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Woonzorgcentrum Het Heiveld in Sint-
Amandsberg heeft nu ook een eigen podcast.
De ‘Potkast’ is letterlijk een kast op wielen
die het woonzorgcentrum doorkruist. Om
de 2 weken interviewt een medewerker van
het woonzorgcentrum een bewoner, collega,

vrijwilliger of mantelzorger. De gespreks
onderwerpen worden getrokken uit een pot op
de kast. Zo krijgen bewoners een stem en werp
je als luisteraar een ludieke en ongedwongen
blik op het leven in een woonzorgcentrum.
• Beluister De Potkastclub via Spotify (zoeken op ‘Potkastclub’)
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kort
nieuws

VANESSA, PLEEGZORGER

PARKEREN

Nieuwe
infoborden

OPVANG KERSTVAKANTIE

Start inschrijvingen
Ouders van kleuters en kinderen uit het lager
onderwijs kunnen tijdens de kerstvakantie voor
opvang terecht bij de Dienst Kinderopvang. Van
dinsdag 27 tot en met vrijdag 30 december is er
alleen centrale noodopvang in Buitenschoolse
Opvang Ter Leie en De Bollekens. De andere
opvanglocaties zijn dan gesloten. Alle opvang
locaties van de Stad Gent zijn open van dinsdag
3 tot en met vrijdag 6 januari. Schrijf je kinderen
van zaterdag 12 tot en met zondag 27 november
in via de website of in je eigen opvanglocatie
tijdens de weekdagen in die periode.

Kom je met de auto naar de stad?
Dan vind je voortaan vlotter de
weg naar de beste parkeerplaats.
Vijftig nieuwe digitale infoborden,
zowel in de binnenstad als rond
de R4, houden je van minuut tot
minuut op de hoogte van het
aantal beschikbare plaatsen in de
ondergrondse parkings en op de
park-and-rides. Zo kun je sneller
beslissen waar je je auto het best
parkeert om vlot in het centrum
te geraken: in één van de parkings
in de binnenstad, of beter op een
park-and-ride, waar je vervolgens
de (shuttle)bus of de fiets neemt.
+ www.verkeer.gent
• 09 266 28 00 (Mobiliteitsbedrijf)

‘Er is maar één
liefdevolle, betrokken
volwassene nodig om
het verschil te maken
in het leven van een
kwetsbaar kind. Door
dat te beseffen ben ik
pleegzorger geworden.’
INFOSESSIE

Pleegouders gezocht
Om tal van redenen kunnen of mogen
kinderen, jongeren en volwassenen niet
thuis wonen. De vzw Pleegzorg zoekt
voortdurend nieuwe pleegouders om hen
een warme thuis te bieden, voor korte of
langere tijd. Wil je graag pleegouder
worden? Schrijf je via de website in voor de
infosessie op 8 december om 19.30 uur in
CC Meulestede (Meulesteedsesteenweg
515). Je krijgt er uitleg over de mogelijkheden en de ondersteuning die je mag
verwachten.
+ www.pleegzorg.be
• 09 223 90 99 (Pleegzorg Oost-Vlaanderen)

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

NIEUW RAADSLID

Tijdens de gemeenteraadszitting
van maandag 26 september legde
Welkom
Anton Vandaele de eed af als
Anton Vandaele
gemeenteraadslid voor Groen. Hij
is daardoor ook aangesteld als OCMW-raadslid en vervangt Annelies
Storms (Vooruit), die ontslag nam uit de gemeenteraad. Anton Vandaele
studeerde Sociaal Werk, zetelt sinds 2020 in het bijzonder comité voor
de sociale dienst van het Gentse OCMW, heeft een groot hart voor Gents
erfgoed en werkt voor de Sint-Baafskathedraal en het Lam Gods.
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WONDERLIJKE WANDELING

Op stap met
Ghislaine

HUIS VAN ALIJN

Lezen met
Hendrik en Poes

Deel je ideeën

In 2024 is Gent Europese Jongerenhoofdstad. Een
heel jaar lang slaan Gentse jongeren de handen in
elkaar met organisaties en instellingen om samen
de stad van de toekomst te maken. Heb je zelf een
creatief idee? Of zet je graag je schouders onder
een project? Kom dan op woensdag 30 november
om 18 uur naar Idea Match in De Krook (Miriam
Makebaplein 1). Je maakt er kennis met andere
creatieve geesten om elkaar te inspireren, ideeën
af te toetsen en contacten te leggen.

+ www.visitgent.be/wonderlijkewandeling
• 09 266 56 60 (Visit Gent)

+ www.huisvanalijn.be
• 09 235 38 00 (Huis van Alijn)

+ www.stad.gent/eyc2024
• 09 269 81 10 (Jeugddienst)

© Stad Gent – Dienst Toerisme

EUROPESE JONGERENHOOFDSTAD 2024

Illustrator Pieter De Poortere
tekende voor het Huis van Alijn en
uitgeverij Nanuq een gloednieuwe
strip. In Altijd feest worden
Hendrik en Poes, de spookjes van
het museum, door buren en vrienden uitgenodigd om nieuwjaar te
vieren. De ‘Lees-trip’ maakt deel
uit van een reeks voor beginnende
lezers. Voor 9,95 euro haal je een
exemplaar in de museumwinkel
(Kraanlei 65) of de boekhandel.

Bomen uit muren zien groeien, vliegen
zoals de draak op het belfort of het getal
pi berekenen met behulp van een kanon?
Haal je gratis wandelplan in het kantoor van
Visit Gent (Sint-Veerleplein 5) en ga mee
op speurtocht door de Gentse binnenstad.
Aan de hand van leuke opdrachtjes ontdek
je wetenschap waar je het niet verwacht.
Ghislaine, de oudste gids van Gent, houdt je
bij de les met een begeleidende podcast. De
wandelroute is 2,7 km lang en bedoeld voor
9- tot 14-jarigen.

GEMEENTERAADSCOMMISSIE

Op 8 november ben je om 19 uur welkom in de
Arteveldehogeschool (Voetweg 66) voor een
Denk mee over
over studentenhuisstudentenhuisvesting gemeenteraadscommissie
vesting. Hoe kunnen bewoners en studenten
harmonieus samenleven? Hoe houden we de huisvesting divers, kwaliteitsvol en
betaalbaar? Ben je student, buurtbewoner, eigenaar van een studentenvoorziening of
gewoon geïnteresseerd? De raadsleden gaan deze keer niet met elkaar in debat, maar
luisteren naar je ideeën en ervaringen en gaan er graag mee aan de slag. Schrijf in via
de website of Gentinfo.
+ www.go.stad.gent/commissiestudentenhuisvesting • 09 210 10 10 (Gentinfo)
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ONTMOET

Gijs
Voor de uitzendingen rond
het WK Voetbal in Qatar
strijkt Sporza neer in het
vernieuwde Wintercircus.
Als verstokte Rode
Duivels-fan is Gijs zeker
van de partij.

“Vandaag woon ik in Gentbrugge, maar ik
groeide op in Ternat, vlak bij Brussel. Als
de Rode Duivels op de Heizel speelden,
mocht ik van mijn vader mee gaan kijken.
De liefde voor onze nationale ploeg is
nooit meer verdwenen. Ik ben voorzitter
van een supportersclub, en daarnaast
ook de spreekbuis van alle Oost-Vlaamse
supportersclubs bij de Belgische voetbalbond. Thuiswedstrijden mis ik nooit, maar
ik probeer ook 1 of 2 keer per jaar een
buitenlandse match mee te pikken. Daar
maak ik dan een citytrip van, samen met
mijn vrouw. Ik was erbij op het WK in
Rusland en op de voorbije 2 EK’s. Bij Qatar
heb ik een dubbel gevoel. Als België doorstoot naar de achtste finales, of eventueel
naar de finale, reis ik naar ginder af. Maar
het blijft een dure bestemming, die niet
voor elke supporter is weggelegd. Bovendien vindt het WK tijdens de winter plaats.
Dat maakt het moeilijk voor de supporters
om buiten iets te organiseren. Gelukkig
koos Sporza het Wintercircus als uitvals
basis voor de WK-uitzendingen. Ik ga zeker
een kijkje nemen: een mooie kans om het
gebouw ook eens van binnen te zien.”
Beleef het WK vanop de eerste rij in het Wintercircus.
Kijk op de website voor een overzicht van alle activiteiten.
+ www.vrt.be/sporzawintercircus
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wie
Gijs Van Droogenbroeck,
Rode Duivels-supporter
waar
Wintercircus
(Sint-Pietersnieuwstraat 11)

Wintercircus
(Sint-Pietersnieuwstraat 11)

WEEK VAN HET GENTS

stappen als karikaturist bij de krant. Dat
zie je ook in zijn stripverhalen. Nogal
wat van zijn personages zijn op echte
mensen gebaseerd. Bekende Gentenaars
en politici, maar ook collega’s van bij
de krant. Dan zat hij te wachten bij de
telefoon tot ze hem opbelden. Of hij
reageerde gespeeld verontwaardigd als
ze niet reageerden.”

© ID/Lieven Van Assche

Stadsgezichten

MET NERO OP STAP
Precies 75 jaar geleden
dook Nero voor het eerst
op in een strip. Geestelijke
vader Marc Sleen werd
een kwarteeuw eerder in
Gentbrugge geboren. In de
Week van het Gents kun je
mee op pad door hun stad.

H

et miezert boven Gent. Pieter
Philips en Yves Verstraete van de
Gentse Gidsen hebben net een
groep oud-leerkrachten bij een
taverne gedropt voor een wafel: de beste
manier om een wandeling in het teken
van stripheld Nero af te ronden.
Pieter Philips: “We hebben al langer een

Nerotische Wandeling in ons aanbod.
Nogal wat Nero-albums staan bol van de
Gentse verwijzingen. Met een map vol
tekeningen leiden we de mensen door
de stad. We staan stil bij locaties uit de
strips en geven een stukje geschiedenis
mee. Naar aanleiding van 100 jaar Marc
Sleen stelden we ook een tweede wan
deling samen. De rode draad door
Marc Sleen 100, Nero Onsterfelijk! is het
leven van Sleen zelf en zijn bijzondere
band met Gent.”
Stripauteur Marc Sleen werd in 1922 in
Gentbrugge geboren. Hoewel hij later
naar Hoeilaart verhuisde, bleef hij Gent
altijd genegen. De stad zelf duikt meer
dan eens op in de avonturen van Nero
& Co. Maar ook tal van Gentse figuren
maken hun opwachting.
Yves Verstraete: “Sleen zette zijn eerste

Opvallend is ook dat het Gent van Nero
nog altijd zeer herkenbaar is. Vooral
De Bom van Boema leest als een wandeling door de historische binnenstad. Nu
en dan geeft Sleen zelfs commentaar bij
de gebouwen en monumenten.
Pieter Philips: “In zijn prille carrière
tekende Sleen een reeks stadsgezichten,
van het Begijnhof tot de Rabottorens.
Die waren bedoeld voor het artikel
Gentse Kuierwegen van zijn mentor Paul
De Ryck, die hoofdredacteur was bij Het
Nieuwsblad. Later zie je die tekeningen
opduiken in de albums van Nero. Met
kennis van zaken, bovendien: voor de
draak van het belfort baseerde Sleen
zich op foto’s.”
Voor hun wandelingen mikken Pieter
en Yves vooral op generatiegenoten:
mensen die met Nero opgegroeid zijn
en die de vele dubbele bodems snappen.
Toch sluiten er ook jonge mensen aan.
Yves Verstraete: “Nero blijft fascineren.
Laatst nog liep er een elfjarig jongetje
mee: een echte Nero-fan. Hij had al de
albums gelezen en wou per se mee op
wandel. Ben je niet vertrouwd met het
Gent en de politiek van toen, dan is er
nog altijd de absurde humor. Fantasie
rijk en nooit kwetsend: dat is Sleen ten
voeten uit.”
Tijdens de Week van het Gents kun je deelnemen aan de
Nerotische Wandeling (3 en 10 december) of Marc Sleen
100, Nero Onsterfelijk! (4 en 11 december). Schrijf je in
via de website.
+ www.gentsegidsen.be (klik op ‘activiteiten’)
• 09 233 07 72 (Gentse Gidsen)
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Campo Santo

De Bom van Boema
In de 217 Nerostrips duikt Gent
meer dan eens op. Dat is het geval
in Het geheim van Matsuoka (1947),
De erfenis van Nero (1948) en De Hoed
van Geeraard de Duivel (1950). Maar
vooral De Bom van Boema (1983) staat
vol Gentse verwijzingen. Voor de
Week van het Gents vertaalde Guido
De Bruyker de strip naar het Gentse
dialect. Op donderdag 1 december
doet hij zelf het proces uit de doeken
tijdens een Gentlezing in Bibliotheek De Krook.

Marc Sleen werd als Marcel Neels
op 30 december 1922 in Gentbrugge
geboren. Hij studeerde aan de
Gentse Sint-Lucasschool. In 1944
kon hij als karikaturist aan de slag
bij de krant. Hoewel hij droomde van
een carrière als kunstschilder, koos
hij uiteindelijk voor een bestaan als
striptekenaar, met Nero als grote
held. Sleen woonde lange tijd in
Hoeilaart maar werd na zijn dood
in 2016 op Campo Santo begraven,
met een bronzen wafel als laatste
eerbetoon.

Naast Nero en Marc Sleen is ook
het Gentse dialect tijdens de Week
van het Gents een belangrijke rode
draad. Er zijn tal van activiteiten,
zowel ernstig als ludiek: van
lezingen en rondleidingen tot
volkstoneel én poppenspel, want
ook poppenspeler Jean-Pierre
Maeren heeft een verjaardag
te vieren. Alle info over het
programma en inschrijvingen
vind je op de website.
+ www.stamgent.be/weekvanhetgents
• 09 267 14 00 (STAM)
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Op de planken
Nero was kind aan huis in de
Gentse theaterzalen. In 1984 maken
Arne Sierens en Johan De Smedt
voor het Nieuwpoorttheater een
operaversie van Het Rattenkasteel.
Vier jaar later brengt Theater Taptoe
De Avonturen van Nero & Co op de
planken. Op zaterdag 3 december
brengen de acteurs van Vree Wijs!
Theater in theaterzaal Scala de
oorspronkelijke tekst van Freek
Neirynck, die door Luk De Bruyker
naar het Gents werd bewerkt.

Week van het Gents

Copyright tekeningen: Stichting Marc Sleen

© Armand Verschraegen

De Week van het Gents,
van zondag 27 november
tot zondag 11 december,
staat helemaal in het
teken van 75 jaar Nero
en 100 jaar Marc Sleen.

Gentse koppen

Zwarte kap

Kenmerkend voor de avonturen van
Nero zijn de vreemde snuiters die in
elk verhaal de revue passeren. Meer
dan eens liet Sleen zich inspireren
door bestaande Gentse figuren. Zo
is Tsjeef mee de Kleppe gebaseerd
op Gustaaf Coryn, die als Tafke
’t Zandboerke zand verkocht in de
Gentse cafés. Ook de Roste Wasser,
die in de rosse buurt ondergoed
ophaalde voor zijn wasserij aan de
Dampoort, werd door Sleen met een
bijrol bedeeld.

De eerste avonturen van Nero staan
vanaf 1947 als vervolgstrip in de
Gentse krant Het Volk. In 1965 stapt
Sleen over naar De Standaard, samen
met 30.000 abonnees. Een rechtszaak volgt, en Nero mag een tijdlang
alleen met een zwarte kap over het
hoofd in de krant verschijnen. Over
deze en andere verhalen geeft Sleenkenner Noël Slangen op donderdag
8 december een academische lezing
in de Pacificatiezaal van het stadhuis.

De stad spreekt
Niet alleen zijn geboortestad Gent
neemt in het werk van Marc Sleen
een belangrijke plaats in. Ook
Antwerpen, Brussel en wereldsteden
als Parijs en New York vormen vaak
het decor voor de avonturen van Nero
& Co. De gratis expo De stad spreekt,
van 22 december tot 26 maart in het
STAM, plaatst Sleen naast stripmakers
als Judith Vanistendael, Guy Delisle,
Joost Swarte, Aimée de Jongh en Tardi,
die zich elk op hun manier laten inspireren door de stad waarvan ze houden.

De beste Nerowafel

Geeraard de Duivel
Een figuur die Nero meer dan eens
het leven zuur maakt, is Geeraard
de Duivel. Met de oorspronkelijke
bewoner van het gelijknamige
steen aan de Reep heeft het
personage weinig te maken. Sleen
modelleerde de slechterik naar
de toenmalige politicus Camille
Huysmans. Ook andere politici duiken nu en dan op in de Nero-strips,
waaronder flink wat Gentenaars als
Willy De Clercq, Guy Verhofstadt en
Wilfried Martens.

De grote wafelenbak is het ultieme punt achter vele Nero-avonturen. De
Geiwene Foersjet gaat dit jaar naar de beste Gentse Nerowafel: een traditionele Brusselse wafel met boter en suiker. Een deskundige jury selecteert de
winnaar op basis van smaak en presentatie. Los daarvan serveren 8 lokale
dienstencentra tijdens de Week van het Gents ook heerlijke wafels naar het
recept van Gentse boema’s en boempa’s. Iedereen welkom!
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EEN STEM
IN HET DEBAT
3 X VRAGEN

De Gentse adviesraden
geven mee vorm aan het
stedelijk beleid, elk vanuit
hun expertise.
Hoe maak jij voor jouw
achterban het verschil?

‘Volledig autonoom.’

Solas Hernàndez Huguet
Dienst Beleidsparticipatie

“Gent telt een tiental erkende advies
raden. Voor het stadsbestuur zijn ze een
kritisch en waardevol klankbord. Ze
vertegenwoordigen een doelgroep of vertrekken vanuit een thema, zoals milieu,
cultuur of etnisch-culturele diversiteit.
Schepenen kunnen advies vragen over
hun beleid, maar de raden kunnen ook
zelf voorstellen aanbrengen. Dat doen
ze autonoom: ze kunnen altijd tegen het
standpunt van het bestuur ingaan.”

‘De blik van de oudere.’
Luc Van de Velde Seniorenraad

‘Voor het stadsbestuur
zijn de adviesraden
een kritisch en
waardevol klankbord.’

“De seniorenraad geeft een stem aan
de oudere inwoners. Wij onderwerpen
beleidsnota’s aan de ouderentoets en
geven op basis daarvan advies. Sinds
het begin van de legislatuur formuleerden we al een vijftiental adviezen. Zo
zorgden we mee voor rolstoelvriendelijke
picknickbanken in de buurt van woonzorgcentrum Weverbos en in de Gentse
groenpolen. En bij de heraanleg van de
buurt rond ldc De Knoop ijverden we
mee voor een volwaardig voetpad en een
veilige oversteekplaats.”

‘Zelf acties organiseren.’
Lies Vancayzeele Jeugdraad

De jeugdraad en de adviesraden voor personen met een
handicap (SAPH), voor noord-zuidsamenwerking (Stanz) en
voor etnisch-culturele diversiteit (AdRem) zoeken nieuwe
leden. Interesse? Je vindt meer informatie op de website.
+ www.stad.gent/adviesraden
• 09 266 82 40 (Dienst Beleidsparticipatie)
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“Ik ben al lang actief in de jeugdbeweging. Lid worden van de jeugdraad was
een logische stap. Wij brengen advies uit
over thema’s die jongeren bezighouden,
maar organiseren zelf ook acties. Met
het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 gaan we met klassen uit het
secundair aan de slag rond thema’s die
ze zelf mogen kiezen. Zo willen we met
een grote groep standpunten voorleggen
aan de politici en geven we jongeren een
stem in het debat.”

DANKZIJ

Katrien
Op familiaal geweld rust
nog altijd een taboe. Als
eerstelijnspsycholoog in
de lokale dienstencentra
maakt Katrien het thema
ouderenmis(be)handeling
bespreekbaar.

“De haakjes in ouderenmis(be)handeling
staan er niet toevallig. Wie probleemgedrag
stelt ten opzichte van ouderen, is zich daar
niet altijd van bewust. Ik zie vaak gevallen
van uit de hand gelopen zorg: mensen die
voor iemand moeten zorgen en dat eigenlijk niet aankunnen. Maar ook ouderen die
al jaren in een moeilijke relatie zitten, met
lichamelijk of psychisch geweld langs beide
kanten. Als die mensen beginnen te dementeren, wordt het probleem alleen maar erger.
Financieel misbruik komt ook geregeld voor.
Laatst zag ik een vrouw die 100.000 euro
kwijt was aan een man die ze in vertrouwen had genomen. Ze besefte het zelf niet.
Zorgverleners verwijzen die mensen naar
mij door, of ze komen zelf naar me toe. Het
is gratis eerstelijnszorg, rechtstreeks toegankelijk, zonder verplichte doorverwijzing.
Ik breng hun situatie in kaart en stel samen
met hen een plan op om eraan te ontsnappen. Soms ga ik in gesprek met de persoon
die mishandelt. Maar even vaak blijft mijn rol
beperkt tot morele steun. Dan moedig ik die
mensen aan om zelf de nodige stappen te
zetten. Een paar kleine ingrepen maken vaak
al een heel verschil.”
Ben je slachtoffer of getuige van ouderenmis(be)handeling?
Of kun je de zorg niet meer aan? De psychologen in de
lokale dienstencentra bieden een luisterend oor.
+ www.stad.gent/familiaalgeweld
• 09 268 21 00 (lokale dienstencentra)
Wil je anoniem je vragen stellen over ouderenmis(be)handeling?
• Bel 1712

wie
Katrien Vandepitte,
psycholoog lokale dienstencentra
waar
Ldc Wibier
(Antwerpsesteenweg 768)

967

meldingen van
ouderenmis(be)handeling
in Vlaanderen in
2021 = 20 per week

Hoeveel vrouwen ouder dan 60 jaar zijn
slachtoffer van ouderenmis(be)handeling?
27,5%
5,8%
5,6%
4,3%
2,4%
2,2%

Psychisch geweld
Financieel misbruik
Verwaarlozing
Schending van rechten
Seksueel geweld
Fysiek geweld
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START

DE ROUTE

ALLEMAAL
WEETJES
Benieuwd hoe de wereld om
je heen in elkaar zit? Tijdens
het Wetenschapsfestival op
zondag 27 november ben je
nu eens proefkonijn en dan
weer onderzoeker.

Zelf je energie opwekken én je conditie op peil houden: op de energiefiets boek je dubbele winst.

12

1

Een tandje bij

Misschien heb je thuis al zonne
panelen op het dak? Of heb je
geïnvesteerd in energiezuinige
apparaten? Maar wist je dat je ook
zelf je energie kunt opwekken? Op
de stand van De Energiecentrale
en KU Leuven - Gent kun je terecht
voor energiezuinige renovatie- en
besparingstips en ontdek je in
één adem hoeveel watt je zelf in
je mars hebt. Geef Iljo Keisse en
Lotte Kopecky het nakijken op de
energiefiets en ga na wat je met de
opgewekte energie in je eigen huis
kunt doen.

2

+ www.dagvandewetenschap.be/
wetenschapsfestival-gent

5

Duwtje in de rug

4

Pijn te lijf

Wat eten we morgen?
Eiwitten zijn belangrijke voedingsstoffen. Ze helpen bij de
opbouw van cellen en houden het
spierweefsel in stand. We halen
ze vooral uit voeding van dierlijke
oorsprong, maar dat is binnenkort
verleden tijd. De Gentse ProteINN
Club produceert eiwitten door
vergisting van reststoffen uit de
landbouw- en de voedingssector:
duurzaam én diervriendelijk.
Ontdek hoe de voeding van de toekomst voor je ogen vorm krijgt.

Wetenschaps
festival
Op zondag 27 november, de
Dag van de Wetenschap, kunnen Gentse curieuzeneuzen
van alle leeftijden terecht in
Bibliotheek De Krook (Miriam
Makebaplein 1) en het Ufo
(Sint-Pietersnieuwstraat 25)
voor een portie wetenschap en
technologie. Aan de hand van
demonstraties, workshops en
lezingen laten onderzoekers,
bedrijven en onderwijsinstellingen zien waarom Gent de
titel van Europese technologiehoofdstad dubbel en dik
verdient. De toegang is gratis.

3

Een neus voor nieuws
Je dagelijkse dosis nieuws haal
je vandaag vooral online. Maar
in hoeverre zijn die berichten
ook te vertrouwen? Wat is een
filterbubbel en hoe ontsnap
je eraan? En waarom geloven
sommige mensen dat de aarde
plat is? In deze workshop voor
jongeren tonen onderzoekers van
Arteveldehogeschool hoe je echt
van vals nieuws onderscheidt.
Ze sturen je huiswaarts met een
handvol tips en tricks én het vaste
voornemen om je nooit meer om
de tuin te laten leiden.

Wie de hele dag door in dezelfde
houding zit, ontwikkelt op termijn
vaak rugklachten en andere
ongemakken. De Gentse start-up
Spinewise ontwikkelt intelligente
wearables of toestelletjes die
je vastmaakt aan je riem of je
kraag. Ze houden bij hoe je rug
en schouders bewegen en geven
een trilsignaal wanneer het tijd is
om van houding te veranderen.
Test de apparaatjes in De Krook
en ondervind aan den lijve hoe ze
werken.

Het Wetenschapsfestival maakt
komaf met de eeuwenoude vraag
of mannen, dan wel vrouwen het
meest bestand zijn tegen pijn. Op
de experimentenmarkt observeer
je het fenomeen ‘pijn’ door een
wetenschappelijke bril. Kun je best
tegen een stootje? Dan kun je ook
deelnemen aan een experiment
om je eigen pijndrempel in kaart
te brengen en te vergelijken met
die van de andere deelnemers.
Niet voor gevoelige zielen!
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PAND IN DE
PRIJZEN
GENTSE MONUMENTENPRIJS

De Gentse Monumentenprijs
bekroont kwalitatieve
restauraties van historische
panden. Bij de vorige edities
hakte een beperkte jury
de knopen door. Dit keer
mogen alle Gentenaars
hun zegje doen.

W

at is dat, een kwalitatieve
restauratie? Eén bezoekje
zegt soms meer dan duizend
woorden in een juryrapport.
Spring bijvoorbeeld eens binnen bij
A.S. Adventure in de Zonnestraat. Daar
zijn de gevel en het interieur in hun
oude glorie hersteld. Het restauratieproject werd in 2018 bekroond met de
Gentse Monumentenprijs, in de cate
gorie private gebouwen.
Thomas Feyen van Karuur Architecten
blikt er trots op terug: “Het pand werd
in 1922 gebouwd als stoffenwinkel en
naaiatelier. Franchomme & Cie was een
klinkende naam. In de loop der jaren
hebben de opeenvolgende eigenaars
veel verbouwd en vooral veel verprutst.
De oorspronkelijke gevel is in de jaren
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80 afgebroken en vervangen door
reclamepanelen. Binnenin werden de
3 open niveaus verkaveld en helemaal
dichtgebouwd. Decoraties verdwenen
achter gipsplaten, de glas-in-lood
koepels in het plafond achter beton. Dat
laatste was een eis van de brandweer.”

Onzichtbare sprinklers

De nieuwe eigenaar zag het zitten om
het oorspronkelijke interieur weer vrij
te maken. De architect zette enkele
sobere, hedendaagse voorstellen op
papier. Omdat het pand op de inventaris
van waardevol erfgoed stond, moest
het plan de zegen krijgen van
Monumentenzorg.
Thomas Feyen: “Zij polsten of een reconstructie van de voorgevel mogelijk was.
In de archieven vonden we de originele
plannen terug. We wisten dus hoe het
gebouw er ooit uitzag. De opdrachtgever overtuigen was iets moeilijker.
Een retailer wil liefst zoveel mogelijk
etalage. Bovendien werd de renovatie er
niet goedkoper op. Dat we de unieke uitstraling van het gebouw in ere zouden
herstellen, trok hem uiteindelijk over
de streep.”
Andere tijden, andere visies: van de
brandweer mocht de glazen dakkoepel
opnieuw vrijgemaakt worden. Weliswaar onder strenge voorwaarden.

Thomas Feyen: “De nieuwe brand
detectie is hypergevoelig. Daarnaast
zit er in het hele gebouw een sprinklersysteem. Zo goed als onzichtbaar: de
buizen zijn in de vloeren ingewerkt en
de sprinklerkoppen zitten verstopt achter afdekplaatjes. Bij brand duwen de
koppen de dekseltjes opzij en beginnen
ze te sproeien. Elegant, maar opnieuw
een duurdere oplossing.”

Blote stenen

Ook ‘gewone’ Gentenaars wonen soms
in een monument of een inventaris
pand. Ze staan voor dezelfde uitdagingen: erfgoed restaureren is relatief
duur en fouten zijn snel gemaakt.
Erfgoedspecialist Dirk Laporte, voorzitter van de Gentse Vereniging voor Stad,
Archeologie, Landschap, Monument

‘Stem voor je
favoriete erfgoed
restauratie.’
MIRA VAN OLMEN,
DIENST STADSARCHEOLOGIE EN MONUMENTENZORG

(GVSALM) en van de vakjury van de
Gentse Monumentenprijs, kan erover
meespreken.
Dirk Laporte: “De visie op monumentenzorg evolueert. Tot in de jaren 80
haalde men graag het pleisterwerk
van de gevels om de baksteen of
natuursteen bloot te leggen. Dat was
zogezegd ‘authentiek’. Ik heb me daar
zelf nog aan bezondigd. Het pleister
van het begijnhofhuisje waarin ik op
kot zat, brokkelde af. Ik heb de rest er
ook afgehaald. Sorry, ik wist niet beter!
(lacht)”

Liefde en geld

Inmiddels wordt het historische belang
van pleisterwerk algemeen erkend.
Andere ‘erfgoedzonden’ worden wel
nog af en toe gepleegd. Een klassieker:

houten ramen vervangen door pvc of
aluminium.
Dirk Laporte: “Nochtans kun je in
bestaande ramen vaak nog dubbel glas of
monumentenglas steken. Dat laatste is
dubbel glas met een extra nauwe spouw.
Zo blijft het oorspronkelijke uitzicht van
het raam perfect behouden.”
Een ander probleem is zeer actueel: de
erfgoedwaarde van een woning staat
vaak haaks op de energetische waarde. Dik isolerend glas in een delicaat
art-nouveaudesign: dat is als een tang
op een varken. Er wordt veel verwacht
van de eigenaars, beseft Dirk Laporte.
“Ze moeten veel liefde betonen voor hun
pand en er ook veel geld in steken.”
Daar staat dan wel een kans op de
Gentse Monumentenprijs tegenover.
Stem je mee?

“De eerste 2 edities van de Gentse Monumentenprijs, in 2015 en 2018, werden georganiseerd door de Gentse Vereniging voor Stad,
Archeologie, Landschap, Monument. Voor
deze derde editie in 2022 is de Stad een volwaardige partner. Een open oproep leverde
21 kandidaten op. Daaruit heeft de vakjury
10 finalisten weerhouden: 5 in de categorie
openbare gebouwen en 5 in de categorie
private gebouwen. De vakjury kiest nu in elke
categorie 1 winnaar. De Gentenaars mogen
hetzelfde doen. Vanaf 12 november vind je
op de website een overzicht van de finalisten. Stemmen op je favoriete restauraties kan
tot en met 22 november. Voor één van de
stemmers ligt een Cadeaubon Gent van
250 euro klaar.”
+ www.stad.gent/monumentenprijs
• 09 266 57 90 (Dienst Stadsarcheologie en
Monumentenzorg)
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HYBRIDE WARMTEPOMP
KOSTPRIJS: € 7.000
JE BESPAART € 882 PER JAAR
PREMIE TOT € 3.200

WARMTEPOMP (LUCHT/WATER)

ZO VERBRUIK
JE MINDER

KOSTPRIJS: € 15.000
JE BESPAART € 1.763 PER JAAR
PREMIE TOT € 4.800

HOOGRENDEMENTSGLAS
KOSTPRIJS: € 6.000
JE BESPAART € 700 PER JAAR
PREMIE TOT € 5.500

ENERGIE

De hoge prijzen voor gas en elektriciteit laten zich voelen.
Wil je graag besparen op je energiefactuur?
De Energiecentrale geeft gratis advies.
Hoe realiseer ik de grootste
besparing?

Ben Dejonghe (renovatiecoach bij De
Energiecentrale): “Elke kilowattuur die
je niet verbruikt, moet je niet betalen.
Isoleren is altijd een goed idee. Begin
bij het dak, want daar zit vaak het
grootste warmteverlies. Als je later je
muren isoleert, kun je mooi aansluiten
op de dakisolatie. Vloerisolatie is wat
complexer: daar komt vaak wat breekwerk bij kijken. Pas wanneer je woning
voldoende goed geïsoleerd is, is het
zinvol om je technische installatie aan
te pakken en bijvoorbeeld een warmtepomp te overwegen.”

Wat als ik zelf niet de
middelen heb?

“Met Mijn VerbouwLening kun je tot
60.000 euro lenen voor energiezuinige
renovaties. Dat is financieel interessant,
want het gaat om een renteloos krediet.
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Met de huidige energieprijzen is de
besparing op je energiefactuur al snel
hoger dan de aflossing van de lening.
Voor investeringen in energie-efficiëntie
en woningkwaliteit kun je ook gebruik
maken van Mijn VerbouwPremie. Zit
je echt krap bij kas? Via ‘Gent knapt
op’ investeert de Stad tussen 15.000 en
45.000 euro in woningen die dringend
aan renovatie toe zijn.”

Wat als ik nu niet kan renoveren
maar toch snel wil besparen?

“Door je gedrag aan te passen, kun je
ook op korte termijn besparen. Zet de
thermostaat een graadje lager, gebruik
een spaardoucheknop, vermijd sluimerverbruik … Weet je niet waar te beginnen? Kom naar een infosessie ‘Energie
en geld besparen’ bij jou in de buurt.
Zo krijg je snel zicht op je besparings
mogelijkheden.”

SPOUWMUURISOLATIE
KOSTPRIJS: € 1.700
JE BESPAART € 500 PER JAAR
PREMIE TOT € 6.000

VLOERISOLATIE
KOSTPRIJS: € 4.000
JE BESPAART € 450 PER JAAR
PREMIE TOT € 1.500

ZONNEPANELEN
KOSTPRIJS: € 4.000
JE BESPAART € 1.764
PREMIE TOT € 750
(AANVRAAG IN 2023)

(8 STUKS)

PLAT DAK ISOLEREN
KOSTPRIJS: € 15.000
JE BESPAART € 1.000 PER JAAR
PREMIE TOT € 5.750

SCHUIN DAK ISOLEREN
KOSTPRIJS: € 5.100
JE BESPAART € 600 PER JAAR
PREMIE TOT € 5.750

‘De besparing op je
energiefactuur is
al snel hoger dan
de aflossing van je
renteloze lening.’
BEN DEJONGHE,
DE ENERGIECENTRALE

Wat als ik door de bomen
het bos niet meer zie?

“Bij een renovatie is het belangrijk om
de juiste keuzes te maken. Zo kom je
achteraf niet voor verrassingen te staan.
Onze renovatiecoaches komen graag bij
je langs voor gratis advies op maat van je
woning en je budget. We stellen samen
met jou een stappenplan op, helpen bij
het opvragen en vergelijken van offertes
en volgen mee de werken op. Ook als
je nog geen concrete plannen hebt, is
aankloppen bij De Energiecentrale een
goed idee. Al was het maar om je eigen
verbruik mee in kaart te brengen.”

BUITENGEVELISOLATIE
KOSTPRIJS: € 12.000
JE BESPAART € 1.000 PER JAAR
PREMIE TOT € 6.000
Simulatie voor een gemiddeld Gents rijhuis (dakopp. 60m2, vensteropp. 10m2, gevelopp. 60m2) op basis van
inschattingen door de renovatiecoaches van De Energiecentrale én de actueelste kWh-prijzen* van de VREG
(www.vreg.be/energiemarkt-cijfers). Wil je zelf de oefening maken? Kijk op Check je huis hoeveel je bespaart.
checkjehuis.stad.gent

* 0,35 €/kWh voor aardgas en 0,93 €/kWh voor elektriciteit (VREG, september 2022). De reële leveringskosten kunnen variëren.
Premies zijn afhankelijk van inkomen en investeringskost. Voor een simulatie van jouw situatie: www.mijnverbouwpremie.be

Wil je ook gratis advies aan huis over het
energiezuiniger maken van je woning of
een gratis energiescan? Een infosessie
‘Energie en geld besparen’ bijwonen?
Neem contact op met De Energiecentrale.

 www.energiecentrale.gent
• 09 266 52 00 (De Energiecentrale)
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DE AGENDATIPS VAN ...

Roel
Zijn witte haren verraden een
zekere leeftijd. Maar verder
ziet Roel Van Bambost er
allesbehalve 80 uit. Toch is het
die kaap die Roel in de Minard
mag ronden, samen met zijn
vaste begeleidingsband.

“Het voelt raar, 80 worden. Uiteraard ben ik
blij dat ik zover ben geraakt. Maar het blijft
wel een speciaal getal. In de Minard zal ik
nog even 79 zijn: ik verjaar pas op 4 december. Zo heb ik nog tijd om aan het idee te
wennen. Maar ik kijk wel uit naar dat concert.
De Minard blijft een bijzondere plek. Als kind
ging ik daar samen met mijn moeder naar
Romain D
 econinck kijken. Vandaag pik ik er
nu en dan een concert mee. Van Jan De Wilde
bijvoorbeeld. Of Luka Bloom, van wie ik alles in
huis heb. Zelf breng ik een gemengd repertoire, samen met mijn vaste band De Kleine
Revolutie. We spelen nogal wat vertalingen,
van Richard Thompson of James Taylor, maar
ook een handvol klassiekers uit de tijd van
Miek en Roel én een cover van Lieven Tavernier.
Miek heeft het podium een paar jaar geleden
vaarwel gezegd. Zij zag het niet meer zitten om
onderweg te zijn. Maar ik heb dat fysiek nodig.
Ik zing graag. En ik hou ervan om met andere
muzikanten samen te spelen. Dat is precies wat
ik in de Minard ga doen.”

wie
Roel Van Bambost
waar
Sphinx Cinema
(Sint-Michielshelling 3)

Seniorenfilm

DO 3 NOV
Sphinx Cinema

10 jaar Stoomboot

DO 3 NOV
Minardschouwburg

Roel en De Kleine
Revolutie

VR 25 NOV
Minardschouwburg
Zie agenda
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agenda

Ontdek meer activiteiten
op www.uitingent.be
www.facebook.com/uitingent
@UiTinGent

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

NOVEMBER

Seniorenfilm: Close

+ www.sphinx-cinema.be
• 09 225 60 86 (Sphinx Cinema)

© Dries Pasteels

DO 3 NOV
Elke eerste donderdag van de maand
stelt filmrecensent Roel Van Bambost
om 14 uur een seniorenfilm voor in
Cinema Sphinx (Sint-Michielshelling 3).
Op 3 november is dat Close, de
tweede langspeelfilm van Girlregisseur Lukas Dhont. Dit kwetsbare
drama over de vriendschap tussen
2 jongens was goed voor een Grand
Prix op het filmfestival in Cannes en
wordt genoemd als favoriet voor de
Oscars. Na de vertoning is er koffie en
taart. Reserveer vooraf je tafeltje.

10 jaar Stoomboot

Gretchen Parlato

TIP
TIP

VR 4 NOV
Even avontuurlijk als intens, even sensueel als spiritueel: geen wonder dat Gretchen
Parlato haar stem leende aan jazziconen als Wayne Shorter en Herbie Hancock. Nog
minder verbaast het dat de Amerikaanse al 4 studioalbums lang stevig op eigen
benen staat. Op het recente Flor, een ode aan het moederschap, brengt Parlato een
mix van eigen songs en bewerkingen van David Bowie, João Gilberto en Bach. Op
vrijdag 4 november is ze te gast in Muziekcentrum De Bijloke.

Late donderdag

DO 3 NOV
Iedere eerste donderdag van de
maand openen verschillende Gentse
musea een avond lang de deuren. Op
3 november ben je van 18 tot 22 uur
welkom in het S.M.A.K., MSK, STAM,
Industriemuseum, Huis van Alijn,
Sint-Pietersabdij en GUM. In het MSK
(Fernand Scribedreef 1) kom je tijdens
een rondleiding vanaf 19.30 uur meer
te weten over de relatie tussen kunst
en de dood, in verschillende tijds
periodes. Je betaalt 5 euro bovenop
je museumticket.
+ www.degentsemusea.be/latedonderdag
• 09 210 10 75 (Boekjebezoek)

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

Aan tafel! Eten bij
rouwrituelen

DO 3 NOV
Tijdens deze gespreksavond in het Huis van Alijn
(Kraanlei 65) vertellen 3 vrouwen met uiteen
lopende achtergronden over hun ervaringen
met eten bij rouwrituelen. Je proeft van hapjes
en drankjes uit verschillende culturen en je gaat
met de vrouwen in gesprek. De gespreksavond
duurt van 18 tot 20 uur. Omdat het tegelijk Late
Donderdag is, zijn het museum en het museum
café open tot 22 uur. Reserveer je plaatsje via
de website.

DO 3 NOV
Met een decennium aan songs in zijn
kielzog meert Niels Bouten aan in
de Minard (Romain Deconinckplein).
Hij neemt je mee aan boord in zijn
verhaal: hoe hij ooit nummers leerde
schrijven omdat hij dacht zo aan een
lief te geraken, hoe hij trouwde met
de liefde van zijn leven, hoe zij uitviel
met een burn-out en de moeder van
zijn kind werd, en hoe hij de meest
uiteenlopende jobs beoefende om te
weten te komen dat hij toch het liefst
muzikant is.
+ www.minard.be
• 09 267 28 28 (Viernulvier)

Shop-op zondag

ZO 6 NOV
Nog wat spullen nodig om binnenkort
de winterse kou te trotseren? Zondag
6 november is opnieuw koopzondag en staat in het teken van de
herfstkoopjes. Heel wat winkels
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.
+ www.gentenmeer.be/shopopzondag
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

+ www.huisvanalijn.be
• 09 235 38 00 (Huis van Alijn)
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Wandelingen
Campo Santo en
Westerbegraafplaats

© KVK2022 Trui Chielens

ZA 5 EN ZO 6 NOV
Naar aanleiding van 225 jaar MSK
neemt het museum je mee naar het
kunstzinnige Gent van de voorbije
eeuwen. De geschiedenis van het
MSK is nauw verweven met die van
de stad. Op zaterdag 5 november leidt
een gids je rond op de begraafplaats
Campo Santo (Visitatiestraat 13). Op
zondag 6 november is de Westerbegraafplaats (Palinghuizen 143) aan
de beurt. Beide wandelingen starten
om 14 uur en duren 1,5 uur. Groepen
kunnen de rondleidingen ook op
aanvraag boeken.

Kunstendag voor
Kinderen

Reveil

+ www.mskgent.be
• 09 323 67 00 (MSK)

Op 4 Gentse begraafplaatsen brengen muzikanten, dichters en vertellers tussen
17 en 18 uur een gratis troostmoment. In Gentbrugge delen de vertellers van Relaas
hun verhalen over afscheid. In Mendonk wisselt trio Turtle Wex intieme songs af
met gedichten en verhalen. Op Campo Santo houdt Zie Ze Zingen een sfeervolle
samenzang. En op de Westerbegraafplaats is er een troostritueel voor kinderen en
vertalen kunstenaars jouw verliesverhaal naar een beeld. Tot 6 november kun je er
ook een brief naar een overledene posten.
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+ www.stad.gent/reveil
• 09 323 66 00 (Groendienst)

+ www.degentsemusea.be/
kunstendagvoorkinderen
• 09 210 10 75 (Boekjebezoek)

Voorleesweek

Quotes: Philsan Osman

© UGent - Nic Vermeulen

+ humanitiesacademie.ugent.be/
rouw-na-corona
• 09 264 39 33

TIP

DI 1 NOV

Gespreksavond:
rouw na corona

DI 15 NOV
De coronapandemie bracht
wereldwijd een plotse verandering
van rouwrituelen met zich mee. De
dood was massaal aanwezig, maar
nauwelijks zichtbaar. Tijdens een
gespreksavond op 15 november,
van 19 tot 22 uur in Bibliotheek De
Krook, buigen vertegenwoordigers
van de culturele, academische en
medische wereld zich over vragen
als ‘Wat betekende rouw tijdens
en na corona?’ of ‘Welke rol spelen
nieuwe communicatiemiddelen bij
alternatieve rouwpraktijken?’. Schrijf
je in via de website.

TIP

ZO 20 NOV
Dit jaar staat de Kunstendag voor
Kinderen in het teken van natuur en
natuurtalenten. Ook de Gentse musea
doen mee. Druk je eigen kaartje in
het Industriemuseum. Bespeel samen
met de stadsbeiaardier de klokken
van het belfort. Teken flatfiguurtjes
in het STAM. Ga op speurtocht in het
S.M.A.K. Ga aan de slag met bootjes
en water in het MSK. Vang je eigen
fantasievogel op papier in De wereld
van Kina: het Huis. Of haal inspiratie
uit Mirror Mirror in het Museum
Dr. Guislain en leef je uit in het atelier.

DO 17 NOV
In de reeks Quotes gaat Tina De Gendt in gesprek
met auteurs van spraakmakende non-fictieboeken. Op donderdag 17 november is Philsan
Osman van 19.30 tot 21 uur te gast in Bibliotheek
De Krook. Philsan Osman studeert Afrikaanse
Talen en Culturen aan de UGent. Samen met Dirk
Holemans en Marie-Monique Franssen schreef ze
het boek Voor wie willen we zorgen?, een pleidooi voor duurzame zorg voor mens en natuur.
Reserveer je plekje via de website of telefonisch
bij Avansa.
+ www.avansa-regiogent.be/activiteiten
• 09 224 22 65 (Avansa)

ZA 19 TOT ZO 27 NOV
Naar aanleiding van de Voorleesweek
trekken de Gentse bibliotheken een
maand lang alle voorleesregisters
open. Het thema is ‘Lezen met je oren’.
Zowel tijdens als buiten de schooluren
zijn er tal van activiteiten, waaronder
verteluurtjes op woensdagnamiddag. Op
zaterdag 26 november is er een groot
voorleesfeest in Bibliotheek De Krook
(Miriam Makebaplein 1) met voorlezers,
vertellers, een luisterspel, workshops
en leuke opdrachten voor alle kinderen
tot 8 jaar.
+ www.voorleesweek.be
• 09 323 68 82 (Bibliotheek De Krook)

Ontdek meer activiteiten
op www.uitingent.be
www.facebook.com/uitingent
@UiTinGent

voordeel van de maand:

In ruil voor 10 UiTPAS-punten krijg je in de UiTWinkel (Veldstraat 82B) een
fleece nekwarmer die je makkelijk tot muts kunt omvormen.

Roel en De Kleine
Revolutie

Matchmaking:
Gentse panden

DI 22 NOV
Ben je een ondernemer, artiest, vzw
of organisatie en zoek je een geschikte
ruimte voor jouw activiteiten? Of ben
je projectontwikkelaar of eigenaar van
een pand, ruimte, kantoor, loods of
atelier? Schrijf je dan via de website
in voor het Matchmaking Event op
dinsdag 22 november in Shoppingcenter Zuid (Woodrow Wilsonplein 4)
en vind de match van je dromen.
+ www.stad.gent/matchmaking
• 09 210 10 60 (Ondersteuningspunt
Ondernemers Gent)

Intrede Sinterklaas

TIP

ZO 13 NOV
Benieuwd of alle Gentse kindjes braaf zijn geweest het voorbije jaar? Op zondag
13 november kom je het te weten. Vanaf 15 uur zing je sinterklaasliedjes met de
hulppieten, een halfuurtje later meert de Sint aan bij het Kapitein Zeppospark.
Nadat hij uit zijn grote boek heeft voorgelezen, kunnen de kleinste Gentenaars de
goedheilig man vanaf 16.30 uur ontmoeten om hun tekening af te geven of om
samen op de foto te gaan. Rond 17.30 uur wuiven we de Sint uit.
+ www.stad.gent/sinterklaas
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Philippe Van Snick

NOG TOT ZO 5 MAA
Vanaf de jaren 60 bedacht de
Belgische kunstenaar Philippe Van
Snick (1946-2019) een wiskundig
systeem om de wereld om zich heen
te ordenen. Door cijfers en kleuren op
een bepaalde manier te combineren,
probeerde hij poëtisch vat te krijgen
op de werkelijkheid. Met Dynamic
Project neemt het S.M.A.K. (Jan
Hoetplein 1) je mee op wandel
langs sculpturen, installaties, foto’s,
video’s, schilderijen, tekeningen en
maquettes van zijn hand.
+ www.smak.be
• 09 323 60 01 (S.M.A.K.)

Rondetafel LGBTQI+
senioren

DO 24 NOV
Heb je een hart voor het thema LGBTQI+,
in het bijzonder bij 55-plussers? Dan ben
je op donderdag 24 november om 14 uur
welkom voor een rondetafelgesprek in lokaal
dienstencentrum Speltincx (Meersemdries 4).
Samen met 2 psychologen en een centrumleider van de Gentse lokale dienstencentra
denk je mee na over toekomstige initiatieven. Inschrijven mag, maar is niet verplicht.

VR 25 NOV
Eind 2022 wordt Roel Van Bambost
80 jaar, en dat wordt gevierd. Op
vrijdag 25 november brengt Roel zijn
vaste begeleidingsband De Kleine
Revolutie mee naar de Minard (Romain
Deconinckplein). Op het programma
staan uiteraard enkele onverwoest
bare klassiekers van kleinkunstduo
Miek & Roel, maar ook Nederlandstalige bewerkingen van Bob Dylan,
Richard Thompson, Townes Van Zandt
en Warren Zevon. Een avond vol
nostalgie voor wie het muzikale hart
op de juiste plaats draagt.
+ www.minard.be
• 09 267 28 28 (Viernulvier)

Workshops
voedselverspilling

NOG TOT 31 DEC
Eten weggooien is slecht voor het
milieu en voor je portemonnee. Leer
je graag hoe je slimmer koopt, slimmer kookt en slimmer sorteert? Nog
tot eind dit jaar kun je in de lokale
dienstencentra terecht voor gratis
workshops rond voedselverspilling,
van koken met restjes over voeding
bewaren tot fermenteren. Benieuwd
naar het aanbod bij jou in de buurt?
Bekijk de workshops en schrijf je in
via de website.
+ www.stad.gent/voedselverspilling
• 09 268 23 00 (Dienst Milieu en
Klimaat)

+ ldc.speltincx@stad.gent
• 09 266 38 96 (ldc Speltincx)
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Vraag het aan
Gentinfo

ANOUSKA, MEDEWERKER GENTINFO

Waar in Gent?

‘Ik wil graag een boompje
planten naast het graf van
mijn overleden vader.
Mag dat?’

Stuur de oplossing, samen met je adres, vóór maandag 7 november
naar waaringent@stad.gent of via de post naar:
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent,
O
N NER
Botermarkt 1, 9000 Gent.
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“Nee, dat mag helaas niet. Bloemen, planten, boompjes
en versieringen moet je binnen de afmetingen van een gedenkteken plaatsen. De ruimte er meteen rond valt buiten
de concessie en moet vrij blijven. Plaats je daar toch bloemen of planten, dan mag de Stad die verwijderen. Alleen
in de periode rond Allerheiligen (tot 1 december) is het wel
toegestaan. Gebruik daarvoor de bloempothouders die
dan beschikbaar zijn op de begraafplaatsen. Na 1 december verwijdert de Stad Gent alle bloemen en planten die
niet op het gedenkteken zelf staan. Voor elke gedenkvorm
gelden bepaalde regels: waarvoor ben je zelf verantwoordelijk en waar zorgt de Stad voor? Je vindt het overzicht op
www.stad.gent/gedenkvormen. Papieren folders over de
verschillende gedenkvormen kun je ophalen bij de Dienst
Burgerzaken (Loket Overlijden), Woodrow Wilsonplein 1.”

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 de binnentuin van Museum
Dr. Guislain.
• Femke Annemans, Sint-Amandsberg
• Sydney Buerms, Wondelgem
• Rita De Pinnewaert, Gent
• Maarten Mattelin, Gent
• Simonne Vanheesvelde,
Sint-Amandsberg
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Stadsmagazine Gent is een uitgave van de Dienst Communicatie (Stad Gent).
09 266 52 92, stadsmagazine@stad.gent, www.stad.gent/stadsmagazine
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Mieke Hullebroeck, algemeen directeur, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent EINDREDACTIE DIENST COMMUNICATIE Yves Deckmyn (coördinatie),
en Thomas Lecompte. REALISATIE F-TWEE UITGEVERIJ Bart De Vliegher (bladcoördinatie
en redactie), Bart Desomer (redactie), Liesbet Van Cauteren,
Bjorn Vandenbussche (vormgeving), Thomas Sweertvaegher (fotografie)

JOUW

GENTS MOMENT

FOTO
HIER

Verschijn je ook graag met je foto
op deze pagina of op de sociale
media van de Stad? Post dan jouw
Gents moment op Instagram met
#instagent of bezorg je foto via
www.stad.gent/gentsmoment.
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5

1 @TANJA_FROM_GENT
Gaardeniersbrug

3 @LIESBETDEWEDER
Bijloke

5 @GEERTVANLIERDE
Stadshal

2 @NELEROEGIEST
Raampoes

4 @ASIAUR
Sint-Salvatorstraat

6 @ELLENBUNTINX
Citadelpark

6
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5 DAGEN
TURKSE MUZIEK
IN GENT

16-20 NOV. 2022

Evrencan Gündüz // Yüzyüzeyken Konuşuruz // Teoman
İstanbul Fasıl Ensemble // Yasak Helva // Dolu Kadehi Ters Tut
Alper Bakıner / LuXuS // Hanımeli // Fatma Turgut
De Centrale // Kraankindersstraat 2 // 9000 Gent // www.decentrale.be
HA Concerts // Kouter 29 // 9000 Gent // www.haconcerts.be

