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Een cursus beeldhouwen, schilderen,
zumba of liever petanque? Tijdens de
doe-mee-week, van maandag 12 tot vrijdag
16 september, 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 je inschrijven voor het nieuwe
activiteitenjaar vanaf maandag 19 september.
+ www.stad.gent/doemeeweek
• 09 266 91 39 (lokale dienstencentra)
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SADIG GIBRIL, LERAAR OED (ARABISCHE LUIT)

‘Weinig instrumenten
zijn zo toegankelijk en
plezant als de oed.’
DE CENTRALE

Muziekateliers
STRAATLAMP DEFECT?

Meld het zelf

COLLECTIE VAN DE GENTENAAR

Watersportbaan-Ekkergem
De CoGent-box, de digitale belevingsruimte
vol verhalen en objecten uit onze Gentse
geschiedenis, is aan zijn 2de bestemming
toe. Nog tot 6 november kun je achter de
Bollekensschool (Neermeerskaai 2), aan de
kop van de Watersportbaan, verhalen beleven
en rondneuzen in de online collecties van
Design Museum Gent, STAM, Huis van Alijn,
Industriemuseum en Archief Gent. Bovendien
kun je nu ook je eigen verhaal toevoegen aan
de Collectie van de Gentenaar. De CoGent-box
is open op dinsdag (15 tot 18 uur), woensdag en
zondag (14 tot 17 uur) of op afspraak.

Is de openbare verlichting
in jouw straat defect of
beschadigd? Geef dan de
straatnaam en het steunnummer
van de verlichtingspaal (op de
geeloranje sticker) door aan
Fluvius. Dat kan online of via
de telefoon.
+ www.straatlampen.be
• 078 35 35 00 (Fluvius)

Wil je graag qanun, bağlama, oed,
oosterse percussie of viool leren spelen?
Of hou je van zingen? Dan ben je bij de
Muziekateliers van De Centrale aan het
goede adres. Naast de reguliere cursus
sen zijn er ook boeiende workshops
met ervaren gastlesgevers. Bovendien
kun je tijdens de cursussen samenspel,
Balkankoor en wereldkoor voor jongeren
samen met andere cursisten musiceren.
Bij voldoende belangstelling komt er ook
een cursus Muziektheorie van het MiddenOosten. Kom naar de gratis Open Ateliers
op zondag 18 september of schrijf je in via
de website.
+ www.decentrale.be/muziekateliers
• 09 323 65 65 (De Centrale)

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

OPEN LESSEN

Ben je 18 jaar of ouder en wil je graag aan
je conditie werken? Tijdens de openlessen
Blijf fit
weken van de Sportdienst, van maandag
12 tot vrijdag 23 september, maak je gratis kennis met de Blijf fitcursussen voor volwassenen: easy fitmix (rustig tempo) en fitmix
(onderhoudend) in diverse sporthallen. 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)
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BELFORT

DE WERELD VAN KINA: DE TUIN

Voorleespad:
Vos zoekt een huis

25 X PIERKESLOOP

Blik mee terug
Op zondag 9 oktober lopen de kinderen van alle
Gentse scholen opnieuw mee in de Pierkesloop.
En daar hoort een feestje bij, want de Pierkesloop
is aan z’n 25ste editie toe. Heb jij foto’s van of
verhalen over de voorgaande jaren? Stuur ze naar
sportdienst@stad.gent en haal mee herinneringen
op tijdens de expo bij KRC Gent (Emanuel Hiel
straat 106) in de weken voor en na de Pierkesloop.
De winnaars van de voorbije edities worden
uitgenodigd om op 9 oktober mee te supporteren.
+ www.stad.gent/pierkesloop
• 09 266 80 00 (Sportdienst)

NIEUW GEMEENTERAADSLID

Welkom Martine Verhoeve
Tijdens de zitting van maandag 27 juni legde Martine
Verhoeve de eed af als gemeenteraadslid voor Open
Vld. Ze neemt de fakkel over van Yeliz Güner, die
ontslag nam uit de gemeenteraad. Martine Verhoeve
woont in Mariakerke en was eerder al provincieraadslid en gedeputeerde. Annelie Pollefliet
vervangt haar in het bijzonder comité voor
de sociale dienst. Dat beslist onder meer
over de toekenning van leeflonen of
financiële ondersteuning, en adviseert
over sociaal beleid.

In dit nieuwe verhaal gaat Vos in
de museumtuin van De wereld van
Kina: de Tuin (Berouw 55) op zoek
naar een huis. Grote vertelplaten
brengen de jongste bezoekers in
contact met het leven in de tuin.
Want Vos heeft hulp nodig. In zijn
huizenjacht klopt hij aan bij de
Turkse tortel, de kikker uit de poel,
Pika de ekster en Api de honingbij.
De 7 prenten vormen samen een
verhaal, maar staan ook op zichzelf. Bij elke vertelplaat hoort een
leuke doe-opdracht. Een bezoek
aan de plantentuin is gratis tijdens
de openingsuren.

Nieuwe kindertour
De 254 trappen van het belfort
beklimmen en onderweg iets
bijleren over de bijzondere
geschiedenis van het gebouw?
Met de nieuwe little guide
ontdekken de kleinste bezoekers alle hoeken en kanten van
het monument. Verrassende
weetjes helpen hen bij hun zoektocht naar het verloren ei van de
draak van het belfort. Word jij
de ultieme drakenhoeder?
+ www.historischehuizen.stad.gent/belfort
• 09 266 85 00 (Historische Huizen Gent)

+ www.dewereldvankina.be
• 09 225 05 42 (De wereld van Kina: de Tuin)

BEWEEGLESSEN

SCHRIJF JE IN

In je buurt

Tijdens de herfstvakantie, van
woensdag 2 tot en met vrijdag
4 november, kunnen kinderen van
4 tot 16 jaar zich uitleven in uit
dagende sportkampen zoals circus,
ijsschaatsen, tennis en klimmen.
De inschrijvingen voor Gentenaars
starten op woensdag 14 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.

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. Vooraf
inschrijven is niet nodig.
Contacteer het dichtstbijzijnde
Wijkgezondheidscentrum voor
alle info of kom langs voor een
proefles naar keuze.

Herfstsportkampen

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

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

Voorlezers gezocht

© Vrienden van de School van Toen vzw

SCHRIJF JE IN

10-daagse van de
Veerkracht

GEZOCHT

Jouw verhaal over metaal
Voor een grote expo over metaal en mechanica
is het Industriemuseum op zoek naar foto’s
en weetjes over de Gentse metaalnijverheid.
Werkte je bij Acec, Sidmar, Arbed of een van
de vele andere metaalbedrijven die Gent ooit
rijk was? Of ben je vandaag aan de slag bij
ABC, Volvo of Arcelor Mittal? Dan hoort het
Industriemuseum graag jouw verhaal. De
expo opent in december 2023 de deuren.
+ www.industriemuseum.be
+ info@industriemuseum.be
• 09 323 65 00 (Industriemuseum)

De 10-daagse van de Veerkracht
maakt psychische kwetsbaarheid
bespreekbaar. Van 1 tot en met
10 oktober kun je deelnemen aan
tal van gratis lezingen en workshops rond geestelijke gezondheid.
Het thema dit jaar is kracht. Op
1 oktober bijt BlinkOut de spits af
met KlinkerKracht Deluxe, een dag
over kwetsbare helden in het
Blinkhuis (Vlaanderenstraat 53).
Het volledige programma vind je
op de website. Voor de meeste
activiteiten moet je je vooraf
inschrijven bij de organisator.

Hou je ervan om voor te lezen aan kleuters? Bibliotheek De Krook, de wijkbibliotheken en Brede School zoeken vrijwilligers voor Boek op Bezoek. Van november
tot maart lees je elke week voor bij een
kindje uit de 3de 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 woensdagnamiddag voor in de
bibliotheek? Doe dan mee aan Luisterende
Oortjes. Meld je aan voor 1 oktober.
+ gent.bibliotheek.be/vrijwilligers
+ bibliotheek.scholenwerking@stad.gent
• 09 323 68 82 (Bibliotheek De Krook)

+ www.stad.gent/veerkracht
• 09 266 35 19 (Gezondheid en Zorg)

SCHRIJF JE IN

Tijdens de herfstvakantie kunnen ouders
van kleuters en kinderen uit de lagere
Opvang
school op donderdag 3 en vrijdag 4 novem
herfstvakantie
ber voor opvang terecht bij de Dienst
Kinderopvang. Schrijf je kinderen vanaf
zaterdag 17 september tot en met zondag 2 oktober in via de website of in je
eigen opvanglocatie tijdens de weekdagen in deze periode.
+ www.kinderopvang.gent
• 09 268 20 80 (Dienst Kinderopvang)
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ONTMOET

Elisabeth
Zoek je meer voldoening
in je werk? Ben je onzeker
over de toekomst van je
job? Elisabeth luistert naar
je twijfels en je dromen, en
denkt samen met jou na
over je loopbaan.

“Is dit de job die ik voor de rest van mijn
leven wil doen? Het is een vraag waar
een grote groep mensen mee worstelt.
Loopbaanbegeleiding kan je een flinke
stap vooruithelpen. Alleen vindt niet
iedereen even makkelijk de weg ernaartoe. Met onze vzw Weerkracht willen we
álle werkenden helpen om hun leven
opnieuw in handen te nemen, zowel
hoogopgeleiden als mensen die minder
lang naar school zijn geweest. Wijkgezondheidscentrum De Kaai brengt
mensen in kwetsbare situaties met ons
in contact. Zo gingen we de afgelopen
maanden met de steun van de Stad
aan de slag met een 10-tal Bulgaarse
en Turkse vrouwen uit de schoonmaaksector. Door het zware werk kampen ze
met gezondheidsproblemen. We gingen
naar het Museum Dr. Guislain en aan de
hand van objecten dachten we na over
draagkracht. Hoe laad ik mijn batterijen
op? Hoe kijk ik naar mijn situatie? Welke
keuzes heb ik? Op die manier trachten
we deelnemers inzicht te geven in hun
eigen sterktes en mogelijkheden. Daarna
gaan ze, met behulp van een ontwikkelingsplan op maat, zelf op zoek naar
perspectieven.”

wie
Elisabeth Auer
waar
Weerkracht (Gaardeniersweg 80)

Weerkracht
(Gaardeniersweg 80)

+ www.weerwerk.be
Vragen over je loopbaan of zin in een nieuwe carrièrestap? Kijk op
de website om te zien welke ondersteuning voor jou geschikt is.
+ www.stad.gent/loopbaaninfo
• 09 266 83 00 (Dienst Werk en Activering)
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KANSEN
CREËREN
Te ver, te duur of schrik voor de eerste stap:
sporten in clubverband is niet voor alle jongeren
vanzelfsprekend. Jammer, want bewegen
is gezond en brengt mensen samen. Ghent
Basketball haalt de drempels weg.

MAAND VAN DE SPORTCLUB

J

asper Vandorpe startte Ghent
Basketball op in 2014, samen met
enkele kameraden. “Ik heb mijn
hele jeugd gebasket en hield er
vriendschappen voor het leven aan over.
Daar ben ik de club nog altijd dankbaar
voor, en mijn ouders ook. Ze gaven me
kansen, betaalden het lidgeld en voerden me naar de match. Pas achteraf heb
ik beseft wat voor een luxe dat was. Er
zijn kinderen die wel willen aansluiten
bij een club, maar die het niet kunnen.
Omdat het te duur is of omdat ze de
weg niet kennen. Met Ghent Basketball
dichten we die kloof.”

NBA-trucjes
Het resultaat van die ambitie zien we
op een warme woensdagnamiddag
in buurtsporthal Tondelier in de wijk
Rabot. Tientallen jongens en meisjes
dribbelen zich anderhalf uur lang in
het zweet, onder het tevreden oog van
basketcoach Silke Bosch. Vestimentair
is het vrijheid blijheid. Eén jongen pakt
een rebound in een tenue van Chicago
Bulls, anderen stuiven voorbij in jeans
en T-shirt.
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Silke Bosch: “Wie zin heeft, springt binnen en is welkom. We hebben plezier,
maar het is wel de bedoeling om vorderingen te maken. Ze leren hier passen,
dribbelen, shotten …”
Terwijl zijn papa toekijkt, demonstreert
de 10-jarige Noah zijn kunsten: al stappend dribbelt hij feilloos de bal tussen
zijn benen van links naar rechts. Sterk,
want hij traint nog maar 2 maanden
mee. Zijn geheim? “Ik kijk elke dag naar
YouTube-filmpjes van NBA-spelers en
oefen tot ik hun trucjes ken.”

1 euro of 20 cent
Noah is inmiddels gespot door een
Gentse basketclub, waar hij zich dit
seizoen gaat inschrijven. Voor Victor
(11) hoeft zo’n ‘transfer’ niet. “Eén keer
per week is voor mij genoeg, samen
met vrienden en mijn broertje Remi.
We amuseren ons en we leren nieuwe
dingen bij, zonder druk.”
Mama Lobke hoort het graag. “Ik ben
zelf niet zo competitief en ik heb geen
zin om het land rond te rijden voor
wedstrijden. Deze sporthal is op fiets
afstand: heel praktisch.”

In Tondelier betalen de kinderen 1 euro
per training, of 20 cent als ze recht hebben op het UiTPAS-kansentarief.
Jasper Vandorpe: “Momenteel zijn we
actief in Rabot, Nieuwe Dokken en
Muide-Meulestede, met 75 jongeren
en 9 coaches. Vanaf september komen
daar nog eens 2 locaties bij: Moscou en
Watersportbaan. Daarnaast organiseren
we workshops, initiaties op scholen
en vakantiekampjes. Met steun van de
Stad en andere organisaties blijven we
uitbreiden. Tot elke Gentse jongere die
wil basketten, kan basketten.”

‘50 sportclubs
nodigen je uit.’
YOERI VINCENT,
SPORTDIENST

Bij Ghent Basketball krijgt elke jongere die wil basketten de kans om te sporten.

Huiswerk
Ghent Basketball is een voorbeeld
project, vindt Kim Schutyser. Zij is
diversiteitsmedewerker bij het team
Iedereen Sport van de Sportdienst.
Kim Schutyser: “Wat voor veel mensen
vanzelfsprekend is, is dat niet altijd voor
wie in een maatschappelijk kwetsbare
situatie zit. Via de UiTPAS betalen mensen maar 20% van het normale lidgeld,
maar het is niet alleen een kwestie van
centen. Soms hebben mensen te weinig
vertrouwen in een club, is de infrastructuur niet goed bereikbaar of kunnen ze
het vervoer naar wedstrijden moeilijk

regelen. Een warme ontvangst binnen
de club kan veel van die drempels al uit
de weg helpen.”
De medewerkers van Iedereen Sport
helpen Gentenaars bij de zoektocht naar
een geschikte sport. Ook sportclubs
die hun werking toegankelijker willen
maken, kunnen op begeleiding rekenen. “Sommige gaan daar ver in, tot en
met huiswerkbegeleiding. Dat is niet
voor elke vereniging haalbaar, maar alle
beetjes helpen.”

“Tijdens de Maand van de Sportclub, van
1 tot 30 september, gooit een 50-tal Gentse
sportverenigingen de deuren wijd open.
Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen
30 dagen lang gratis sporten uitproberen. Er is
ook bijzondere aandacht voor G-sporters. Dat
zijn sporters met een beperking. Klikt het met
de sport en met de club? Dan kun je meteen
ook inschrijven voor het nieuwe sportjaar. De
Sportdienst doet ook mee, met een aantal
open lessen van de Blijf Fit-cursussen. Ben je
benieuwd welke clubs deelnemen en wat hun
aanbod is tijdens de Maand van de Sportclub?
Trek dan een sprintje naar de website.”
+ www.stad.gent/maandvandesportclub
• 09 266 80 00 (Sportdienst)

• www.ghentbasketball.org
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Voetbal moe, basket beu,
of geen goesting in golf?
Dan is het tijd om eens een
minder bekende balsport uit
te proberen. Dat kan tijdens
de Maand van de Sportclub
bij deze Gentse clubs.

Vliegende bezem

+ www.stad.gent/sportclubs

Snelste teamsport

5 ballen tegelijk

Floorball lijkt op ijshockey, maar dan
zonder ijs. De puck wordt vervangen
door een gatenbal in kunststof. De
regels zijn eenvoudig en je hoeft
geen technische krak te zijn om een
leuk potje te spelen. Dat maakt de
sport zeer toegankelijk, maar daarom
niet minder intensief: floorball is de
snelste teamsport ter wereld! In Gent
houden de Black Cobras de eer hoog.

Wie op school ooit trefbal (of ‘tussen
2 vuren’) heeft gespeeld, weet wat
dodgeball is. Twee teams van 6
spelers mogen 5 ballen tegelijk (!)
gebruiken om elkaar ‘uit’ te gooien.
Spervuur verzekerd! Je bent welkom
bij Ghent Wolves, de eerste Belgische
dodgeball-club, opgericht in 2018.
De ploeg won op het EK van dat jaar
meteen de prijs van de Fair Play.

Inclusief dynamiet

1000 jaar oud

Lacrosse is de nationale zomersport
van Canada: 10 eeuwen geleden speelden native Americans al een voorloper
van deze sport, als voorbereiding op
de oorlog, maar ook als verzoenend
en helend ritueel. Ghent Lacrosse,
opgericht in
2009, is
trots op dat
verleden. Het
principe is
simpel: spelers
dragen de harde
rubberen bal in een
stick met een netje
en proberen die in
het doel te keilen.
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De seekers dragen een gele hoofdband
en trachten de snitch te vangen door
de snitchrunner de snitchsock afhandig
te maken: welkom in de
wondere wereld van
zwerkbal ofte quidditch, geïnspireerd op
de verhalen van Harry
Potter. Denk aan een mix van
handbal, rugby en trefbal. In plaats
van een vliegende bezem houden de
spelers een pvc-buis tussen de benen.
Bij de Ghent Gargoyles zet je je eerste
stappen in deze ‘magische’ sport.

In het mandje

Dunken lukt niet bij korfbal, want
de korf hangt 3,5 meter hoog. En al
dribbelend met de bal lopen mag niet.
De andere spelers moeten zich dus
voortdurend vrijlopen. Dat maakt van
korfbal een beweeglijk en explosief
spelletje. De sport is een van de weinige met gemengde teams: 4 mannen
en 4 vrouwen. Gent telt 2 koninklijke
traditieclubs: Neerlandia en Ganda
Korfbalclub.

Gent Rugby is de grootste rugbyclub
van Vlaanderen. Geheel volgens de
waarden van de sport staat de club
open voor iedereen, ongeacht culturele of financiële achtergrond of sportieve kwaliteiten. Als er maar inzet is. De
club startte onlangs een Mixar-werking op, kort voor Mixed Ability Rugby. De Mixar-ploeg bestaat uit spelers
met en zonder beperking en is net als
alle ploegen van Gent Rugby ‘green,
white and bloody dynamite!’.

DANKZIJ

Fatima
In meer dan 30 Digipunten
in de stad kan iedereen
met digitale vragen terecht.
Sinds kort zijn er ook
Digipunten die specifiek op
kinderen en jongeren
mikken. Zoals dat van
Standaard Muide.

wie
Fatima Tahiri, vrijwilliger Digipunt
waar
Standaard Muide
(Galvestonstraat 37)

“Digitale ongeletterdheid is niet alleen een
probleem van oudere mensen. In MuideMeulestede-Afrikalaan worstelen ook heel
wat kinderen en jongeren met eenvoudige
taken, zoals een mail versturen of iets
opzoeken voor school. Vaak hebben ze thuis
geen computer of internet, en niemand
om hen te helpen. Met onze voetbalploeg
proberen wij voor hen het verschil te maken.
Vanuit de huiswerkbegeleiding op woensdagmiddag groeide het idee om binnen de
club een Digipunt op te starten. Sinds kort
beschikken we over 2 computers die kinderen en jongeren uit de buurt vrij kunnen
gebruiken. Voorlopig kan dat alleen in het
seizoen, op woensdag en zaterdag. Dan is
er sowieso iemand aanwezig. Momenteel
proberen we ook extra vrijwilligers aan te
trekken, zodat we het Digipunt vaker kunnen
openhouden. Daarbij kijken we vooral naar
de ouders van onze leden. Zo dragen ook zij
een steentje bij aan de manier waarop onze
club in de wijk is verankerd.”

Eerste hulp bij digitale vragen? In een Digipunt gebruik je gratis een
computer met internet en staat een begeleider klaar om te helpen.
+ www.stad.gent/digipunten
• 09 210 10 10 (Gentinfo)
Wil je net als Fatima begeleider worden in een van de Digipunten?
+www.stad.gent/digipuntvrijwilliger
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WERK AAN
JE WIJK
WIJKBUDGET

Heb je een creatief idee voor
je wijk? Met het wijkbudget
krijg je de middelen én de
ondersteuning om jouw
project uit te werken. In de
Gentse Kanaaldorpen en
Macharius-Heirnis weten ze
intussen hoe je dat doet.

O

p een terrein naast het voetbalveld
in Sint-Kruis-Winkel geven de
inwoners van de 4 kanaaldorpen
vorm aan Bark. Dat omvat een
ontmoetingsplek met een gezamenlijke moestuin, een pluktuin en een
pop-upbar, een speel- en recreatiezone,
een hondenlosloopweide en een aantal
trage wegen. Even verderop wordt het
kerkje opengesteld voor verenigingen.
En elders in de wijk verschijnen meettoestelletjes om de verkeersveiligheid in
kaart te brengen.
Het zijn maar enkele van de 473 wilde
ideeën die door het wijkbudget uitgroeiden tot 56 concrete projecten. In
de eerste ronde passeerden 11 Gentse
wijken de revue. Nu is het aan de 14 andere wijken om voorstellen te lanceren.
Een aanrader, weet Edwin Bekaert, een
van de enthousiaste initiatiefnemers in
de Gentse Kanaaldorpen: “Ik had zelf
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veel ideeën gepost, in de hoop er eentje
binnen te halen. Al gauw bleek dat
andere wijkbewoners met vergelijkbare
voorstellen op de proppen kwamen:
mensen die ik niet noodzakelijk kende,
maar wel met dezelfde bekommernissen. We hebben toen een aantal projecten gebundeld, om zo het draagvlak te
vergroten. Een van de doelstellingen
van het wijkbudget is mensen samenbrengen. Dat is bij ons alvast gelukt.”

Deelkajaks
Zelf is Edwin al langer begaan met het
reilen en zeilen in de Gentse Kanaaldorpen. Bij een actie om het buurtschooltje
open te houden, stond hij ook al mee op
de barricaden. Toch hoef je niet vergroeid te zijn met je wijk om een idee
voor het wijkbudget in te dienen. Mart
Vandeweyer woonde nog maar pas in
Macharius-Heirnis toen ze plots een ingeving kreeg: “Het was zomer en ik zag
overal mensen op het water. Ik had ook
best zin om te peddelen, maar een echte
kajak is duur. Vooral omdat je zo’n bootje maar een paar keer per jaar gebruikt.
Zo kwam ik op het idee om kajaks te
delen. Daar hadden de buurtbewoners
oren naar, want ze stemden het voorstel
naar de uitvoeringsfase.”
Intussen was Anouk Vermout mee in het
verhaal gestapt. Samen vonden ze een
5-tal vrijwilligers bereid om hun schouders onder het project te zetten. Een deel-

systeem voor kajaks stamp je immers
niet zomaar uit de grond. “Vooral op het
reservatiesysteem beten we onze tanden
stuk”, zegt Anouk. “Zo’n app ontwikkelen kost geld. Op advies van een buur
klopten we aan bij Arteveldehogeschool.
Een van de studenten maakte er een
afstudeerproject van. En dus hebben we
nu een app op maat. Via hun smartphone
kunnen wijkbewoners heel makkelijk
een kajak huren voor een halve dag.”

Dichter bij het centrum
Voor de uitwerking van hun ideeën
konden Edwin, Mart en Anouk rekenen

‘Samen maken
we de stad.’

© Illustratie Elise Vandeplancke

ELEKE LANGERAERT,
WIJKREGISSEUR

Van een gezamenlijke moestuin tot deelkajaks voor je wijk: het wijkbudget doet je dromen.

op ondersteuning van de Stad Gent.
Bij het project in de Kanaaldorpen zijn
nogal wat partijen betrokken. “Zowel
Farys als Natuurpunt beheren delen
van het terrein”, zegt Edwin. “Dan is
het goed om iemand rond de tafel te
hebben die het gewend is om dat soort
gesprekken te voeren. De wijkregisseur bracht ons met de juiste diensten
in contact. Dankzij het wijkbudget
kwamen de Kanaaldorpen een stapje
dichter bij het centrum. We begrijpen
nu beter waarom het vaak lang duurt
om iets in beweging te zetten.”
Voor Mart en Anouk regelde het

Projectbureau Ruimte van de Stad een
vaste aanlegplek bij het buurtcentrum
in Oud Gentbrugge. Zo raakte ook die
wijk bij het project betrokken. “Door
veel over het project te praten, kom je
vanzelf met andere mensen in contact”,
zegt Mart. “We werken intussen samen
met DOKano. Via ons reservatiesysteem
kun je een gratis kano huren in ruil voor
een emmertje drijfvuil dat je onderweg
verzamelt. En Peddelsport Vlaanderen
zou het project graag uitbreiden naar
andere wijken en steden. Blijkbaar
hebben we echt iets in gang gezet.”

“Het wijkbudget ondersteunt je bij de uitwerking van een creatief idee voor je wijk. Per
wijk is een flink budget voorzien. De bedragen variëren van 150.000 euro tot 350.000
euro, afhankelijk van het aantal inwoners en
de armoedecijfers van de wijk. Het voorbije
jaar gingen 11 Gentse wijken met hun deel
van het budget aan de slag. Dit najaar zijn
de 14 andere wijken aan de beurt: 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. Voel
je zelf een idee voor je wijk opborrelen? Van
14 september tot 30 november 2022 kun je
het indienen. In elke wijk beslist een geloot
wijkpanel van 20 bewoners welke ideeën voor
uitvoering in aanmerking komen. Heb je hulp
nodig bij het opstellen van een dossier? Je
wijkregisseur helpt je graag op weg.”
+ www.wijkbudget.gent
• 09 266 82 40 (Dienst Beleidsparticipatie)
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WONDELGEM

Nieuwe parkeertarieven en
aangepaste tariefzones

Vanaf 3 oktober wijzigen de parkeertarieven
op straat en in de parkings. Enkele gebieden
veranderen van tariefzone. In de oranje zone kun
je voortaan nog maximaal 5 uur parkeren.

Hoeveel kost
een plaatsje?

NEPTUNUS

MOBILITEIT
MARIAKERKE POST

GALVESTON

zone rood
zone oranje
zone geel
zone groen
nieuwe zone geel
nieuwe zone rood
parkeergebouw

MUIDE
WEBA/DECATHLON

BOURGOYEN

R40

‘Meer plaats
voor bewoners.’
CAROLINE GILLAERTS, MOBILITEITSBEDRIJF

“Vanaf oktober zul je meer moeten
betalen om in Gent te parkeren. De prijzen
worden aangepast aan de inflatie. Voor de
bewoners hebben de nieuwe tarieven een
aantal voordelen. Bezoekers zullen sneller
geneigd zijn om de parkings in de stad te
gebruiken. Daar is parkeercapaciteit over
én je parkeert er goedkoper. Zo vinden
bewoners en kortparkeerders sneller een
parkeerplaats op straat. Daarnaast verandert
de tariefzone voor een aantal gebieden.
In de oranje zone kun je vanaf 3 oktober
niet langer een dagticket aankopen. Als
bezoeker kun je er dan nog maximaal 5
uur parkeren. Zo komen parkeerplaatsen
sneller vrij. Voor de langparkeerders zijn
er voldoende alternatieven, zoals de gratis
park-and-rides aan de rand van de stad of
de bestaande parkings in de betalende zone.
De bewonerszones waar je kunt parkeren
met een bewonersvergunning blijven gelijk.
Ook de abonnementsprijzen in de parkings
stijgen niet voor inwoners van Gent.”
Meer weten over de nieuwe parkeertarieven?
+ www.stad.gent/parkeren
• 09 266 28 00 (Mobiliteitsbedrijf)

R40

R40

In de omgeving van het Prinsenhof
en de Iepenstraat wordt een aantal
straten rode zone.

R40

WATERSPORTBAAN

R40

R40

In de omgeving van de nieuwe
parkeergebouwen, Ledeberg en
Het Getouw, wordt ook de gele
tariefzone ingevoerd.

GENTBRUGGE

MOSCOU

Het gebied tussen
Heuvelpoort en
Burggravenlaan
verandert van groene
naar gele tariefzone.

THE LOOP | EXPO

MAALTEBRUGGEPARK

De straten ten westen
van de Krijgslaan in het
Miljoenenkwartier
worden gele zone.
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Parkeertarieven op straat vanaf 3 oktober

Maandag tot en met zaterdag (niet op zon- en feestdagen)
9 – 19 uur
ROOD ORANJE GEEL
GROEN
1 uur
3,00
1,80
1,80
1,00
2 uur
7,00
3,60
3,60
2,00
3 uur
11,50
5,40
5,40
3,00
4 uur
7,20
7,20
3,50
5 uur
9,00
9,00
3,50
Dagtarief
3,50
19 – 23 uur ROOD ORANJE GEEL
GROEN
1 uur
1,80
1,50
gratis
gratis
2 uur
3,60
3,00
gratis
gratis
3 uur
5,40
4,50
gratis
gratis
4 uur
7,20
6,00
gratis
gratis

O

Zebra met vleugels
Ook het centrum ondergaat een aantal
ingrepen om voetgangers beter te
beschermen. Zo steek je de Keizer
Karelstraat voortaan over via het eerste
gevleugelde zebrapad van Gent. Het
verschil met een gewoon zebrapad?
De strepen lopen verder door, tegen de
rijrichtingen in.
Veerle Bekaert: “Vooral in drukke buurten, zoals schoolomgevingen, is een
gevleugeld zebrapad veel overzichtelijker. Auto’s moeten er vroeger stoppen.
Dat verkleint de kans op dodehoek
ongevallen, waardoor voetgangers
veiliger de straat over kunnen.”

VEILIG TE VOET
De weg naar school, je werk
of de winkel leg je vaak deels
of volledig te voet af. Dankzij
een aantal slimme ingrepen
gebeurt het voortaan een
stuk veiliger.

P

asseer je wel eens te voet of met
de fiets langs het kruispunt van de
Hogeweg en de Grondwetlaan in
Sint-Amandsberg? Daar regelen
sinds kort verkeerslichten met 4 pijlen
het voetgangers- en fietsverkeer. De
pijlen geven aan dat fietsers en voetgangers in alle richtingen samen groen
hebben, terwijl de auto’s stilstaan. Die
maatregel maakt het kruispunt veel
veiliger.
Veerle Bekaert (Mobiliteitsbedrijf):
“Voor voetgangers zijn er in Gent zeker
nog verbeteringen mogelijk. Losse
tegels, paaltjes en vuilniszakken op het
trottoir, maar ook onveilige oversteken
maken je als voetganger kwetsbaar.”

Brede trottoirs
Ieder jaar wil de Stad 6 grote voet
gangersassen onder de loep nemen om
te zien wat beter kan. Een daarvan is de
Vlaanderenstraat.
Veerle Bekaert: “Elders in Gent komen
er dit jaar al zeker 20 zebrapaden bij.
Maar ook met verlaagde boordstenen,
extra banken en de verbreding van sommige trottoirs verhogen we het comfort.
Die kleine aanpassingen maken voor
veel mensen het verschil tussen ergens
wel of niet geraken. En zelf kun je ook je
steentje bijdragen: houd de voetpaden
zoveel mogelijk vrij en wees hoffelijk in
het verkeer. Als je stopt voor een zebrapad, krijg je vast een glimlach terug. Dat
doet altijd deugd.”

Ken je een onveilige oversteekplaats in Gent? Of heb je
een goeie suggestie voor een nieuw zebrapad? Geef het
door via de website of de telefoon.
+ www.stad.gent/tevoet
• 09 266 28 00 (Mobiliteitsbedrijf)
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FEEST IN
HET MUSEUM
MSK GENT

In 2023 bestaat het MSK
225 jaar, en dat wordt
gevierd. In september
trekt het oudste museum
van België een feestjaar
vol tentoonstellingen en
activiteiten op gang. Binnen,
maar vooral ook buiten
de muren.

H

et gonst in de kelder van het MSK.
De kinderen van het zaterdag
atelier hebben net een bezoek aan
het museum achter de rug. Nu mogen ze met alle verzamelde indrukken
aan de slag in hun vertrouwde cocon:
een heerlijke knutselruimte met rekken
boordevol verf, lijm en papier. Geen kat
vindt er haar jongen terug, maar voor
Karen Van Gulik en Celesta Daniëls
houdt het allemaal steek. Al meer dan
25 jaar verzorgen zij samen het knutsel
atelier in het MSK. Dankzij hen zetten
heel wat jonge Gentenaars hun eerste
stappen in het oudste museum van het
land. Om de liefde voor het huis nu ook
aan hun eigen kinderen door te geven,
want Karen en Celesta zijn intussen aan
de 2de generatie toe.
Celesta Daniëls: “Het begon ooit als een
stage, maar we zijn hier blijven hangen.
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Voor ons is het MSK een fantastische
plek. Het lijkt wel alsof je door een prentenboek wandelt.”
Voor Karen Van Gulik is dat meteen ook
de grootste troef van het MSK: “Kinderen houden van dat figuratieve. Het
zorgt voor houvast, omdat het herkenbaar is. Dat zijn dankbare ingrediënten
om mee te werken. Voor de rest laten
we de werken het liefst voor zichzelf
spreken. De kinderen mogen er hun
eigen verhaal bij bedenken. Het blijft
ons na al die jaren verbazen wat ze er
zelf allemaal uithalen.”

Vriendenkring
Van buitenaf maakt het MSK nochtans
geen laagdrempelige indruk. Letterlijk
zelfs: wie het museum binnen wil, moet
eerst de trappen op naar de imposante
inkomhal. Het gebouw zelf dateert uit
1904, naar een ontwerp van Charles Van
Rysselberghe. De collectie kreeg een
eeuw eerder vorm. Al in 1798 besloot de
stad onder Frans bewind om een openbare verzameling aan te leggen.
Manfred Sellink (directeur): “Het
toenmalige MSK was in vele opzichten
een kind van zijn tijd. In het spoor van
de verlichting worden overal in Europa
musea opgericht om de grote idealen
van kunst, cultuur en wetenschap te
verspreiden. In Gent blijft de collectie aanvankelijk beperkt tot stedelijk
kunstbezit, in beslag genomen kerkelijke kunstschatten en eigentijdse werken

van zogenaamde levende meesters. Pas
in het midden van de 19de eeuw begint
het museum ook oude kunst te verzamelen. Dat gebeurt onder impuls van de
vriendenvereniging, die in 1897 naar het
voorbeeld van het Louvre ontstaat. De
Vrienden van het Museum, kunstliefhebbers uit de Gentse bourgeoisie, verrijken de collectie met topwerken zoals
de Kruisdraging van Jheronimus Bosch,
de Kleptomaan van Théodore Géricault
of het gipsen beeld Smart van Auguste
Rodin. De vereniging is vandaag precies
125 jaar actief en telt 850 leden. Die zijn
nog altijd van groot belang voor het
verrijken van onze collectie.”

Al meer dan 25 jaar verzorgen Celesta en Karen het knutselatelier in de kelder van het MSK.

Collectie naar buiten
De brug naar het grote publiek komt
er pas na de Tweede Wereldoorlog.
Tentoonstellingen en lezingen doen
hun intrede. Die bereiken aanvankelijk
vooral kunstliefhebbers, maar gaandeweg ook een steeds grotere groep van
geïnteresseerde bezoekers. Vandaag
probeert het museum ook buiten de
muren te breken. In 2023 is het MSK 225
jaar jong. Tijdens het jubileumjaar gaat
extra aandacht naar de Gentenaars voor
wie de drempel nog altijd te hoog is.
Karen Rodts (publiekswerking): “Met
onze werking voor kinderen en jongeren vielen we al in de prijzen. De

‘Tijdens het feestjaar
stappen we met onze
collectie naar de
Gentse wijken.’
KAREN RODTS, PUBLIEKSWERKING MSK

voorbije jaren hebben we hard ons best
gedaan om toegankelijk te zijn voor
iedereen die het museum wil bezoeken.
We ontwikkelden een aanbod op maat
van doelgroepen met specifieke noden,
zoals voelplaten voor blinden en slechtzienden, rondleidingen voor mensen
met dementie of prikkelarme rondleidingen. Zo kan iedereen van de kunst
in het MSK genieten. Toch bereiken we
nog niet iedereen. Daarom stappen we
tijdens het feestjaar met onze collectie
naar de Gentse wijken en de organisaties die er actief zijn. We gaan er in
dialoog met kunstliefhebbers, maar
evengoed met mensen die het museum
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‘Kom mee
vieren.’
PEGGY HOBBELS,
PR EN EVENEMENTEN MSK

Karen Rodts en Manfred Sellink: “Samen met bewoners en organisaties uit de wijken willen
we de toekomst van het MSK vormgeven.”
niet kennen. Samen met hen willen we
de toekomst van het MSK vormgeven.
Het resultaat kan een creatieve workshop zijn, maar ook een parade of een
feestelijk evenement dat de hele buurt
samenbrengt. Op die manier hopen
we onze collectie te wapenen voor de
komende 225 jaar.”

Feest in de zalen
Uiteraard is het feestjaar ook binnenin
zichtbaar. Op verschillende ijkpunten
in de vaste collectie staat het MSK stil
bij z’n eigen geschiedenis. Zo kom je
onder meer te weten hoe het S.M.A.K.
destijds de straat overstak. Daarnaast
pakt het museum uit met 2 spraakmakende tentoonstellingen, die bij Karen
en Celesta van de kinderateliers alvast
tot de verbeelding zullen spreken.
Manfred Sellink: “We beginnen op
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2 september met Albert Baertsoen en
het Gentse fin-de-siècle. De naam doet
misschien niet meteen een belletje
rinkelen, maar Baertsoen was een spilfiguur in zijn tijd. Hij schilderde Gentse
buurten en taferelen die vandaag nog
altijd zeer herkenbaar zijn. Een feest voor
het oog, dat de wijken letterlijk binnen
trekt in het museum. Begin januari
pakken we uit met Theodoor Rombouts,
een 17de-eeuwse schilder die het midden
houdt tussen Rubens en Caravaggio en zo
de noordelijke en Italiaanse tradities
verenigt. Hij werkte regelmatig in
opdracht van het Gentse stadsbestuur,
daarom ook zitten er 2 topwerken van
hem in onze vaste collectie. Er wordt
opvallend vaak gefeest en gemusiceerd
in zijn werken: een mooier verjaardags
geschenk konden we onszelf niet
dromen.”

“Tijdens het eerste weekend van september
vieren we feest in en rond het museum. We
gaan de nostalgische toer op, met een bal en
concerten van Gentse muzikanten. Er komt
een spiegeltent op de site, waar je als bezoeker terugkijkt in de tijd. Op de makersmarkt
bieden Gentse kunstenaars hun creaties,
waarvoor ze zich lieten inspireren door onze
collectie, te koop aan. Zo ontwierp onder meer
Helen B een reeks bekers en maakte Wolvis
een eigen sjaal. Je honger stillen doe je bij
een van de foodtrucks met lokale specialiteiten. Het wordt een gezellige en sfeervolle
vierdaagse, waarop alle Gentenaars welkom
zijn, en meteen ook de start van een jaar vol
festiviteiten.”
+ www.mskgent.be
• 09 323 67 00 (MSK Gent)

DE AGENDATIPS VAN ...

Ben
Van ingeweken Kempenzoon
tot rasechte Gentenaar: met
Kom nekeer binnen staat
Ben Segers voor het eerst aan
de zijde van Pascale Platel op
de planken van de Minard.

“Het was Pascale die me vroeg of ik zin
had om met haar een voorstelling te
maken. Letterlijk, want als theatermaker
vertrekt zij nooit van een afgewerkte
tekst. We hebben vooral veel gepraat
en koffie gedronken. Met die gesprekken
ging zij vervolgens aan de slag. Het resultaat is een theaterstuk over relaties, maar
wel met een komische twist. De première
vindt plaats in de Minard, misschien wel
de meest Gentse van alle schouwburgen.
Dat is op zich best bijzonder. Ik woon
intussen een paar jaar in Gent, vlak bij
Bourgoyen-Ossemeersen, en ik voel me
hier steeds meer op mijn gemak. Het is
hier dat ik weer goesting kreeg om gitaar
te spelen. Intussen heb ik een keertje
mee gejamd op het podium van de Missy
Sippy, een echte blueskroeg in Klein
Turkije. Dat liep nog niet bijzonder vlot,
maar het kriebelt wel om daar meer
mee te doen. Helaas is tijd het grote
probleem. Soms sta ik om 5 uur op. Dan
heb ik 2 uur om in alle rust te spelen, tot
mijn zoontje wakker wordt. Zalig is dat!”

wie
Ben Segers, acteur
waar
Bourgoyen-Ossemeersen

Derek & The Dirt

ZA 3 SEP
De Schuur

Het gezin
van Paemel

ZO 18 SEP
Kunstencentrum
Viernulvier

Kom nekeer
binnen

VR 23 SEP
Minardschouwburg
Zie agenda p. 20
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agenda

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.

SEPTEMBER

Shop-op zondag

ZO 4 SEP
Op zoek naar schoolbenodigdheden
of een nieuwe schooloutfit? Zondag
4 september is opnieuw koopzondag.
Heel wat winkels in Gent openen
vanaf de middag de deuren. Neem op
Shop-op zondag de bus of de tram
en rijd gratis naar en in Gent. Bestel je
gratis ticket via de app of de website
van De Lijn (M-ticket), of sms de code
‘SHOPGENT’ naar 4884. Voor dat
laatste rekent je telecomoperator
0,15 euro aan.

Late donderdag

DO 1 SEP
Iedere eerste donderdag van de
maand openen verschillende Gentse
musea een avond lang de deuren. Op
1 september ben je van 18 tot 22 uur
welkom in het S.M.A.K., STAM, GUM,
Huis van Alijn en Industriemuseum.
In dat laatste gaan drukkers op historische persen en letterzetmachines
aan de slag met Gentse spreuken en
Gentse Feesten-affiches.
+ www.degentsemusea.be/
latedonderdag
• 09 210 10 75 (Boekjebezoek)

Seizoensopening
Bijloke

TIP
TIP

+ www.gentenmeer.be/shopopzondag
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

VR 2 TOT ZO 4 SEP
Jazzpianist Fabian Fiorini, zomerse ritmes en zuiderse lyriek van Liesbeth Devos
en Antwerp Symphony Orchestra en, jawel, Martine Tanghe die een gloednieuw
verhaal brengt van Bart Moeyaert met muziek van Oxalys. Op de feestelijke
seizoensopening van Muziekcentrum De Bijloke (Godshuizenlaan 2) vind je het
allemaal. Troon je vrienden mee en trap het cultuurseizoen af in stijl.
+ www.bijloke.be
• 09 323 61 00 (Muziekcentrum De Bijloke)

Derek & The Dirt

ZA 3 SEP
Nog tot 10 september kun je in
zomerbar De Schuur (Zandloperstraat 259) elke zaterdag terecht
voor livemuziek van eigen bodem. Op
zaterdag 3 september is Derek & The
Dirt er te gast. In 1989 scoorde de
Gentse band met Oh by the Way een
monsterhit op de nationale radio.
De daaropvolgende jaren speelden
ze nagenoeg elke festivalweide plat.
Een kwarteeuw later is Derek & The
Dirt opnieuw springlevend: ouder
en wijzer, maar het rocken nog niet
verleerd.
+ www.deschuur.gent
• 0477 53 63 05 (De Schuur)
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Open Monumentendag

Jazz in ’t Park

DO 1 TOT ZO 4 SEP
Jazz in ‘t Park brengt het beste van de hedendaagse
Belgische jazz naar het recent aangelegde Voorhavenpark in de wijk Muide-Meulestede. Tussen de historische
havenkranen en de imposante loodsen kun je 4 dagen
lang genieten van gratis concerten. Op de affiche: de
Franse topklarinettist Louis Sclavis, de Gentse trompettist Bart Maris, surfjazzbigband The Whodads, het
kwartet rond pianiste An Pierlé en het trio van Nathalie
Loriers, maar ook jonge wolven als Under The Reefs
Orchestra en Rapidman.
+ www.stad.gent/jazzintpark
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

ZO 11 SEP
Tijdens Open Monumentendag ontdek
je het Gentse erfgoed, al dan niet met
gids. De 20 locaties die je kunt bezoeken hebben allemaal een link met het
thema duurzaamheid. Het aanbod is
divers: kerken, musea, cultuurhuizen,
openbare ruimte, conventen, beluiken
en nog veel meer. Het programma
vind je op de website. Voor de meeste
rondleidingen moet je op voorhand
reserveren. Dat kan vanaf maandag
29 augustus. Wacht niet tot het
laatste moment, want de gegidste
tours zijn snel volzet.
+ www.stad.gent/openmonumentendag
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

voordeel van de maand

Ontdek meer activiteiten
op www.uitingent.be

In ruil voor 50 UiTPAS-punten krijg je in Bibliotheek
De Krook een fluohesje voor kinderen.

Bij alle activiteiten met dit icoon
kun je terecht met de UiTPAS.
+ www.uitingent.be

www.facebook.com/uitingent
@UiTinGent

Werfbezoek
Gent-Sint-Pieters

ZO 11 SEP
Werp je graag een blik achter de
schermen van de werken aan het
station Gent-Sint-Pieters?
Op zondag 11 september kun je de
indrukwekkende stationswerf en
de omliggende projectontwikkeling
bezoeken. Laat je rondleiden door
een ervaren gids en kom op plekken
die anders niet toegankelijk zijn voor
het publiek. En zijn verschillende
starturen. De eerste groep start
om 8.30 uur. Een rondleiding duurt
ongeveer 1,5 uur. Schrijf je in via de
website. Geen internet? Bel Gentinfo.

Cultuurmarkt

ZA 17 SEP
Op 17 september kun je van 11 tot
17 uur naar de Cultuurmarkt op de
Kouter. Meer dan 100 verenigingen
en cultuurhuizen stellen er hun programma voor het komende culturele
jaar voor. Diezelfde dag bestaat
de UiTWinkel 1 jaar, en dat wordt
gevierd. Breng je UiTPAS mee naar
de stand op de Cultuurmarkt of de
UiTWinkel zelf (Veldstraat 82B) en je
krijgt een bon voor een gratis ijsje.
+ www.uitingent.be/uitpas
• 09 210 10 10
(Gentinfo)

TIP

© Wendy Marynissen

Theaterfestival - Het gezin van Paemel
ZO 18 SEP

Van 8 tot 18 september brengt het Theaterfestival de beste producties van het
afgelopen jaar opnieuw op het podium. Zoals de herwerking van deze parel uit de
Vlaamse theaterliteratuur door SkaGeN & De Studio in de theaterzaal van Kunstencentrum Viernulvier (Sint-Pietersnieuwstraat 23). In elk van de 4 bedrijven speelt
Valentijn Dhaenens een ander cruciaal personage live. De talrijke tegenspelers, ook
vertolkt door Dhaenens zelf, zijn digitaal aanwezig.

Comon
Experimentcafé

+ www.viernulvier.gent
• 09 267 28 28 (Kunstencentrum Viernulvier)

Kom nekeer binnen

VR 23 SEP
Het is 18 uur en de man komt thuis bij zijn
vrouw. De vrouw zit in de zetel en kijkt
naar de man die binnenkomt. En opnieuw.
Gaandeweg zien we hoe de relatie verandert, van verliefd naar passioneel tot jaloers
en verwijtend. In de Minardschouwburg
(Romain Deconinckplein 2) volgen Pascale
Platel en Ben Segers het verloop van een
relatie aan de hand van 20 ‘binnenkomsten’
en hoe de partners daarop reageren.
+ www.minard.be
• 09 267 28 28 (Ticketbalie Viernulvier)

DO 22 SEP
In de reeks Quotes gaat Tina De
Gendt in gesprek met auteurs van
spraakmakende non-fictieboeken.
Op donderdag 22 september is Dyab
Abou Jahjah van 19.30 tot 21 uur te
gast in Bibliotheek De Krook. Dyab
Abou Jahjah is een Belgisch auteur
van Libanese afkomst. In Verlichting
onder vuur neemt hij de lezer mee op
zijn persoonlijke reis van staatsvijand nummer één tot gewaardeerd
opiniemaker. Reserveer je plekje via
de website of telefonisch bij Avansa.
+ www.avansa-regiogent.be/
activiteiten
• 09 224 22 65 (Avansa)

© Charlie De Keersmaecker

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

Quotes: Dyab Abou
Jahjah

DO 22 SEP
In september gaan 170 studenten
van Arteveldehogeschool aan de slag
met de toekomst van onze gezondheid. Tijdens een hackathon geven
zij een week lang het beste van
zichzelf om innovatieve oplossingen
te bedenken en te ontwikkelen die de
gezondheidszorg in Gent nog beter
maken, met behulp van technologie.
Benieuwd? Kom op 22 september
hun prototypes uittesten tijdens
het Comon Experimentcafé, van 16
tot 18 uur in het Krookcafé (Miriam
Makebaplein 1). Inschrijven is niet
nodig.
+ www.comon.gent
• 0499 38 45 82 (Comon)
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WEDSTRIJD

Vraag het aan
Gentinfo

NADIA, MEDEWERKER GENTINFO

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

Vijf winnaars

krijgen een Gandrien-koerstruitje.

Oplossing:

Naam:

‘Ik wil graag stoppen
met roken. Waar kan
ik terecht?’
“Wil je graag stoppen met de sigaret? Schrijf je dan in voor
de groepscursus Rookstop. Tijdens 8 opeenvolgende sessies begeleidt Tabakoloog Luc Timmermans je met kennis
van zaken doorheen het proces. Hij bereidt je voor op de
rookstopdag en traint je vaardigheden om te voorkomen
dat je hervalt. Bovendien vind je steun bij de andere deelnemers. Iedereen heeft hetzelfde doel voor ogen: er wordt
gedeeld en gelachen. De sessies vinden plaats in Casa Rosa
(Kammerstraat 22) op maandagavond, van 19 september
tot 21 november. Er is een groep van 18.30 tot 20 uur en
een groep van 20.15 tot 21.45 uur, met plaats voor 20 deelnemers per groep. De cursus kost 48 euro. Heb je recht op
een verhoogde tegemoetkoming of ben je jonger dan 20?
Dan betaal je 24 euro.”
www.stad.gent/rookstop
• 09 266 35 19 (Gezondheid en Zorg)

Straat + nr:
Gemeente + postcode:

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 vijf winnaars
van de vorige wedstrijd
herkenden het kunstwerk in de
Tweebruggenstraat.
• Hugo De Ruyver, Gent
• Marjolein Demulder, Gent
• Anton Geers, Gent
• Bâlâ Kirimli, Wondelgem
• Elien Stevens, Sint-Amandsberg
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COLOFON

Stadsmagazine Gent is een uitgave van de Dienst Communicatie (Stad Gent).
09 266 52 92, stadsmagazine@stad.gent, www.stad.gent/stadsmagazine
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Mieke Hullebroeck, algemeen directeur, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent EINDREDACTIE DIENST COMMUNICATIE Yves Deckmyn (coördinatie),
en Thomas Lecompte. REALISATIE F-TWEE UITGEVERIJ Bart De Vliegher (bladcoördinatie
en redactie), Bart Desomer, Helena Spriet (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 of bezorg
hem via www.stad.gent/gentsmoment.
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1 @HELEENPONSAERTS
Gentse haven

3 @COCINEROVICTORDELGADO
Sint-Michielsbrug

5 @IRISBLOEMM
Wondelgem

2 @RUDYMAREELPHOTOGRAPHY
Gentse Feesten

4 @PAPA.VAN.VIC
Gentse Feesten

6 @INSTAPASCALEST
Ketelvaart
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AUTOVRIJ 2022

ZONDAG 18 SEPTEMBER

10 TOT 18 UUR | OMGEVING GENT ZUID
MUZIEK, FOODTRUCKS, PICKNICK, ANIMATIE, STRAATTHEATER OP DE B401

ALLE INFO OP STAD.GENT/AUTOVRIJEZONDAG

