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Met Mein Gent brengen regisseurs Alain 
Platel (les ballets C de la B) en Frank Van 
Laecke samen met componist Steven 
Prengels een eerbetoon aan het Gent van 
gisteren, vandaag en morgen. Op het 
toneel vertegenwoordigen 100 Gentenaars 

de stad in al zijn diversiteit. Het hart van 
die groep bestaat uit Pascale Platel, Ineke 
Nijssen en Gorges Ocloo: 3 acteurs met een 
grote reputatie. Grappig, ontroerend, maar 
vooral hartverwarmend!
+ www.vooruit.be • 09 267 28 20  
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Mein Gent, van woensdag 12 tot zondag 30 januari in 
Kunstencentrum Vooruit (Sint-Pietersnieuwstraat 23), 
in het kader van Ghent International Festival.
+ www.gif.gent 
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‘Dankzij de energiepremie 
bespaarde ik 1.300 euro 
bij mijn renovatie. En 
op zijn beurt krijgt de 
uitbater nu een veel 
lagere energiefactuur.’

SELINE DE CLOET, VERHUURDER HORECAZAAK SUPERKELLY

Vanaf maandag 17 januari start Ivago met de  
inzameling van kerstbomen. De exacte ophaal-
datum vind je op je papieren ophaalkalender, 

in de Recycle!-app of op www.ivago.be. Ook later deze maand kun je je 
kerstboom buitenzetten bij de gft-ophaling. Vanaf februari moet je hem 
zelf naar het recyclagepark brengen. Verklein je kerstboom tot maximum 
1,50 meter. Verwijder alle versiering en zaken als het netje, de zak en de 
pot. Laat ook zo weinig mogelijk aarde rond de wortels.
+ www.ivago.be
• 09 240 81 11 (Ivago)

HANDELSPAND RENOVEREN?
Vraag je premies aan
Bezit je een handelspand en plan je 
energie zuinige ingrepen? Vraag dan voor 
30 september 2022 de energie premies 
voor ondernemers aan. Als Gentse 
ondernemer kun je per pand tot 10.000 
euro steun ontvangen. In combinatie met 
de premies van Fluvius kun je tot 30% 
van je investering terugkrijgen. Wacht 
niet te lang: facturen mogen niet ouder 
zijn dan een jaar op het moment van de 
aanvraag. Info en voorwaarden vind je op 
de website.
+ www.stad.gent/energiepremies
• 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)

OPHALING 
kerstbomen

CULTURELE HOOFDSTAD 2030
Gent is kandidaat
In 2030 mag België, samen met Cyprus, de 
Culturele Hoofdstad van Europa leveren. Gent 
doet mee, maar ook Leuven, Brussel, Luik en 
Kortrijk wagen hun kans. In 2024 buigt een 
internationale jury zich over de kandidaturen. 
De uiteindelijke beslissing valt in 2026. In een 
voortraject peilde de Stad Gent naar de ambi-
ties en verwachtingen van de Gentse culturele 
en maatschappelijke spelers. Het rapport van 
die bevraging vind je op de website.
+ cultuur.stad.gent/gent-2030
• 09 323 61 80 (Cultuur Gent)

NIEUWE SCHEPEN
Welkom   

Hafsa El-Bazioui
Op 1 januari wordt Hafsa 

 El-Bazioui (Groen) de nieuwe 
schepen van Personeel, Facilitair 
Management en Internationale 
 Solidariteit. Zoals afgesproken 

bij de start van deze legislatuur, 
neemt Annelies Storms (Vooruit) 
ontslag als schepen. Tine Heyse 
(Groen) draagt de bevoegdheid 
voor Internationale Solidariteit 
over aan de nieuwe schepen. 
Bram Van Braeckevelt (Groen) 

doet hetzelfde met de bevoegd-
heid voor Personeel en neemt 

de bevoegdheid voor Feesten en 
Evenementen van Annelies Storms 

over. 
 + schepen.elbazioui@stad.gent 

• 09 266 50 40
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OPVANG KROKUSVAKANTIE
Start inschrijvingen
Ouders van kleuters en kinderen 
uit de lagere school kunnen tij-
dens de krokusvakantie voor op-
vang terecht bij de Dienst Kinder-
opvang. Alle opvanglocaties zijn 
open van maandag 28 februari tot 
en met vrijdag 4 maart. Schrijf je 
kinderen van zaterdag 15 tot en 
met zondag 30 januari in via de 
website of in je eigen opvangloca-
tie tijdens de weekdagen in deze 
periode.
+ www.kinderopvang.gent
• 09 268 20 80 (Dienst Kinderopvang)

GEZOCHT
Hoofdanimatoren
Voor de paas- en zomervakan-
tie is de Jeugddienst op zoek 
naar hoofdanimatoren. Het 
gaat om jobstudenten met en-
kele jaren ervaring als anima-
tor. Als hoofdanimator coach 
je de animatoren en draag je de 
verantwoordelijkheid voor de 
groep. Wil je graag als hoofd-
animator aan de slag? Check 
op de website of je voldoet aan 
de voorwaarden en meld je 
voor maandag 14 maart aan 
via animatoren@stad.gent.
+ www.stad.gent/wordanimator
• 09 269 81 10 (Jeugddienst)

OPENBAAR ONDERZOEK
Fietssnelweg F42 Wondelgem
De komende jaren krijgt de fietssnelweg tussen 
Gent en Brugge meer en meer vorm. Voor de aan-
leg van het stuk langs de spoorlijn in Wondelgem 
is een voorlopig onteigeningsbesluit genomen. 
Nog tot en met 20 januari 2022 loopt een openbaar 
onderzoek. In die periode kun je opmerkingen of 
bezwaren indienen. Je geeft ze na afspraak af aan 
de Balie Bouwen of je stuurt een aangetekende 
brief naar het College van burgemeester en sche-
penen, Dienst Vastgoed, Botermarkt 1, 9000 Gent. 
De documenten kijk je op afspraak in bij de Balie 
Bouwen of op www.stad.gent/F42.
+ www.stad.gent/baliebouwen
• 09 266 79 50 (Balie Bouwen)

SPORTKAMPEN
Krokus- en 
 paasvakantie 
Klimmen, ijsschaatsen, circus, 
survival … Naar welk sport-
kamp kijkt jouw kroost uit 
tijdens de krokus- en paasva-
kantie? Voor kinderen met een 
beperking zijn er G-sportkam-
pen. De inschrijvingen starten 
op zaterdag 15 januari voor 
Gentenaars en op maandag 17 
januari voor niet-Gentenaars, 
telkens om 9 uur. Bekijk het 
volledige programma op de 
website of haal een brochure 
in de Gentse sporthallen, 
zwembaden of andere open-
bare plaatsen.
+ www.stad.gent/sportkampen
• 09 266 80 00 (Sportdienst)

RAP OP STAP
Nieuwe kantoren
Een beperkt budget en toch op 
reis? De vrijwilligers van Rap op 
Stap helpen je bij het boeken van 
een daguitstap of vakantie met 
korting. Er waren in Gent al  
7 reisbemiddelingskantoren voor 
mensen met een laag inkomen 
en voortaan vind je Rap op Stap 
ook in de lokale dienstencentra 
Wibier (Antwerpsesteenweg 768) 
en De Vlaschaard (Jubileumlaan 
219). Het eerste kantoor is open op 
dinsdag en vrijdag, het tweede op 
maandag en donderdag, telkens 
van 14 tot 16.30 uur. De andere 
kantoren vind je op de website.
+ visit.gent.be/rap-op-stap
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

ELEKTRISCH RIJDEN
Vraag een laadpaal aan
Elektrisch rijden zit in de lift. Daardoor stijgt 
ook de vraag naar publieke laadpalen. Heb 
je een elektrische wagen, beschik je niet 
over een eigen oprit, garage of parkeerplek 
en is er nog geen (semi-)publiek laadpunt 
op wandelafstand? Dan kun je via het 
aanvraagportaal van de Stad Gent een locatie 
voor een publieke laadpaal suggereren. Ook 
taxibedrijven, erkende autodeelorganisaties en 
bedrijven met een standplaats in Gent kunnen 
een aanvraag indienen. 
+ www.stad.gent/laadpalen 
• 09 266 28 00 (Mobiliteitsbedrijf)
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Gent telt 97 kleuterscholen, verspreid over 25 wijken. Wil je 
graag een goed geïnformeerde keuze maken voor je kleuter? 
School in je Buurt helpt je op weg met schoolwandelingen, 
informatiefiches per school en een Facebook-groep voor 
ouders. Kijk op de website voor meer info.
+ schoolinjebuurt.gent.be
• 09 323 50 50 (Onderwijscentrum Gent)

‘Een blik achter 
de  schermen 

helpt om de  juiste 
school te kiezen.’

EEN KLAS 
VOOR JE KLEUTER

Mijn kleuter moet binnenkort 
voor het eerst naar school. 

Hoe maak ik de juiste 
keuze?

3 X VRAGEN

‘5 scholen op 1  voormiddag.’
Sylvie Peeters
Deelnemer schoolwandeling
“Tijdens een schoolwandeling bezochten 
we 5 scholen op 1 voormiddag. Dat gebeur-
de tijdens de schooluren, zodat we ook 
met leerlingen en leerkrachten konden 
praten. Dat heeft ons enorm geholpen bij 
de schoolkeuze voor onze oudste dochter. 
Als ouder heb je geen idee van de verschil-
len. Dan is het goed om even achter de 
schermen te kijken. Uiteindelijk zijn we 
toch voor een andere school gegaan, maar 
dan op een weloverwogen manier.”

‘Ouders ondersteunen.’
Piia Parkkonen 
Inloopteam Wiegwijs
“Ouders in kwetsbare situaties hebben 
vaak moeite om een school te kiezen. Ze 
zijn niet vertrouwd met ons onderwijs-
systeem, weten niet dat hun kind klaar is 
voor de grote stap of kunnen niet overweg 
met het online aanmeldsysteem. Bij ons 
Inloopteam kunnen ouders uit de Brugse 
Poort, het Rabot en de Bloemekenswijk 
terecht voor ondersteuning. Wij dringen 
niets op, maar helpen door de ouders zelf 
te benaderen en ze goed te informeren.”

‘Een jaarlijks infomoment.’
Pieter Dirix
Basisschool De Triangel
“Een schoolwandeling is een goed begin 
om op korte tijd vertrouwd te raken met 
verschillende scholen. Maar ouders 
moeten zich ook kunnen verdiepen in 
de visie van een school op onderwijs en 
opvoeding. Daarom organiseren wij een 
infomoment. We leiden de ouders rond 
en nemen de tijd om te praten. Zo leren 
we elkaar kennen en krijgen we inzicht in 
elkaars verwachtingen. Ouders moeten 
de klik met de school echt voelen.”



wie
Azzam Azzam, tuinier

waar
De Serre  

(Rerum-Novarumplein 10)

“Enkele jaren geleden verloor ik een hand 
bij een arbeidsongeval. Daardoor kan ik 
niet meer werken. Toch wil ik mezelf graag 
nuttig maken. In de tuin van De Serre kreeg 
ik de kans om een plantenkas te bouwen. 
Daarvoor gebruikte ik  afbraakmateriaal, 
afkomstig van de verbouwing in het 
buurthuis. Ik heb bijna alles zelf gemaakt, 
al kreeg ik nu en dan ook wat hulp van de 
medewerkers van De Serre. Ik was vroe-
ger ploegbaas, dus ik weet hoe ik mensen 
aan het werk moet zetten. (lacht) Intussen 
kweek ik groenten en kruiden in de broei-
kas. Elders in de tuin bouwde ik planten-
bakken. Op termijn zullen de appelboom 
en de kerselaar voor schaduw zorgen, net 
als de druivelaar boven het terrasje. En 
tegen het voorjaar moet alles hier vol bloe-
men staan. Een gezellige tuin is de beste 
manier om zoveel mogelijk mensen uit de 
buurt naar De Serre te krijgen. Wellicht 
vinden ze hier ook een activiteit waarbij ze 
hun talenten kunnen ontplooien?”

Buurtbewoners kunnen in De Serre terecht voor activiteiten, 
maar ook voor begeleiding naar werk of een opleiding. Wil je 
graag de sfeer opsnuiven? Op zondag 16 januari ben je van  
12 tot 16 uur welkom voor een kleinschalige opendeur.
+ www.stad.gent/deserre
• 09 266 83 00 (Dienst Werk en Activering)

ONTMOET

 Azzam 
In De Serre, een ontmoetings
plek in Nieuw Gent, 
ontwikkelen buurtbewoners 
hun talenten en krijgen ze 
hulp bij hun zoektocht naar 
een job. Azzam bouwde er een 
plantenkas in de tuin.

De Serre 
Rerum-Novarumplein 10 7
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MATHIAS DE CLERCQ
BURGEMEESTER

NIEUWJAAR

D oor de haren van mijn kinderen gaan, de geur van 
een nieuw boek, met mijn gezicht in de zon staan, 
een toevallige ontmoeting op straat. Geniet je daar 
ook zo van, van die kleine geluksmomenten die 

de tijd even stil doen staan? We hebben ze de afgelopen 
periode meer weten te waarderen. Wie ver kijkt, ziet 
soms niet meer hoeveel schoonheid er nabij is.
We zijn het voorbije jaar opnieuw zwaar op de proef ge-
steld. Op momenten waarop er even meer mocht, leefde 
onze stad helemaal op. Dat deed deugd! Maar we zijn er 
nog niet. Laten we vooral focussen op wat allemaal wel 
nog kan. En oog hebben voor de vele kleine gelukjes die 
op ons pad komen. 
Ondertussen bouwen we verder aan onze stad. Met 

meer parken, nieuwe bruggen en pleinen, maar vooral 
ook een sterke sociale samenhang, waarbij we oog 
hebben voor wie het moeilijk heeft en we elkaar helpen 
waar het kan. In Gent laten we niemand achter.
Samen met jou kijk ik uit naar het moment dat we deze 
periode achter ons kunnen laten, dat we elkaar weer 
zorgeloos kunnen embrasseren, dat we het leven voluit 
kunnen vieren. Laten we elkaar niet met de vinger wij-
zen. Als we samen aan hetzelfde zeel trekken, geraken 
we hier ook samen uit.
Namens het voltallige stadbestuur wens ik iedereen het 
allerbeste voor het nieuwe jaar, met een goede gezond-
heid en heel veel Gentse gelukjes. Hou het veilig, draag 
goed zorg voor jezelf en voor elkaar.”

Een grote nieuwjaarsdrink is ons niet gegund, maar 
we mogen elkaar wel het allerbeste toewensen. 
Deze Gentenaars doen het vanop veilige afstand. 

De toezen heb je nog tegoed!

WENSEN VAN MENSEN

‘Gentse 
gelukjes.’

“
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MOHAMED ESSAKHI
ELEKTROTECHNICUS

“Het voorbije jaar heb ik bij de buren in mijn straat geveltuintjes 
aangelegd. Bij goed weer geniet iedereen van de zon op de gevel-
bankjes buiten. Dat geeft me telkens 
weer een goed gevoel. Op professio-
neel vlak mocht ik samen met mijn 
team de oude lichtinstallatie in het 
stadhuis vervangen door duurzame 
ledverlichting. Dat vat mooi samen 
wat ik iedereen toewens: een beetje 
groen en een streepje licht. Zij geven 
ons energie, als de polen van een elektrische stekker. Maar laten 
we vooral ook de aarding niet vergeten: de verbondenheid met 
onze planeet kan ons leven redden.”

‘Respect 
voor de 
planeet.’

99

NELE SARENS
ONDERNEMER

“Het afgelopen jaar raakte ik mijn job kwijt. Dat was voor mij het 
signaal om mijn dromen na te jagen en een eigen lingerielijn op 

te starten. Daar heb ik het voorbije jaar hard 
aan gewerkt. Met Shine On Intimates maak 
ik duurzame lingerie van tweedehands-
kledij. Door corona zat ik vooral veel in mijn 
atelier. Het komende jaar hoop ik meer naar 
buiten te komen en nieuwe mensen te ont-

moeten. Klanten, maar ook andere ondernemers, zodat we elkaar 
kunnen inspireren. Aan alle Gentenaars wens ik de tijd om af en 
toe een moment van rust in te bouwen. Gewoon elke dag even 
naar buiten: daar kan ik enorm van genieten.”

‘Elkaar 
inspireren.’

ROBERT MORTIER
VRIJWILLIGER HOTELSCHOOL GENT

“Ik heb het voorbije jaar geen slechte momenten gekend. Ik 
mocht als vrijwilliger blijven werken op de Gentse Hotelschool, 
op voorwaarde dat ik mijn mondmasker droeg. Dat houdt me 
jong, en ik ben daar gelukkig. Zelf kreeg ik niet de kans om de 
middelbare school af te maken, en 
nu zit ik elke dag tussen jongeren die 
die kans wel krijgen. Ik zie dat vree 
graag. Aan de jeugd geef ik dan ook 
de goede raad om verder te studeren. 
Verder wens ik alle leerkrachten, 
opvoeders, directie, dienstperso-
neel en leerlingen het allerbeste toe, in het bijzonder Marleen, 
het moederke van de school. En onze zorgverleners wens ik veel 
goede moed, zodat we met alle Gentenaars kunnen genieten van 
een gezond 2022.”

‘Blijven 
studeren.’
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FLEUR DE BAERDEMAEKER
CASA ROSA

“Het was een raar jaar voor iedereen. Toch was ik aangenaam 
verrast door de solidariteit die spontaan op gang kwam. Ik hoop 

dat de dialoog blijft duren, zodat we elkaars 
gevoeligheden beter leren kennen en daar 
ook begrip voor tonen. Iedereen wil graag 
zichzelf kunnen zijn, maar in de praktijk 
is dat niet altijd mogelijk. Zelf heb ik het 
voorbije jaar belangrijke stappen gezet op 
het vlak van zelfexpressie. Ik draag nu echt 
de kleding waar ik me goed bij voel. Die lijn 

zou ik in 2022 graag verder doortrekken. Zo kijk ik uit naar een 
nieuwe editie van de Pride: voor de LGBTQ+-gemeenschap hét 
moment om positief naar buiten te komen.” 

‘De kans 
om jezelf 
te zijn.’

ROBRECHT VANDEN THOREN
ACTEUR

“Tijdens de lockdown had ik veel tijd om na te denken. Vooral over 
de mensen die ik graag heb, en die ik toen veel minder zag. Het 
komende jaar ga ik mijn liefde voor hen uitdrukkelijker verwoor-

den, want dat doe ik te weinig. Hopelijk 
slaagt ook de rest van de wereld erin om 
de coronacrisis tot iets positiefs om te 
buigen. Ik zie nu vooral veel polarisatie. 
Dat verontrust mij nog meer dan het 
virus zelf. Ik begrijp de frustratie, maar 
elkaar in de haren vliegen lost niets op. 

Ten slotte wens ik mezelf een geslaagde theatertournee. Ik heb 
een voorstelling gemaakt waar ik trots op ben. Die wil ik graag aan 
iedereen laten zien.”

‘Het 
positieve 
blijven zien.’

DERARTU VANTHOMME
STUDENTE VERPLEEGKUNDE

“Eind 2021 kreeg ik zelf corona. Geen pretje, maar dat wist ik al 
van mijn stages in de woonzorgcentra. Je slaat een praatje met 
een bewoner en een dag later is de kamer leeg. Zoiets went nooit. 
Toch ben ik vastbesloten om 
mijn diploma Verpleegkunde te 
behalen. Ooit wil ik terug naar 
Ethiopië, waar ik vandaan kom, 
om zieken te helpen die in de ge-
wone zorg door de mazen van het 
net glippen. Ik ben er zelf een paar 
keer geweest, en het is schrijnend 
hoe mensen er aan hun lot worden overgelaten. Intussen neem 
ik het leven stap voor stap en probeer ik te genieten van de kleine 
dingen: dat wens ik iedereen ook graag toe.”

‘Genieten 
van kleine 
dingen.’



HORIZONTAAL
1. Gents intercultureel muziekcentrum – Stedelijk Museum voor Actuele Kunst
2. Griekse letter – verzoek – koper
3. platina – muzieknoot – steensoort
4. naam van de ooievaar die in Nieuw Gent overwintert – dorpskern aan de Leie
5. Frans telwoord – out to lunch – eb en vloed – deel van een huis
6. rechtstreekse zending – Gentse wijk
7. gelofte – kunsttaal – grove wollen stof
8. deze Gentenaar was 37 jaar weerman bij de Vlaamse televisie – gezinslid – embargo
9. renium – luitenant – kinderdoek
10. rijstbrandewijn – sneeuwlat – stekelig diertje
11. meisjesnaam – vallei – middelbaar onderwijs
12. grootouder – hengselvat – houweel
13. Gentse sportarena – ontmoetingscentrum in Nieuw Gent

Vijf winnaars  krijgen de nieuwste puzzel van het STAM. De puzzel van 1.000 stukjes 
toont de wapenschilden van de Gentse patriciërs, de oude elitefamilies van de stad. Vul 
het sleutelwoord in met de letters uit de genummerde vakjes en stuur het samen met je 
naam en adres vóór maandag 10 januari naar puzzel@stad.gent of stuur een kaartje met 
de oplossing naar Stad Gent, Puzzel Stadsmagazine, Botermarkt 1, 9000 Gent.kruiswoordpuzzel

Gentse

VERTICAAL
1. Gents kanaal dat de Leie verbindt met de Brugse Vaart – Gentse wijk
2. eminentie – barbiersleerling – Italiaanse rivier
3. edelgas – dinsdag – wisselborgtocht
4. tangens – familielid – meisjesnaam
5. muziekgenre – gelaatskleur – mannetjeshond
6. helling – Noord-Europees nomadisch volk
7. landcode van Libanon – lichamelijke opvoeding – laatste kwartier – motorschip
8. winnaar – Gentse wijk
9. moordenaar van Jacob Van Artevelde – luiaard – kunst (Lat.)
10. selenium – tantalium – biersoort
11. Gentse wijk – public relations
12. tennisterm – bijbelse man – Arabische vorst
13. Gentse wielerpiste – Gents muziekcentrum

Met de letters uit de genummerde vakjes, in de 
juiste volgorde, vorm je het sleutelwoord:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11

9

10

7

11

6

5

42

1

8
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GEMEENTERAAD

De gemeenteraad is het belangrijkste politieke orgaan van 
de stad. De inwoners kiezen rechtstreeks de kandidaten 

die hen 6 jaar zullen vertegenwoordigen. Maar ook op an-
dere manieren bepaal je als Gentenaar mee de agenda. 

Jouw stem in het
stadhuis

“De gemeenteraad wil jou als Gentenaar 
meer en beter bij haar werking betrekken. 
Dat doen we door helder te communiceren 
en zo dicht mogelijk bij onze stadsgenoten 
te staan. Zo kun je de vergaderingen van de 
gemeenteraad elke 4de maandagavond van 

de maand bijwonen in het stadhuis, maar 
ook meevolgen of ondertiteld herbekijken 

via www.stad.gent/gemeenteraadlive. Daar 
vind je ook de link naar de raadpleegomge-

ving met de vergaderdata en de beslissingen 
van de gemeenteraad. Bovendien kun 

je als Gentenaar zelf een voorstel op de 
agenda plaatsen. Je voorstel moet onder 
de bevoegdheid van de Stad vallen en je 

hebt 1000 handtekeningen van inwoners 
nodig. Heb je die verzameld, dan kom je het 
voorstel in de commissie toelichten. Daarna 
gaat het naar de gemeenteraad. Bij dossiers 

met een belangrijke lokale impact, kan de 
gemeenteraad een themacommissie in de 

betrokken wijken organiseren. De gemeente-
raadsleden gaan dan ter plaatse in gesprek 

met omwonenden en experten.”

‘Dicht bij de 
Gentenaar.’

CHRISTOPHE PEETERS,  
VOORZITTER GEMEENTERAAD 

ZENEB BENSAFIA, 
ONDERVOORZITTER GEMEENTERAAD

Kom je graag meer te weten over de werking van de gemeenteraad?  
Of wil je een voorstel op de agenda plaatsen?  

Dan kun je terecht bij de Dienst Bestuursondersteuning.
+ www.stad.gent/bestuur

• 09 266 50 21 

53 raadsleden
rechtstreeks verkozen voor 6 jaar
Raadsleden zetelen in de gemeenteraad en in de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad).

Raadsleden van dezelfde partij vormen een 
fractie. Het aantal stemmen voor een partij 
bepaalt de grootte van de fractie.

Controleren van het beleid door vragen te 
stellen aan het college van burgemeester  
en schepenen.

Voorbereiden van dossiers 
voor de gemeenteraad.

Gemeenteraadslid zijn is  
geen job. De meeste raadsleden 
oefenen ook een beroep uit. 
Daarom gaan de zittingen altijd  
’s avonds door.

Debatteren en stemmen over politieke besluiten 
(bouw van een nieuwe sporthal, aanleg van een 
park, toekennen van subsidies …).

Uitwerken en verdedigen van eigen initiatieven, 
met voorstellen van raadsbesluit en moties.

De fracties die samenwerken om de stad te besturen, 
vormen de meerderheid. Zij duiden ook de leden van 
het college van burgemeester en schepenen aan.

In de gemeenteraad
1x/maand

In de gemeenteraadscommissies
6-8/maand (onderwijs, wonen, 
cultuur, mobiliteit ...)

In het dagelijks leven

WAT DOET EEN RAADSLID?

De andere partijen  
vormen de oppositie.

De afgelopen 3 jaar leidde Zeneb Bensafia de  
gemeenteraad in goede banen. Vanaf januari 

neemt Christophe Peeters deze taak over. 



13

Sultan
DANKZIJ

Ben je dol op kinderen en werk 
je graag thuis? Dan is een job 
als onthaalouder misschien 
iets voor jou. Sultan zette 
de stap, tot haar eigen grote 
vreugde. 

wie
Sultan Kabasakal,  

gekwalificeerd onthaalouder
waar

Gentbrugge

“Kinderopvang is me op het lijf geschreven. 
Dat ontdekte ik zelf pas na de geboorte van 
mijn tweede dochter. Ik was op zoek naar een 
job die de zorg voor mijn gezin niet in de weg 
stond. Onthaalouder leek me wel wat, vooral 
omdat het van thuis uit kan. Ik heb een groot 
hart voor kinderen, en die paar baby’s extra 
zouden het verschil niet maken. Intussen doe 
ik dit bijna 15 jaar. Samen dansen, zingen, 
spelen: voor mij is elke dag een feest. Ik heb 
plaats voor 6 peuters, van 6 maanden tot 
2,5 jaar oud. Ik zie ze opgroeien en geef ze 
een stukje van mezelf mee. Veel liefde vooral, 
want dat is wat jonge kinderen nodig hebben. 
En heb ik een vraag of een probleem, dan kan 
ik altijd bij de stedelijke Dienst voor Onthaal-
ouders terecht. Eén minpuntje misschien? Ik 
kan moeilijk afscheid nemen. Toch ben ik trots 
om te zien hoe ‘mijn’ kindjes uitvliegen. Vaak 
komen ze achteraf nog eens langs om goeie-
dag te zeggen. Dan maakt mijn hart elke keer 
weer een sprongetje. (lacht)”

Wil je ook graag onthaalouder bij de Stad Gent worden? 
Kijk op de website en ontdek de vele voordelen.
+  www.ikwordonthaalouder.be 
• 09 268 20 84 (Dienst voor Onthaalouders)
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EEN  
PROJECT 
VOOR JE 

WIJK

START

Je eigen idee uitvoeren 
in je eigen wijk? Met het 
wijkbudget worden de 

komende maanden liefst 
57 initiatieven, verdeeld 

over 11 wijken, gerealiseerd. 
Vanaf september dienen de 
bewoners van de 14 andere 

wijken hun voorstellen in.

DE ROUTE

In Gentbrugge droomt Fatima van een mobiele koffiekar die ouders, kinderen en 
buurtbewoners van de wijkschool Sancta Maria met elkaar verbindt.



Drongen
In de Sint-Jozefskapel, gekend als 
de Kapel van Pater Petit, gonst het 
van de ideeën. Een stel enthousiaste 
buurtbewoners wil van de Byzantijn-
se kapel een bruisende ontmoetings-
plek maken, met plaats voor cultuur 
en een flinke dosis creativiteit. Denk 
aan muziek en poëzie, maar ook 
workshops en ateliers met lokaal 
talent en proeverijen met producten 
van eigen bodem. De Drongenaars 
zelf staan garant voor een onge-
dwongen sfeer, met een warm hart 
voor ecologie én elkaar. 

Zwijnaarde
De inwoners van Zwijnaarde zijn 
trots op hun wijk, maar willen 
graag meer kleur in het straat-
beeld brengen. Enkele leerlingen 
van het Don Boscocollege dienden 
samen met het Cultuurplatform 
Zwijnaarde een idee in dat het 
beste van 2 werelden verenigt. Met 
streetart en poëzie op markante 
gevels en plaatsen in de wijk nodi-
gen ze jong en oud uit om bewus-
ter van hun omgeving te genieten. 
Een fiets- en wandelroute zal de 
werken met elkaar verbinden.

Ontdek alle projecten 
en help mee
Het wijkbudget ondersteunt 
Gentenaars bij de uitwerking van 
een creatief idee voor hun wijk. 
In 11 Gentse wijken werd de koek 
van 2,4 miljoen euro verdeeld 
over 57 initiatieven. Daarvan 
ontdek je er 5 op deze pagina. De 
andere plannen bekijk je op de 
website. Zin om mee te werken 
aan een project bij jou in de 
buurt? De initiatiefnemers zien 
je hulp graag komen. Woon je in 
1 van de 14 andere wijken en heb 
je zelf een idee om samen de stad 
te maken? Vanaf september is 
het jouw beurt om een voorstel 
in te dienen.
+ www.wijkbudget.gent
• beleidsparticipatie@stad.gent
• 09 266 82 40 (Dienst Beleidsparticipatie)

Muide-Meulestede- 
Afrikalaan 
In de wijk Muide-Meulestede-
Afrika laan is het water nooit veraf, 
maar helaas niet voor iedereen even 
bereikbaar. Met een deelsysteem 
voor 3 elektrische bootjes wil een 
groep buurtbewoners daar veran-
dering in brengen. Initiatiefnemer 
Lieven heeft zelf een woonboot én de 
nodige kennis om het roer in de juis-
te richting te krijgen. Via een online 
platform zal iedere wijkbewoner een 
bootje van Deelbootjes Buut kunnen 
reserveren om de buurt vanop het 
water te verkennen.

Kanaaldorpen
In de 4 Kanaaldorpen bundelden  
3 initiatiefnemers de krachten 
om een gezamenlijk voorstel in te 
dienen. Op een terrein aan de Bark-
straat in Sint-Kruis-Winkel komt een 
ontmoetingstuin waar de inwoners 
zich creatief kunnen uitleven. Naast 
een moestuin, een pluktuin en een 
bloemenweide voorziet het plan 
in een recreatiezone met speel- en 
fitnesstoestellen, een hondenlos-
loopweide voor lokale viervoeters en 
een pad dat aansluit op het netwerk 
van trage wegen in de buurt. 

1 3

4

2

5
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Dampoort
Vanuit de seniorenwerking bij het 
Scheldeoord groeide het idee voor 
De Grote Tafel, een sociaal restaurant 
met traiteurdienst dat betaalbare 
maaltijden bereidt voor kwetsbare 
mensen uit de buurt. De maaltijden 
worden ter plaatse aangeboden, maar 
ook aan huis geleverd bij bewoners 
die moeilijk de deur uit kunnen. Er 
komen ook workshops rond gezonde 
voeding en voedselverspilling. Zo ef-
fenen de initiatiefnemers het pad voor 
het buurtrestaurant dat op termijn 
in de nabijgelegen Heilig Hartkerk 
komt.
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Er zijn evenveel meningen 
als mensen. Maar hierover 
zijn de meeste Gentenaars 
het roerend eens: zwerfvuil 
en sluikstorten kunnen écht 
niet. Hoe houden we Gent 

netjes? En wat doet de Stad 
tegen overtreders?

ZWERFVUIL

B ierblikjes, pizzadozen, mondmas-
kers en ander zwerfvuil uit de 
berm of een gracht plukken: er zijn 
leukere dingen, maar de Propere 

Pierkes van Oostakker doen het met 
de glimlach. Af en toe is er zelfs tijd 
voor een goeie grap. Humor verzacht 
de ergernis en vergroot de kameraad-
schap, vindt Marc Van Achte. Je herkent 
hem aan zijn onafscheidelijke hoed en 
fluohesje met de slogan ‘Zwerfvuil in de 
vuilbak’.
Marc Van Achte: “Mijn grijptang ligt 
altijd klaar in de auto, samen met een 
rolletje vuilniszakken. Als Propere Pier-
kes krijgen we dat materiaal van Ivago. 
Soms wandel ik alleen, soms trekken 
we met 4 op pad en stappen we per 2 één 
kant van de weg af. Altijd prijs! In onze 
chatgroep De Tottevodderaepers laten 
we aan elkaar weten welke straten we al 
gedaan hebben. En één keer per maand 
spreken we af in het dienstencentrum, 
om tips uit te wisselen.”
De Propere Pierkes zijn vertrouwd én 
geliefd in Oostakker. “Veel mensen 
steken hun duim op als we passeren. 
We doen het graag, omdat Oostakker er 
zo netter bij ligt. Maar we zouden nog 
liever hebben dat iedereen zijn rommel 
mee naar huis neemt.”

Oren en ogen
Chapeau voor de burgerzin en de inzet, 
reageert Ilse Deprez. Zij woont ook in 
Oostakker, maar werkt als gemeen-
schapswacht-vaststeller in Macharius 
en de Bloemekenswijk. Je herkent 
Ilse aan haar korte blonde kopje en de 
kenmerkende paarse jas.
Ilse Deprez: “We zijn de oren en ogen 
van de wijk. Een groot deel van ons 
takenpakket heeft met afval te maken. 
Zien we bijvoorbeeld piepschuim in een 
blauwe zak, dan leggen we de mensen 
uit dat dit niet bij het pmd- afval hoort. 
We patrouilleren ook in parken en 
groenzones. Als daar veel zwerfvuil 
ligt, melden we dat aan de bevoegde 
dienst. Zo kunnen de collega’s die het 

groen onderhouden hun job doen zoals 
het hoort, en hoeven zij niet eerst alles 
op te ruimen. Voorbijgangers vragen 
me soms of ik geen properder werk kon 
vinden. Dan antwoord ik: mevrouw, ik 
haal hier mijn eer uit.” (lacht)

Lange adem
Nieuwe cijfers van Ivago tonen aan dat 
de strijd tegen sluikstorten geen hope-
loze zaak is. 2020 was met 995.000 kilo 
opgeruimd afval (dubbel zoveel als in 
2010) het smerigste jaar ooit. 2021 lijkt 
iets properder te worden. Het begin van 
een trendbreuk, hopen ze bij de Stad, 
Ivago en de politie.
Dave Van der Schueren (Overlastteam 
Politie Gent): “We werken er intensiever 
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‘Veel mensen 
 steken hun duim op 

als we passeren.’
MARC VAN ACHTE, PROPER PIERKE

op, met meer controleurs in burger en  
extra sluikstortcamera’s. Die camera’s 
staan zichtbaar opgesteld. Dat schrikt af. 
Elke maand focussen we daarmee op een 
aantal hotspots waar veel sluikstortmel-
dingen zijn. Andere camera’s stellen we 
verdekt op, om daders te betrappen.” 
Zowel de gemeenschapswacht-vaststel-

lers, als de controleurs van de stedelijke 
Dienst Toezicht en de politie proberen 
sluikstorters te identificeren. Een vuil en 
tijdrovend klusje, maar het werkt. In de 
eerste 9 maanden van 2021 waren er 1.207 
vaststellingen van sluikstort. In 1.048 
gevallen werd de identiteit van de dader 
achterhaald. “Die mogen zich aan een 
GAS-boete van minstens 120 euro ver-
wachten, exclusief de opruimkosten van 
Ivago. Die kunnen oplopen tot 500 euro. 
In erge gevallen stelt de politie een pv op. 
Een aantal sluikstorters heeft zich al voor 
de rechter moeten verantwoorden.”
De harde aanpak werkt, maar Dave heeft 
er ook zijn bedenkingen bij. “Het is de 
mentaliteit die moet veranderen. Maar 
dat is een werk van lange adem.”
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“Zwerfvuil, dat zijn de blikjes, flesjes en  
sigarettenpeuken die mensen weggegooid 
hebben. Ivago en de veegploeg van het Dien-
stenbedrijf Sociale Economie halen het regel-
matig op tijdens geplande veegrondes. Maar 
een nette stad is ook jouw verantwoordelijk-
heid. Ligt er zwerfvuil voor je deur? Ruim het 
dan zeker op. Sluikstort is een ander verhaal. 
Dat is afval dat bewust in een verkeerde zak 
of op een niet-reglementaire plek of tijdstip 
wordt achtergelaten. Zo’n sluikstort meld je 
via een webformulier of de meldingsapp van 
de Stad Gent op je telefoon. Ivago probeert de 
sluikstorten zo snel mogelijk op te ruimen of 
bezorgt de melding aan de bevoegde dienst. 
Soms gaat er iemand van de bevoegde dien-
sten mee om de zakken te doorzoeken en de 

dader te identificeren.”

+ www.stad.gent/sluikstort 
• 09 240 81 11 (Ivago) 

De meldingsapp kun je gratis downloaden 
via de Google Play Store (Android) of 

de iOS app store (iPhone).

‘Zo meld je een 
sluikstort.’

ILSE DEPREZ 
GEMEENSCHAPSWACHT-VASTSTELLER



Als iedereen voor zijn eigen 
deur veegt … je kent de 
rest. De Stad Gent en Ivago 
lanceerden de jongste jaren 
verschillende initiatieven 
voor Gentenaars die zelf 
de handen uit de mouwen 
willen steken. 

+ www.ivago.be/wat-kan-je-zelf-doen

 Recyclagepark op locatie
Batterijen, verfrestjes, lampen, kapot 
servies, frituurolie en afgedankte 
elektronica: ze horen niet thuis bij het 
restafval. Je sorteert ze en brengt ze 
naar het recyclagepark. In sommige 
wijken komt het mobiele recyclage-
park ook naar je toe. In 2022 organi-
seert Ivago er een twintigtal, onder 
meer aan de Watersportbaan, in het 
Rabot en in Nieuw Gent. Daar wonen 
veel mensen in hoogbouwapparte-
menten met weinig opslagruimte.

 Propere Commerce
De Propere Commerce, dat is het 
Proper Pierke van de milieubewuste 
horecazaak. Uitbaters uit 5 gebieden 
waar veel zwerfvuil op straat belandt, 
 zetten zich mee in voor een proper 
Gent door bijvoorbeeld lekkers te 
serveren in herbruikbare verpakkin-
gen, onnodig afval zoals servetten en 
zoutzakjes te vermijden en de omge-
ving netjes te houden. Wie meedoet, 
draagt het Propere Commerce-logo en 
krijgt gratis vuilniszakken en opruim-
materiaal. Het zwerfvuil wordt ook 
gratis opgehaald. Interesse? Haast je: 
de eerste 20 deelnemers krijgen er een 
gratis vuilnisbak bovenop.

 Voor niks gefikst!
Herstellen is ecologisch én goedkoper 
dan weggooien. Pak je haperende lap-
top, kapotte radio of kaduke stofzui-
ger mee naar een Repair Café. Dat is 
een gratis bijeenkomst waar handige 
harry’s vrijwillig helpen bij het her-
stellen van elektronische apparaten, 
fietsen, meubels en kledij. Betalen doe 
je alleen voor wisselstukken.

 Gentsche Gruute Kuis
Nog even geduld en we kunnen haar 
weer ruiken, de lente. Tijd voor de 
Gentsche Gruute Kuis! Dat is al 10 
jaar lang het properste evenement 
van Gent. In 2021 trok een duizendtal 
deelnemers de stad in, gewapend met 
borstels en zakken. In 350 straten 
verzamelden ze meer dan 5.000 kilo 
zwerfvuil. De corona-editie stond 
in het teken van ‘Veilig met vier’. 
Stip alvast zondag 20 maart aan in je 
agenda.

  Veel borstels 
 maken licht werk
Alleen is maar alleen. Heb je zin om 
samen met de buurt, een sportclub, 
je jeugdvereniging of de school een 
eenmalige veegactie op te zetten? 
Dat kan. Je kiest zelf een actiezone 
en spreekt een datum af met Ivago. 
In ruil voor je inspanning ontleen je 
materiaal (hesjes, handschoenen en 
grijpers) bij Ivago. Je krijgt er ook de 
nodige zwerfvuilzakken, die nadien 
netjes worden opgehaald. 

Propere Pierkes
Zo’n eenmalige 
veegactie kan 
zin geven in een 
langer engagement. 
Propere Pierkes 
gaan actief aan het 
grijpen in hun buurt 
en maken komaf met 
zwerfvuil. Ze kunnen 
rekenen op persoonlijke begeleiding 
van Ivago en krijgen alle nodige mate-
riaal om eropuit te trekken, alleen of 
in gezelschap. De veegvuilzakken of 
containers worden gratis opgehaald.
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wie
Embracingfranki, popcrooner
waar
Minardschouwburg  
(Romain Deconinckplein 2)  

Op zijn nieuwe EP The 
Mystery of Love omarmt 
Embracingfranki de liefde: 
goed voor een romantisch 
onderonsje met de popcrooner 
in het rode pluche van de 
Minard.

Franki 
DE AGENDATIPS VAN ...

Embracingfranki
ZO 16 JAN
MINARDSCHOUWBURG

The King's Singers
VR 21 JAN
ZAAL MIRY

GingerBlackGinger
WO 26 JAN
HANDELSBEURS

Zie agenda

“Iemand noemde me ooit de bekend-
ste onbekende zanger van Gent, en 
dat klopt wellicht. Nationaal ben ik 
nooit echt doorgebroken, maar ik 
heb wel een trouw publiek aan mij 
kunnen binden. In Gent weet ieder-
een wie ik ben. Noem een Gentse ar-
tiest, en ik heb ermee samengewerkt, 
van Kommil Foo tot Isolde Lasoen. 
Die duetten zijn zowat mijn handels-
merk, maar voor mijn nieuwe plaat 
nodigde ik bewust geen gasten uit. 
Dat ga ik ook niet doen in de Minard. 
Samen met een tienkoppige band 
breng ik een mix van nieuwe num-
mers en klassiekers, die de mensen 
kennen van mijn vroegere shows. Het 
wordt Embracingfranki ten voeten 
uit: een vleugje croonerromantiek 
en een flinke dosis pop. Daarna ga ik 
op tournee langs de grote Belgische 
steden, één per maand. Daar kijk ik 
enorm naar uit. Een plaat maken is 
tof, maar ik sta toch vooral graag 
op het podium. Corona, zeg je? Dat 
zwijgen we de hele avond dood. We 
gaan het alleen over de liefde heb-
ben. Dat kunnen we in al deze doffe 
ellende heel goed gebruiken.”

+ www.embracingfranki.com
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TIP

Op 20 januari interviewt Griet Pauwels auteur Marieke Lucas Rijneveld van 12.30 
tot 13.15 uur in de Paarse Zetel van Bibliotheek De Krook (Miriam Makebaplein 1). 
Rijneveld debuteerde in 2018 met De avond is ongemak, een verbluffende roman 
rond seksualiteit en geloof. De Engelse vertaling werd bekroond met de Booker 
International Prize. Met de opvolger Mijn lieve gunsteling haalde Rijneveld de 
shortlist van de Libris Literatuurprijs. Reserveer je gratis plekje via de website of 
telefonisch bij Avansa.
 + www.avansa-regiogent.be/ activiteiten 
 • 09 224 22 65 (Avansa)

agenda

Embracingfranki
ZO 16 JAN 
De Gentse popcrooner Embracing-
franki koppelt het cabaret van Marc 
Almond en de podiumpresence van 
Jacques Brel aan de tragiek van Scott 
Walker. Maar Embracingfranki is ook 
gewoon Franki: een flamboyante 
persoonlijkheid, met gevoel voor 
dramatiek en nu en dan een vleugje 
camp. Samen met een tienkoppige 
band stelt Embracingfranki in de 
Minard (Romain Deconinckplein 2) zijn 
nieuwe ep The Mystery of Love voor. 
Na een gedwongen stilte van bijna  
2 jaar wordt het beslist een feest.
+ www.minard.be
• 09 267 28 28

Bill Frisell Trio & 
Brussels Philharmonic
VR 14 JAN 
Het hele jaar door vind je in De Bijloke jazz en 
klassiek onder één dak. Onder de noemer Jazz 
Meets Symphonic staan ze een keer per jaar 
zelfs op hetzelfde podium. Op 14 januari speelt 
het Bill Frisell Trio (met contrabassist Thomas 
Morgan, drummer Rudy Royston en de top-
gitarist zelf) samen met Brussels Philharmonic, 
onder leiding van Alexander Hanson. Dat kan 
niet anders dan een magische avond worden.
+ www.bijloke.be
• 09 323 61 00 (Muziekcentrum De Bijloke)

Shop-op zondag
ZO 9 JAN
Op maandag 3 januari starten de 
wintersolden. Wil je de zaterdag-
drukte vermijden tijdens het 
shoppen? Zondag 9 januari is 
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)

JANUARI
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Paarse Zetel: 
Marieke Lucas Rijneveld

DO 20 JAN 

TIP

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.

Late donderdag 
DO 6 JAN 
Iedere eerste donderdag van de 
maand openen verschillende Gentse 
musea een avond lang de deuren. 
Op donderdag 6 januari 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. Reserveer je tickets 
online of waai binnen in een van de 
musea.
+ www.degentsemusea.be/ 

latedonderdag
• 09 210 10 75 (Boekjebezoek)

Expo 100 jaar 
Bezette Stad 
WO 5 TOT ZA 29 JAN
Op een frisse, eigentijdse manier 
nemen 5 jonge kunstenaars de 
dichtbundel Bezette Stad van Paul 
van Ostaijen onder handen. Met de 
reizende installatie Boem Paukeslag 
dagen Jens Meijen, Lisette Ma Neza 
en Maja Ajmia Yde Zellama, Shamisa 
Debroey en Younes van den Broeck 
aka Spitler je uit om het werk van 
de dichter opnieuw te ontdekken 
in Bibliotheek De Krook (Miriam 
Makebaplein 1) en na te denken over 
thema’s als stedelijkheid, oorlog, taal 
en kunst. 
+ gent.bibliotheek.be
• 09 323 68 78 (Bibliotheek De Krook)©
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In januari bundelen 6 Gentse kunstenorganisaties (Voo?uit, Campo, Kopergietery,  
NTGent, Opera Ballet Vlaanderen en S.M.A.K.) de krachten voor Ghent International 
Festival, een tweejaarlijks festival op maat van de stad en een publieke uitnodiging om 
het onverwachte te omhelzen op en naast de podia die Gent rijk is. Het vertrekpunt is 
de verbeelding, en die is per definitie meerstemmig. Via tijdelijke allianties presenteert 
Ghent International Festival hedendaagse kunst van de meest uiteen lopende kunste-
naars, onder het motto: een dag zonder vervoering is een verloren dag.
+ www.gif.gent
• 09 323 60 01 (S.M.A.K.)

Quotes: Tom Naegels
DO 20 JAN 
In de reeks Quotes gaat Tina De 
Gendt in gesprek met auteurs van 
spraakmakende non-fictieboeken. Op 
donderdag 20 januari is Tom Naegels 
van 19.30 tot 21 uur te gast in Biblio-
theek De Krook. In Nieuw België - Een 
migratiegeschiedenis beschrijft de 
auteur hoe na de Tweede Wereldoor-
log de migratie naar België op gang 
kwam, om tegen het einde van de 
jaren 70 uit te groeien tot een heet 
politiek hangijzer. Reserveer je plekje 
in de zaal of online via de website of 
telefonisch bij Avansa.
+ www.avansa-regiogent.be/ 

activiteiten
• 09 224 22 65 (Avansa)

GingerBlackGinger
WO 26 JAN 
Bassiste Yannick Peeters pakt voor 
het eerst uit met een eigen project 
met elementen uit jazz, rock en 
avant-garde. Daarvoor verzamelde 
ze een heus dream team: sopraan 
Claron McFadden, drummer Jim 
Black, altsaxofonist Frans Van Isacker 
en gitarist Frederik Leroux. Op het 
podium van de Handelsbeurs (Kouter 
29)  gaan ze op zoek naar pure 
muziek die ballast overboord gooit. 
+ www.handelsbeurs.be
• 09 265 91 60 (Handelsbeurs)

Mólo Sâyat & 
Chapulines
VR 28 JAN 
De Centrale (Kraankindersstraat 2) 
pakt op 28 januari uit met een 
dubbele affiche. Mólo Sâyat ontstond 
uit de zielsverwantschap tussen de 
Libanese zanger Pôl Seif en enkele 
Europese instrumentalisten. Samen 
putten ze uit verschillende tradities, 
met de focus op de kustregio van het 
Middellandse Zeegebied. Chapulines 
brengt een eigenzinnige interpretatie 
van son jarocho, een traditioneel 
muziekgenre uit het zuiden van de 
Mexicaanse staat Veracruz. 
+ www.decentrale.be
• 09 323 65 65 (De Centrale)

The King's Singers
VR 21 JAN
The King’s Singers werden opgericht in 1968, 
toen 6 recente koorzangers van het King’s 
College in Cambridge een concert gaven in de 
Londense Queen Elizabeth Hall. Intussen is de 
groep al meer dan 50 jaar de gouden standaard 
in a capella, en dat op de grootste podia ter 
wereld. In Miry Concertzaal (Biezekapelstraat 
9) brengen ze een gevarieerde affiche met 
oude en nieuwe muziek, close harmony én een 
vleugje humor.
+ www.miryconcertzaal.be
• 09 225 01 01 (Tickets Gent)
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Ghent International 
Festival

WO 12 TOT ZO 30 JAN 

TIP

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

Ontdek meer activiteiten 
op www.uitingent.be

 www.facebook.com/uitingent
 @UiTinGent

Gezinsdagen 
Beroepenhuis
WO 12, 19 EN 26 JAN
Wat wil je later worden? Voor veel 
tieners is dat een bijzonder moeilijke 
vraag. Tijdens de Gezinsdagen in 
het Beroepenhuis (Doornzelestraat 
86-92) maken jongeren van 11 tot 14 
jaar, samen met hun ouders, kennis 
met 43 beroepen uit verschillende 
sectoren. Je ontdekt je talenten en 
interesses met interactieve games en 
een talentenspeurtocht met opdrach-
ten. Een bezoek duurt ongeveer 2 
uur. Reserveren is verplicht en doe je 
via de website.
+ www.beroepenhuis.be/gezinsdagen 
• 09 330 85 50
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Stuur de oplossing, samen met je adres, vóór maandag 10 januari 
naar waaringent@stad.gent of via de post naar:  
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent.

“Vind je het moeilijk om je Covid Safe Ticket (CST) te 
downloaden? Ga dan gerust langs in één van de Gentse 

Digipunten. Je vindt ze in de bibliotheken, de GentinfoPun-
ten, de buurtcentra, de lokale dienstencentra en bij vzw’s, 
zoals Kringwinkel Ateljee en KRASdiensten. In totaal zijn er 
meer dan 50 Digipunten. In ruim 30 ervan krijg je hulp van 
een begeleider. Voor een overzicht van die locaties kun je 

terecht in de Stadswinkel (Botermarkt 17A), bij Gentinfo en 
op www.stad.gent/digipunten. Krijg je je coronapas liever 
meteen op papier toegestuurd? Bel dan het nummer 078 
78 78 50. Dat kan elke dag van de week, 24 uur op 24.”

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

 ‘Het lukt me niet om 
mijn coronapas op mijn 
smartphone te plaatsen.  

Wat kan ik doen?’
HELENA VANDE MOORTELE, GENT

WEDSTRIJD

GENTINFO

Vraag het aan

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Vijf winnaars 
krijgen een duoticket voor 
de voorstelling Mein Gent, 
op zaterdag 22 januari in 
Kunstencentrum Vooruit.

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden het standbeeld van het  
Ros Beiaard in het Paul de Smet de 
Naeyerpark.
• Karin Bonte, Gent
• Leen Goethals, Gent
• Nathan Lauwers, Gent
• Willem Verbeeck, Gent
• Huguette Vlaeminck Gent

Waar in Gent?

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

2  RAF DEKNOCK
Gravensteen

3  @HEIKIPIX
Predikherenlei

4  @INTERNAAT_OLVP
Belfort

5  @BLANCHE_LABRADOODLE
Gentbrugse Meersen

6  PHILIPPE VAN DEN BOUWHUYSEN
Op stap met de dochter

JOUW

FOTO
HIER

1

Verschijn je ook graag met je foto op 
deze pagina of op de sociale media 
van de Stad? Post dan jouw Gents 

moment op Instagram met #instagent. 
Wil je tegelijk kans maken om je foto op 
posterformaat in de Gentse straten te 

zien hangen? Bezorg hem dan via  
www.stad.gent/gentsmoment.

GENTS MOMENT

2 3

6

54



#gentsegelukjes

Op nog meer
lachbuien in 2022


