op zaterdag is er
een feestelijke apotheose met een
biathlonwedstrijd (schieten en lopen)
en een optreden van Gene Thomas.

+ www.operaballet.be
• 070 22 02 02 (Opera Gent)

+ www.fros.be/meetmove
• 09 266 80 00 (Sportdienst)

Chantal Acda

WO 22 SEP
Naast haar werk bij Isbells bouwde
Chantal Acda ook solo een sterke
reputatie op. In de Handelsbeurs
(Kouter 29) presenteert ze haar
vijfde soloplaat Saturday Moon,
vergezeld van een indrukwekkend
stel vrienden. Het album moest klein
en intiem worden opgenomen met
één enkele microfoon in de kamer.
Het draaide anders uit, en dat is maar
goed ook.
+ www.handelsbeurs.be
• 09 265 91 60 (Handelsbeurs)
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WEDSTRIJD

Vraag het aan
GENTINFO

‘Ik zoek een hobby.
Waar vind ik inspiratie?’
NAKO MORTIER, GENT

Waar in Gent?
Gentd
sta
F’silenm
filmaffiches

Cinema

1938– 1961

Vijf winnaars

hes

’s en filmaffic

ema
Gent Cin
1
1938 –196
Filmstad

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

krijgen het boek ‘Gent Filmstad,
cinema’s en filmaffiches 1938 - 1961’.
Dupont
Vijver, Guy
Lies Van de
de Winkel
en Roel Van

“Ben je op zoek naar een hobby bij jou in de buurt? Op de
online Hobbyzoeker vind je een overzicht van alle clubs en
verenigingen die activiteiten organiseren voor kinderen en
jongeren in Gent. Er zijn meer dan 900 activiteiten om uit
te kiezen, van sport over dans en muziek tot workshops
koken en knutselen. Je filtert op activiteit, leeftijd, locatie
en de dagen waarop je iets wil doen. Inschrijven kan alleen
bij de verenigingen zelf. Ben je digitaal minder onderlegd?
Dan kun je ook terecht bij de infobalie van de Jeugddienst
(Kammerstraat 12). Die is open op maandag, woensdag en
vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur, en op
dinsdagmiddag van 13.30 tot 17 uur.”

Oplossing:

+ www.stad.gent/hobbyzoeker + jeugddienst@stad.gent
• 09 269 81 10 (Jeugddienst)

Naam:

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

Straat + nr:
Gemeente + postcode:

Vragen over coronamaatregelen of vaccineren?
De vijf winnaars
van de vorige wedstrijd
herkenden het standbeeld op het
Ferdinand Snellaertplein in

Sint-Amandsberg.
• John De Doncker, Sint-Amandsberg
• Wouter Duprez, Gent
• Freddy Lybaert, Oostakker
• Véronique Van Bilsen, Amandsberg
• Cas Van Raemdonck, Sint-Amandsberg
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+ www.stad.gent/corona
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

COLOFON

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

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).

JOUW

GENTS MOMENT

FOTO
HIER

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.
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1 RAF DEKNOCK
Veer Afsnee

3 SHAHRAIZ BHATTI
Skater boy

5 KAREN ELOOT
Boostje in coronatijden

2 ANNELIES CLAEYS
Bourgoyen

4 JONAS HERMAN
Koers

6 BRAM VANDEMEULEBROUCKE
Avondwandeling met Yoshi
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CLTRMRKT
ALLES WAT JE WIL WETEN OVER HET NIEUWE CULTURELE SEIZOEN,
MET INTERACTIEVE INFOSTANDEN EN LIVE ‘ARTIEST ZKT …’- CONCERTJES.

ZATERDAG 18 SEPTEMBER 2021
11U00 TOT 17U30 | KOUTER GENT

WWW.UITBUREAU.BE

