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Emile Verhaeren

Dichter in beeld
Emile Verhaeren – die ook 
even les volgde aan het 
Sint-Barbaracollege in Gent – 
schrijft zijn eerste gedichten in 
de jaren 1875, tijdens zijn 
studies rechten in Leuven. Hij 
loopt stage in Brussel bij 
advocaat Edmond Picard, die 
– begeesterd door literatuur 
als hij is – al snel merkt dat 
Verhaeren zich beter op zijn 
schrijven zou toeleggen. 
Gesteund door Picard laat Ver-
haeren de advocatuur achter 
zich en al snel volgt zijn eerste 
bundel Les Flamandes, 
geïnspireerd door de 
 uitbundige taferelen uit de 
Vlaamse schilderkunst van de 
16de en 17de eeuw. De toon is 
gezet: kunst laat de jonge 
Verhaeren niet meer los. Hij 
groeit uit tot een van de 
meest passionele verdedigers 
van de avant- garde kunste-

naars van zijn tijd waaronder 
James Ensor, Constantin 
Meunier en George Minne. 
Verhaeren schrijft in bevlogen 
woorden over hun werk, zoals 
alleen een dichter dat kan, en 
dat wordt door zijn tijdgeno-
ten enorm gewaardeerd. De 
omvang van die waardering 
zie je in de tentoonstelling 
‘Verhaeren verbeeld. De 
dichter-criticus en de kunst 
van zijn tijd (1881-1916)’, vanaf 
vrijdag 14 oktober in het 
Museum voor Schone Kunsten 
Gent. “Emile Verhaeren was 
een heel sociaal iemand die 
niet kon stilzitten. Hij reisde 
van hot naar her om kunst te 
zien en te vergelijken. Hij heeft 
verschillende levens geleid, 
niet alleen als dichter maar 
ook als schrijver-over-kunst”, 
vertelt co-curator Johan De 
Smet (MSK). “Hoe dan ook: 

deze bezige bij kende heel 
veel kunstenaars. In de expo 
tonen we een 200 werken, 
allemaal van schilders waar-
mee Verhaeren een persoon-
lijke band had. Een tijd lang 
kwam een aantal van die 
kunstbroeders elke maandag 
samen in het huis van Verhae-
ren en zijn geliefde vrouw 
Marthe. Dat tafereel vereeu-
wigde Théo Van Rysselberghe 
in het schilderij De Lezing. 
Verhaeren is de man in de 
oranjerode jas.” 

INFO
Verhaeren verbeeld. De dichter- 
criticus en de kunst van zijn tijd 
(1881-1916), vanaf 14 oktober in het 
MSK Gent, Fernand Scribedreef 1.

 09 240 07 00
 www.mskgent.be 
 www.facebook.com/mskgent 
  

Bevoegd: schepen Annelies Storms

GENTINFO 09 210 10 10
Vragen over stadsdiensten? 
Op dit nummer kun je van 
maandag tot en met zaterdag 
terecht, van 8 tot 19 uur. 

 gentinfo@stad.gent  
 www.stad.gent/gentinfo

COLOFON 
Stadsmagazine Gent is een uitgave van 
de Dienst Communicatie - Stad Gent. 
•  Verantwoordelijke uitgever:  

Stadssecretaris Paul Teerlinck, 
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

•  Eindredactie en coördinatie:  
Jan De Vos 

 09 266 52 92 
 stadsmagazine@stad.gent 
 www.stad.gent/stadsmagazine
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Postadres:  
Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

•  Stadsmagazine Gent is een realisatie 
van f-twee uitgeverij, www.f-twee.be 

•  Werkten aan dit nummer mee:  
Ellen Beyaert, Ine Bonte, Anne 
Deknock, Bart Desomer, Mieke 
De Buysere, Yves Deckmyn, Frank 
Goetmaeckers, Thomas Lecompte, 
Veronique Temmerman, Bjorn 
Vandenbussche, Nathalie Van 
Laecke, Klaas Verdru.

Théo Van Rysselberghe, De lezing door Emile Verhaeren, 1903.
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Jong
& Wijze Maand

Ben je tussen 3 en 12 jaar? 
Dan moét je op zaterdag 1 
en zondag 2 oktober naar 
Wildemannen Woestewijven 
komen. Dit gratis culturele 
stadsfestival is de perfecte 
opwarmer voor de Jong & 
Wijze Maand.

Iedereen
digitaal

Je computerskills updaten? 
Tijdens de Digitale Week 
zetten weer heel wat Gentse 
organisaties workshops op. 
Het startschot wordt gegeven 
op zaterdag 8 oktober: de 
Digitale Doebeurs gunt je 
een interactieve blik in de 
toekomst ... 

Groen
Bourgoyen

Het Stedelijk Natuurreservaat 
Bourgoyen-Ossemeersen 
verandert nog steeds. Stap 
voor stap wordt het nieuwe 
beheerplan gerealiseerd. 
Het doel: het historische 
landschap van meersen, een 
donk en een kouter in ere te 
herstellen. Wat verandert er 
zoal?
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20  Agenda

10 het ding
van Gert Verschooten

Dienst Toezicht, Wonen,  
Bouwen en Milieu 

Handenvrij
Shoppen

Shoppen is leuk. Zeulen met 
winkeltassen is dat niet. 
Dankzij SHOP & HOP is dat 
verleden tijd. Met SHOP & 
HOP kun je elke zaterdag en 
op koopzondagen handenvrij 
winkelen in hartje Gent.
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kort

Op trage wegen is het rustig fietsen en 
wandelen: er passeert uitsluitend niet- 

gemotoriseerd verkeer. Op zaterdag 15 
en zondag 16 oktober opent de Stad een 
nieuw netwerk van trage wegen in Zwijn-
aarde, Afsnee en Sint-Denijs-Westrem. Je 
kunt de wegen leren kennen tijdens twee 

wandelingen. Op 15 oktober organiseert 
de Gezins bond Zwijnaarde om 19 uur een 

 gratis nachtelijke verhalentocht voor ieder-
een vanaf 8 jaar. Schrijf je voor 12 oktober 
in via www.dewandelaarvertelt.be. De tra-

ge wegen van Afsnee en Sint-Denijs-West-
rem ontdek je tijdens een gratis herfstwan-
deling van Natuurpunt op 16 oktober om 14 
uur, inschrijven is niet nodig. Die dag zijn er 
ook voor kinderen avontuurlijke wandelin-
gen langs groene paden aan de Pastory in 
Sint-Amandsberg. Meer info vind je op op 

www.tragewegen.be/gent.

 09 210 10 10 (Gentinfo)

Stad en  
OCMW zoeken 
administratief 
talent

Ben je sterk in administratief 
werk? Stad Gent en 
OCMW Gent zoeken nieuw 
administratief talent. Kom 
meer te weten tijdens een 
van de vijf infosessies op:

• ma 17 oktober, 10 uur:  
AC Portus, Keizer Karel-
straat 1, Gent.

• di 18 oktober, 10 uur: 
Campus Prins Filip,  
Jubileumlaan 217, Gent.

• wo 19 oktober, 14.30 uur: 
Buurtcentrum Rabot, Jozef 
II-straat 104-106

• do 20 oktober, 14.30 uur: 
Buurtcentrum Nieuw Gent, 
Rerum Novarumplein 180c

• vr 21 oktober, 10 uur: 
Buurtcentrum Dampoort 
Sint-Amandsberg,  
Doornakkerstraat 54

Inschrijven is niet nodig, 
maar kom op tijd. Vanaf 
vrijdag 7 oktober kun je 
online solliciteren op  
www.stad.gent/solliciteren. 
Geen diploma of 
getuigschrift op zak? Er 
wordt rekening gehouden 
met je professionele 
werkervaring. Meer 
informatie vind je bij de 
Dienst Selectie van de Stad 
(09 266 75 60,  
vacatures@stad.gent) en 
OCMW Gent (09 266 95 12, 
dienst.selectie@ocmw.gent).

TRAGE WEGEN

GRATIS  
RENOVATIEADVIES 

Onder het motto ‘Energiezuinig renoveren is 
de beste belegging’ helpt De Energiecentrale 
je bij de renovatie van je huis. Bel of mail 
de Energiecentrale voor gratis advies aan 
huis over het isoleren van je dak of gevel, 
het plaatsen van hoogrendementsglas, 
een energiezuinige verwarming, … en 
maak meteen een afspraak voor de gratis 
renovatiebegeleiding van de Stad. De 
Energiecentrale houdt binnenkort ook 
halt in lokale dienstencentra De Horizon 
(12 oktober), Ten Hove (19 oktober) en De 
Regenboog (15 november). Meer informatie 
vind je op www.energiecentrale.gent.

 09 266 52 00  energiecentrale@stad.gent
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GentinfoPunten 
tien extra 

Geeft de Stad subsidies als je jouw dak isoleert? 
Aan welke voorwaarden moet je voldoen om 

een leefloon te ontvangen? Waar kun je 
goedkoop en gezond eten in Gent? Met al 

je vragen over Stads- of OCMW-diensten 
kun je bij een GentinfoPunt aankloppen. 
Dat kan voortaan nog dichter bij huis: 
onlangs kwamen er tien GentinfoPunten 
bij, bovenop de vier bestaande.  

Een overzicht vind je op  
www.stad.gent/gentinfo. 

 09 210 10 10  gentinfo@stad.gent

TRAGE WEGEN

Boek op bezoek zkt voorlezers (m/v)

Boek op bezoek zoekt vrijwilligers om wekelijks voor te lezen aan 
kinderen uit de derde kleuterklas, bij hen thuis. Interesse?  
Neem uiterlijk op maandag 10 oktober contact op met  
bibliotheek.scholenwerking@stad.gent of 09 266 70 59.  
Meer info vind je op www.stad.gent/bibliotheek (tik ‘boek op bezoek’ 
in het zoekvenster).

 09 266 70 00 (Bibliotheek Zuid) 

GAME OF 
GHENTENEERS
Met Game of Ghenteneers wil de Stad studenten 
en buurtbewoners dichter bij elkaar brengen. De 
studenten en bewoners van een specifieke buurt 
krijgen drie uitdagingen, die ze in de loop van het 
academiejaar moeten vervullen.  
Dit academiejaar nemen de studenten en bewoners 
van Coupure Links het op tegen die van Coupure 
Rechts. De buurt die het meeste punten verzamelt, 
ontvangt op het slotfeest een wisselbeker voor 
strafste studentenbuurt van het jaar. Volgend jaar 
worden twee andere studentenbuurten uitgedaagd.  
Op www.facebook.com/groups/GameOfGhenteneers
kun je de strijd volgen. Meer informatie over de 
wedstrijd vind je op www.stad.gent/GoG. 

 09 269 81 10 (Jeugddienst) Seniorenweek 
schrijf je in

 
Tijdens de Seniorenweek van maandag 
21 tot en met zondag 27 november kun 

je weer proeven van allerlei culturele, 
sportieve en ontspannende activitei-

ten: kooklessen, wandelingen, film-
voorstellingen, lezingen, dans lessen, …  
Noteer alvast 3 november in je agenda 

want vanaf dan – tot en met 19 november 
– kun je inschrijven (verplicht voor alle 

activiteiten) op  
www.stad.gent/seniorenweek/ programma 

of 09 210 10 10 (Gentinfo). 
Gereserveerde kaarten kun je afhalen 
vanaf 14 november in de Stadswinkel 

(Botermarkt 17A).
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SHOP & HOP

Shoppen is leuk. Zeulen met winkeltassen is dat niet. Dankzij SHOP & HOP is dat 
verleden tijd. “Met SHOP & HOP kun je op zaterdagen en koopzondagen handenvrij 
winkelen in hartje Gent. Winkelen in een ‘echte’ winkel met het comfort van online 

shoppen … Handig toch.”

Gent heeft een toffe mix van grote 

merkketens en gespecialiseerde boetieks. 

Dat shopplezier kun je bovendien 

combineren met een koffie, een museum-

bezoek, een etentje, ... Eén probleem: 

waar blijf je met al je aankopen? Puur 

Gent heeft de oplossing: met SHOP & 

HOP kun je elke zaterdag en op koopzon-

dagen handenvrij shoppen, gratis en 

voor niks. Hoe werkt het?

Elke De Dekker (Dienst Economie): “Je 

kunt je gratis registreren via de Bringme 

App. Tijdens het shoppen laat je de 

deelnemende handelaar weten dat je 

gebruik wil maken van de SHOP & 

HOP-service. Je winkeltas wordt dan 

opgehaald door een koerier van Bubble 

Post en binnen het anderhalf uur 

afgeleverd in de SHOP & HOP-parking 

van je keuze: parking Sint-Michiels, 

parking Vrijdagmarkt, parking Reep of 

parking Zuid. Daar wacht je aankoop in 

een Bringme Box tot wanneer jij 

aankomt. Met de app open je het kastje 

en klaar is kees. De boxen zijn de klok 

rond toegankelijk.”

Doe mee
De deelnemende zaken herken je aan de 

blauwe SHOP & HOP-winkelraamsticker. 

Een gedetailleerd, up-to-date overzicht 

van de winkels die de service aanbieden, 

vind je op www.shopenhop.gent.  

“We hopen dat zo veel mogelijk hande-

laars in de binnenstad zich registreren”, 

vertelt Elke De Dekker.  

“Dat kan heel eenvoudig, telefonisch op 

0473 29 39 19 of door een mailtje te sturen 

naar info@shopenhop.gent. Wij zorgen 

dan voor het nodige materiaal.”

Deel je ervaring
SHOP & HOP is op 24 september (de Dag 

van de Klant) gestart. In een eerste fase, 

die loopt tot eind januari 2017, is de 

service gratis beschikbaar op zaterdagen 

en koopzondagen. In de toekomst is er 

nog veel meer mogelijk, voorspelt Pieter 

Deschamps van de vzw Lab van Troje, die 

het project mee coördineert. 

Pieter Deschamps: “We gaan uitproberen 

wat werkt en wat niet. Dit kan tot 

nieuwe initiatieven leiden. Ik denk dan 

niet alleen aan meer deelnemende 

handelszaken, parkeergarages, shop-

dagen en goederen, maar ook aan 

bijvoorbeeld leveringen aan Park & Ride 

zones, fietsparkings, op je werk of thuis. 

SHOP & HOP is de perfecte manier om 

samen met de handelaars en de consu-

menten na te denken over hoe winkelen 

er in de toekomst kan uitzien.”

Deel je ervaring met SHOP & HOP via 

0473 29 39 19 of info@shopenhop.gent

HANDENVRIJ  
SHOPPEN

INFO  
Dienst Economie

 09 266 84 00  
 info@shopenhop.gent 
 www.shopenhop.gent 

Bevoegd: schepen Christophe Peeters



Op 1 oktober is het Wereldveggiedag. De Stad spoort haar inwoners aan om minder vis en vlees te eten, onder meer met Donderdag  Veggiedag. 
Met succes: Gent scoort opvallend goed in een onderzoek van EVA vzw en iVOX dat werd uitgevoerd bij 2.200 Belgen. Enkele resultaten. 

2,3% 
van de Belgen eet elke dag 

vegetarisch
Vlaanderen: 3,1%

Brussel: 1,7% 
Wallonië: 1,4% 

In Gent is dat 5%

VROUWEN AAN DE TOP
Ik eet minstens 3 keer per week  

geen vlees en geen vis

Ik eet maximum 2 keer  
per maand vlees of vis

Ik eet geen vlees of vis

17,7%

5,4%

9%

10,4%

1,4%

1%

1 jaar 
meedoen aan 

Donderdag Veggiedag 

= 
63 kg  

minder CO2-uitstoot

JONG GELEERD …
Gentenaars tussen 18 en 29 jaar:  

17,9% is vegetariër of eet max. 2 keer per maand vlees of vis

Gentenaars tussen 30 en 49 jaar:  
15,3% eet minstens 3 keer per week geen vlees en geen vis

WAAROM BEN  
IK VEGETARIËR? 

1 het is goed voor het dierenwelzijn

2 het is goed voor het milieu

3 het is goed voor mijn gezondheid

WAAROM ZOU IK OVERWEGEN
OM VEGETARIËR TE WORDEN ? 

1 het is goed voor mijn gezondheid 

2 het is goed voor het milieu

3 ik wil nieuwe smaken leren kennen

EEN VEGETARIËR SPAART DAGELIJKS

 4.164 liter water

 2,79 m2 bos

 20 kg graan

 1 dierenleven

Voor de productie van  
1 kilogram rundsvlees  

is 15.000 liter water 
nodig. 

Voor 1 kilogram tarwe is 
dat maar 900 liter. 

8

34% 
van de Gentenaars doet 

minstens 1 keer per 
maand mee aan  

Donderdag Veggiedag

Op zoek naar lekkere vegetarische recepten? Neem een kijkje op www.evavzw.be/recepten



jong en wijs

Olie op het vuur

Een fietsapplaus, een kledingruil, een flashmob, … De Stad zoekt jongeren die in 
groepsverband actie willen voeren om het klimaat onder de aandacht te bren-
gen. Ben je tussen 15 en 24 jaar, aangesloten bij een club of vereniging en heb 
je een idee? Dien je voorstel in via laure.devroey@bosplus.be of 09 264 90 56. 
Je krijgt twee gratis workshops en begeleiding om je voorstel uit te werken. Als 
extra beloning mag je groep het digitale stadsspel ‘Gent 2050 Game’ spelen: 
gewapend met een tablet, een rugzak met gadgets en een pijltjespistool trekken 
twee teams de stad in om zoveel mogelijk CO2-missies op te lossen.

 www.klimaatstad.gent  09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)

Xperiment De Krook
Kick-off
 
Ben je benieuwd naar de nieuwe 
jongerenbibliotheek? Jongeren vanaf 
12 jaar kunnen mee beslissen over het 
aanbod en de activiteiten. Van oktober 
tot december mag je zelf workshops 
van organisaties uittesten.  Tijdens de 
gratis kick-off – op zaterdag 15 oktober 
om 18 uur in Bibliotheek Zuid, Graaf 
van Vlaanderenplein 40 –  komen de 
organisaties zich voor stellen. En jij zit 
zelf in de jury.

 www.stad.gent/bibliotheek  
 09 266 70 00 (Bibiliotheek Zuid)

Gent is een kind- en jeugdvriendelijke stad. Wil je meer weten? 
Surf naar www.jongenwijs.gent of mail naar kindersecretaris@stad.gent.

9

Voorleesuurtje 

Elke eerste zaterdag van de 
maand is er in de jeugdafdeling 
van Bibliotheek Zuid, Graaf van 
Vlaanderenplein 40, een gratis 
vertelmoment voor kinderen 
van 4 tot 6 jaar en hun (groot)
ouders. Op zaterdag 1 okto-
ber is het de beurt aan Marina 
Vermaercke en haar wondere 
verhalenwereld, van 11 tot 11.45 
uur. Inschrijven is niet nodig.

 www.stad.gent/bibliotheek 
 09 266 70 00 (Bibiliotheek Zuid) 
 

Jong & Wijze Vlag 
Winnaar
Deze kleurige draak, een ontwerp 
van de 8-jarige Juliana Vander-
poorten, hangt binnenkort als vlag 
uit aan het stadhuis, daarna aan 
Biblio  theek Zuid en 25 andere 
vlaggenmasten verspreid over de 
stad. Juliana won de Jong & Wijze 
Vlag-wedstrijd, waarbij kinderen 
tussen 6 en 12 jaar een vlag mochten 
ontwerpen. Ook jij kan Juliana’s vlag 
uithangen.  
Haal er eentje bij de Jeugddienst, 
Kammerstraat 10, of download de 
vlag op www.jongenwijs.gent/vlag. 
Als je er een leuke foto van maakt 
en naar kindersecretaris@stad.gent 
stuurt, maak je kans op een duo-
ticket voor de Halloweenparty in het 
Gravensteen op 28 oktober.

 09 269 81 10 (Jeugddienst)

Kei-Cool

Kunnen stenen smelten? Hoe verschuiven 
aardplaten? In de interactieve tentoon-
stelling ‘Kei-Cool’ treden kinderen in 
de voetsporen van een echte geoloog. 
Gesteenten en mineralen hebben na een 
bezoekje aan deze expo geen geheimen 
meer voor jou. Vanaf maandag 26 septem-
ber in De wereld van Kina: het Huis,  
Sint-Pietersplein 14.

 www.dewereldvankina.be  09 244 73 73  



KINDEREN BOVEN

Kweekt je kat als een konijn? Dat kan niet de 
 bedoeling zijn! Een kat met konijnenoren moet die 

boodschap duidelijk maken. “We willen Gente-
naars aanzetten om hun kat te laten castreren of 

 steriliseren”, vertelt Gert Verschooten.  
“Per jaar belanden er ongeveer 1.500 katten in de 

Gentse asielen. Maar dat is niet de enige reden om 
je kat onvruchtbaar te maken. Het beestje wordt er 

ook rustiger van en het loopt minder kans op allerlei 
ziektes.” Naar aanleiding van de Werelddierendag in 

oktober deelt de Stad de hele maand waardebon-
nen uit, zolang de voorraad strekt. Gert Verschoo-
ten: “Als je je kat in oktober laat steriliseren bij een 
Gentse dierenarts, krijg je een bon van 25 euro om 
te gebruiken in een dieren speciaalzaak. Voor een 
castratie is dat 10 euro.”
Meer info over de actie en de bonnen vind je op  
www.stad.gent/katten, samen met een lijst van alle 
 dierenartsen in Gent.  

 09 266 79 53 (Dienst  Toezicht, Wonen, Bouwen en Milieu)

Kweken als konijnen

van Gert Verschooten

Dienst Toezicht, Wonen, Bouwen en Milieu 

het ding
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Alles begint op zaterdag 1 oktober. Om 11 

uur overhandigt de burgemeester de 

stadssleutel aan de Gentse kinderen. 

Vanaf dat moment zijn zij de baas, een 

weekend lang. Je zult er niet naast 

kunnen kijken. Tienduizenden 

 wildemannen en woestewijven zullen de 

stad stormenderhand innemen. Ook 

ouders, grootouders en vrienden mogen 

het kind in zichzelf nog eens loslaten.  

Het wordt een parcours vol theater, 

installaties, workshops en muzikale 

uitspattingen. Wat staat er allemaal op 

stapel?

Veelkoppige maskers
Vrijheid, blijheid! Alle activiteiten zijn 

gratis en inschrijven is niet nodig. Het 

vernieuwde parcours loopt langs de 

stadshal, het Sint-Baafsplein, de Reep, de 

Oude Beestenmarkt, het Baudelopark en 

de Vrijdagmarkt. Je kunt gelijk waar 

vertrekken. Het is wel handig om eerst 

wat informatie op te pikken. Dat kan op 

twee info- en rustpunten: de stadshal en 

het Baudelopark.

De stadshal wordt een creatieve plek met 

open workshops. Je kunt er vlaggen, 

zeefdrukken en kartonnen kostuums 

maken, maar ook een Wildekop. Dat is 

een masker met meerdere kanten of 

koppen. De Wildekop is het symbool van 

het stadsfestival, dat draait rond ver-

scheidenheid: tegenstrijdige gedachten of 

gevoelens in jezelf, maar ook meningsver-

schillen tussen mensen. De boodschap is: 

laat die verscheidenheid ons niet 

tegenhouden om samen te leven. 

Het tweede info- en rustpunt vind je in 

het Baudelopark. Ook daar valt van alles 

te doen en te beleven. Zowel op zaterdag- 

als op zondagavond komt in het park om 

18 uur een parade aan die een uurtje 

Ben je tussen 3 en 12 jaar? Dan moét je op zaterdag 1 en zondag 2 oktober naar 
Wildemannen Woestewijven komen. Dit gratis culturele stadsfestival is de perfecte 

opwarmer voor de Jong & Wijze Maand. 

Jong & Wijze Maand

>>
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KINDEREN BOVEN



De stadshal verandert op 1 en 2 oktober in een atelier met open workshops. Helemaal gratis.

voordien op het Sint-Baafs-

plein vertrokken is. Elke dag 

wordt feestelijk afgesloten 

met een optreden van de 

Piepkes. Op zondagavond 

eindigt het festival met de 

rituele verbranding van een 

grote Wildekop, waarin de 

kinderen hun toekomstwen-

sen voor de stad hebben 

gestopt.

Kibbelaar en  
Belleke Trek
Langsheen het parcours van 

Wildemannen Woestewijven 

kun je genieten van heel wat 

performances en ateliers.  

Alles opsommen is onmoge-

lijk, maar geen nood: je vindt 

het volledige programma op 

www.wildemannenwoestewij-

ven.be. Enkele uitschieters? 

“Aan de Reep maak je live 

mee hoe het IJslands 

Visserskoor de meest rebelse 

vis van Gent vangt: de Kibbe-

laar. In het smalle straatje 

Tussen ’t Pas mag je voor één 

keer doen wat je anders 

nooit mag: Belleke Trek. Wat 

er dan gebeurt, is een 

verrassing. En op de 

Vrijdagmarkt probeert Jacob 

van ‘Hartevelde’ de voorbij-

gangers aan de ware Jacob of 

Jacoba te binden”, aldus 

Marieke De Munck, coördi-

nator van het stadsfestival.

Tip: begin september heb je 

op school de Woeste Gazette 

gekregen. Haal er de ‘Hier 

woon ik’-affiche uit, teken er 

een cool zelfportret op en 

hang de affiche goed 

zichtbaar aan je raam. Zo ziet 

iedereen hoeveel kinderen er 

in Gent wonen.

Jong &  
Wijze Maand
Wildemannen Woestewijven 

is het culturele startpunt van 

de Jong & Wijze Maand. Met 

dit activiteitenfestival – goed 

voor een tachtigtal activitei-

ten van een hele reeks 

organisaties – presenteert 

Gent zichzelf als kind- en 

jeugdvriendelijke stad. 

“Kinderen en 
jongeren zijn 
de baas tijdens 
de Jong & Wijze 
Maand.”

Jong & Wijze Maand

INFO
Cultuurdienst – Circa 

 09 269 84 80 
 cultuurdienst@stad.gent
 www.wildemannenwoestewijven.be
 www.facebook.com/WildemannenWoesteWijven 

Bevoegd: schepen Annelies Storms

Jeugddienst
 09 269 81 10
 kindersecretaris@stad.gent 
 www.jongenwijs.gent/jongenwijzemaand 

Bevoegd: schepen Elke Decruynaere Kijken mag, maar meedoen is nog leuker. Langsheen het hele parcours kan je zelf aan de slag. 
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‘Schreeuw ons wakker, stinken mag, kus een vreemde, ’t is jouw dag’. Vorige keer speelden de Piepkes aan het stadhuis, dit keer sluiten ze elke avond af in het Baudelopark.

Kindersecretaris Tina Van 

Acker (Jeugddienst): “Waar 

kinderen en jongeren zich 

goed voelen, voelt iedereen 

zich goed. Daarom wil Gent 

elke dag opnieuw werken aan 

een kind- en jeugdvriendelij-

ke stad. Die ambitie zetten we 

van 1 tot en met 31 oktober in 

de kijker met de Jong & Wijze 

Maand. ”

Je vindt een overzicht van 

alle activiteiten op  

www.jongenwijs.gent/

jongenwijzemaand. Een paar 

voorproevertjes? De jongens 

en meisjes van de WensMens 

bouwen telkens op woens-

dag- en zaterdagmiddag en 

op het slotfeest op zondag 30 

oktober een ‘Wenstram’ op de 

Kouter. Daar vervullen ze je 

wildste dromen. Van zaterdag  

1 oktober tot woensdag 9 

november maak je langs een 

reuzenpoppen-parcours 

kennis met kind- en jeugd-

vriendelijke plekken in Gent. 

Op de Digitale Droombeurs 

op 8 oktober ga je aan de slag 

me de nieuwste techno logie-

ën en op 15 oktober kun je 

meestappen in het Xperiment 

van team Krook. Klasgroepen 

maken dan weer kennis met 

kinderrechten in de Wereld 

van Kina: het Huis. Zes 

helden van De Bende van :P 

helpen je vechten voor je 

rechten. En op 28 oktober 

wordt het griezelen op de 

Halloweenparty in het 

Gravensteen.

Performances, straattheater, muziek en workshops: een ontdekkingstocht voor en door kinderen.
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kort

wedstrijd

WAAR
IN

GENT

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Stuur de oplossing vóór 12 oktober naar: 
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent, 
Botermarkt 1, 9000 Gent. Meespelen kan 
ook via  waaringent@stad.gent. 

De vijf winnaars 
krijgen de koelkastpoëzie  
‘Gentsche frigopoëzie numero twie’, 
geschonken door het STAM. 

De vijf winnaars van de vorige wedstrijd
herkenden het portret van pastoor Koen 
Blieck aan de Filips Van Cleeflaan. Ze krijgen 
een  duoticket voor de Gentse film ‘Vincent’, 
 geschonken door de Dienst Internationale 
 Relaties en Netwerken.

· Jeanine Ghys, Gent
· Hedwine De Coninck, Gent
· Arno Sonneville, Gent
· Febe Sioen, Gent
· Michel Migom, Wondelgem

Loketten Burgerzaken
nog beter bereikbaar

Al enkele maanden kun je in het AC Zuid (Woodrow Wilsonplein 1) 
op dinsdagavond alleen na afspraak terecht aan de loketten. Op die 
manier wordt iedereen vlotter geholpen. Daarom zijn de loketten vanaf 
8 oktober ook op zaterdagochtend, van 9 tot 12.30 uur, enkel nog na 
afspraak toegankelijk.

Vanaf 3 oktober zijn de dienstencentra in Gentbrugge, Nieuw Gent, Sint-Amandsberg 
en Wondelgem ook op maandag open: van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 16 uur.

Voor meer info en afspraken:  www.stad.gent of  09 210 10 10 (Gentinfo).

Stookoliepremie

Gentenaars die het financieel moeilijk 
hebben en hun woning op stookolie 
verwarmen, maken kans op een 
stookoliepremie. Heb je onlangs je 
mazouttank gevuld? Binnen de 60 
dagen na de tankbeurt kun je de 
premie aanvragen. Neem contact op 
met de Energiecel van OCMW Gent 
voor meer informatie.

 09 266 99 52 (Energiecel OCMW Gent)

Openbare werken
in de rand

Er zijn heel wat openbare werken be-
zig of in de maak, ook in de Gentse 
randgemeenten. Midden september 
startte de vernieuwing van de Bloem-
straat en het Merelbekestationplein 
in Gentbrugge. Deze werken zullen 
ongeveer één jaar duren. Ook de 
omgeving Keuzekouter in Drongen 
wordt momenteel aangepakt, nog 
tot de zomer van 2018. Van begin 
oktober tot het voorjaar van 2018 
zullen in de Gentstraat in Oostakker 
aannemers aan de slag zijn. Meer 
informatie over de openbare werken 
in de stad vind je op www.stad.gent/
openbarewerken.

 09 266 79 00  
 (Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen)

E-loket 
parkeervergunningen
 
Wil je een bewonersvergunning aanvragen 
of verlengen, heb je een tijdelijke bewoners-
vergunning of een parkeervergunning  nodig, 
wil je je nummerplaat definitief wijzigen of 
een vervangvoertuig aanmelden? Dat kan op 
parkeervergunningen.stad.gent. Log in met je 
eID of federale token, of mail naar  
mobiliteit@stad.gent voor meer informatie.

 09 266 28 00 (IVA Mobiliteitsbedrijf)
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De nieuwe Rabottorens

ACHT OP EEN RIJ

“De drie bouwstroken zijn niet zo hoog 

als de oorspronkelijke toren. Ze tellen 

maximaal zeven bouwlagen en liggen 

naast elkaar, dwars op de Opgeëisten-

laan. Daartussen leggen we gemeen-

schappelijke tuinen aan en elk apparte-

ment heeft ook zijn eigen terras. 

Iedereen die op de wachtlijst staat voor 

een sociale woning in het Rabot maakt 

kans op een plekje, maar we geven 

natuurlijk voorrang aan de bewoners van 

de huidige derde toren.”

Bruggen naar Rabot
In totaal komen er acht gebouwen, maar 

eerst moeten de twee resterende 

Rabottorens nog tegen de vlakte.  

“De sloop van de tweede toren start 

begin volgend jaar. Daar komen tegen 

2020 twee bouwstroken, goed voor circa 

95 appartementen. Pas daarna maken we 

ook de derde Rabottoren met de grond 

gelijk. Op die plek komen uiteindelijk een 

140 appartementen. Het einde van alle 

werken is voorzien in 2023.”

Twee van de gebouwen die momenteel 

opgetrokken worden – het tweede en 

derde – staan op een sokkel met een 

parkeergarage, bergingen en fietsen-

stallingen voor de bewoners. Er is ook 

een afvalstraatje met containers die de 

bewoners kunnen openen met een 

persoonlijke badge. En in het eerste 

gebouw, aan het Griendeplein, komen er 

op het gelijkvloers gemeenschapsvoor-

zieningen en eventueel ook winkels.

De nieuwe site maakt deel uit van het 

stadsvernieuwingsproject ‘Bruggen naar 

Rabot’ dat de wijk met het centrum wil 

verbinden. Wannes Haghebaert (Dienst 

Stedelijke Vernieuwing): “De nieuwe 

appartementen worden helemaal 

geïntegreerd in het Rabotpark: de groene 

dreef van dat park zal langs de nieuwe 

appartementen verder lopen tot aan het 

Griendeplein. Daarnaast komt er een 

extra tuin voor alle buurtbewoners, met 

zicht op de historische Rabottorentjes 

aan de Lieve.” 

Waar vorig jaar de eerste Rabottoren nog aan de wolken krabde, is de bouw van drie nieuwe, lagere 
wooneenheden gestart. “Het worden drie gebouwen met sociale huurappartementen”, vertelt Karin 
Wouters van de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent. Die zijn normaal gezien over twee jaar 
klaar: goed voor 54 woningen met 1 slaapkamer, 61 met 2 slaapkamers en 16 met drie slaapkamers.

INFO
Dienst Stedelijke Vernieuwing

 09 266 82 33
 www.stad.gent/bruggen-naar-rabot 
 www.facebook.com/bruggennaarrabot 

Bevoegd: schepen Tom Balthazar
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de route

Het Stedelijk Natuurreservaat 
Bourgoyen-Ossemeersen 

verandert nog steeds. Stap voor 
stap wordt het nieuwe beheerplan 

gerealiseerd. Zo worden 
bijvoorbeeld de struiken en bomen 

die er niet thuishoren, gekapt 
of vervangen door inheemse 

soorten en komen de graanakkers 
van weleer terug. Het doel: 

het historische landschap van 
meersen, een donk en een kouter 

in ere te herstellen. Wat verandert 
er zoal?

In de meest noordwestelijke hoek lag 
vroeger een ‘kouter’. Dat is een zandig 
terrein waarop in het verleden akkers 
werden aangelegd. Voortaan vind 
je daar opnieuw een graanakker: de 
voedselbron bij uitstek voor akkervogels 
zoals de veldleeuwerik. Ook op de plek 
waar nu nog het Valkenhuisbos staat, 
zullen zulke akkers komen.

7

IN ERE  
HERSTELD

Bourgoyen-Ossemeersen

Graanakker



MEER INFO over het nieuwe beheerplan Bourgoyen-Ossemeersen vind je op   www.stad.gent (tik ‘beheer van het natuurgebied’ in het zoekvenster).
Groendienst:  09 225 68 59  groendienst@stad.gent Bevoegd: schepen Tom Balthazar

Compensatiegroen

In het westen van het gebied wordt 5,5 
hectare aan bos gekapt (het Valken-
huisbos). In de plaats daarvan worden 
inheemse bomen en struiken aange-
plant aan de rand van het reservaat, ter 
compensatie. Op een opgehoogd stuk in 
de zuidelijke Ossemeersen zullen onder 
meer zomereik, veldesdoorn en Gelder-
se roos het overnemen van het huidige 
open terrein.  

Jonge wilgen

Misschien is het je al opgevallen: soms 
zweven er massa’s witte pluisjes door de 
lucht. Die komen van populieren en wil-
gen, bomen die sommige plekken in het 
gebied dreigen te overwoekeren. Aan 
de Aalscholverplas, ten zuidwesten van 
het Valkenhuisbos, is dat bijvoorbeeld 
het geval. De jonge wilgen daar worden 
binnenkort gekapt, zodat de plas open 
blijft.

Hakhoutbosje

In het zuiden van het natuurreservaat 
stonden al een 50 jaar geleden weekend-
huisjes. De laatste bewoners vertrokken 
er zowat 15 jaar geleden, maar lieten 
heel wat hoogstammige bomen staan. 
Een deel wordt tot aan de grond afgezet, 
zodat ze nadien weer kunnen uitschieten. 
Zo ontstaat een hakhoutbosje. De exoten 
worden definitief gerooid.

Waterdiertjes scheppen

Vorig jaar werden een grote en kleine 
schepvijver aangelegd bij het bezoe-
kerscentrum aan de Driepikkelstraat. 
Kinderen kunnen er de fauna en flora – 
zoals kevers, larven en waterinsecten – 
van dichtbij bestuderen, met behulp van 
een uitleenkist. Tegen eind september 
worden de schepvijvers voorzien van 
steigers, om al dat scheppen te verge-
makkelijken. 

Fietsverbinding

De Bourgoyendreef is permanent 
toegankelijk voor fietsers. Voor 9 uur 
en na 16 uur mogen fietsers ook van de 
Driepikkelstraat naar de Baudetlaan en 
van de Baudetlaan naar de Bunderweg 
rijden, een aangename route om naar 
het werk of naar school te fietsen. Vanaf 
eind dit jaar zullen die routes bij wijze 
van proefproject ook op zaterdag, de 
hele dag door, toegankelijk zijn voor 
fietsers.

321

6 45

Valkenhuisbos

Het Valkenhuisbos, in het westen van 
het gebied, wordt uiterlijk begin volgend 
jaar gekapt. Het bos ontstond jaren 
geleden toen er nog private eigenaars 
 waren, maar de uitheemse bomen 
(exoten) maken het moeilijk voor lokale 
planten en dieren om er te leven. Deze 
exoten verdwijnen, maar in de plaats 
wordt aan de rand van het gebied 
 inheems groen aangeplant.
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Week van de Geestelijke Gezondheid

TRAIN JE  VEERKRACHT
Een goede vriendin verliest haar moeder. 

Je partner wordt ontslagen. Een kind lijdt 

onder een vechtscheiding. Verlies heeft vele 

gezichten. Hoe help je mensen tijdens zo’n 

moeilijke periode? Niet door over je eigen 

verdriet te beginnen, vertelt rouwspecialist 

Manu Keirse. 

“Je moet mensen niet vertellen hoe ze zich 

moeten voelen, maar luisteren naar hoe het 

voor hen voelt. Daarvoor heb je veiligheid 

en rust in jezelf nodig, en voldoende inzicht 

in rouw en verdriet. Hoe je dat leert? Lees 

er eens een goed boek over. Of volg een 

workshop tijdens de Gentse Week van de 

Veerkracht. Ik geef zelf ook een lezing.” 

(lacht)

Blijf er niet mee zitten
Stress, angst, verdriet: ze maken deel uit 

van het leven, maar soms zijn ze extra 

belastend of geraak je er niet uit zonder 

hulp. Het taboe rond psychische klachten 

brokkelt gelukkig af. Maar er is nog werk 

aan de winkel, weten ze bij de Dienst Wel-

zijn en Gelijke Kansen. Sara Symoens: “Veel 

mensen zitten in de knoei, maar durven er 

niet over te praten. Andere mensen willen 

wel helpen, maar weten niet hoe. Daarom 

biedt de Stad gratis workshops aan rond 

thema’s als depressie, burn-out, rouw, … 

Elke particulier of organisatie kan zo’n 

workshop aanvragen. Wij zoeken de 

 geschikte expert.” 

Joke Vasseur: “De boodschap is: ‘Blijf er niet 

mee zitten’. We mikken op alle Gentenaars, 

want iedereen heeft het wel eens moeilijk. 

Speciale aandacht gaat naar kinderen, 

jongeren en personen met een migratie-

achtergrond.”

Naast het gewone aanbod zet de Stad het 

thema extra in de kijker tijdens de Week 

van de Veerkracht, van 7 tot 14 oktober. 

Het programma omvat niet minder dan 55 

gratis workshops, activiteiten en lezingen. 

Zo doet kinderpsychiater Binu Singh de 

psyche van je kroost uit de doeken en ver-

telt psychologe Erna Claes hoe je een drang 

naar perfectionisme in goede banen leidt.

TRAIN JE 
VEERKRACHT

7 TOT 14 OKTOBER 2016

INFO
•  Gratis workshops ‘Blijf er niet mee zitten’: 

 www.geestelijkgezondgent.be 
•  Programma en inschrijven voor  

‘Week van de Veerkracht’:  
 www.geestelijkgezondgent.be/veerkracht 

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
 09 267 03 00
 welzijnengelijkekansen@stad.gent 
 www.facebook.com/Gentgezondestad

Bevoegd: schepen Resul Tapmaz
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“Virtueel rondlopen" 

Dzengiz Tafa (35): “Als mede-
werker bij DigitaalTalent@Gent 
leer ik heel wat Gentenaars 
met de computer werken. 
Tijdens de Digitale Week doen 
we enkele van de nieuwste 
toepassingen uit de doeken. 
We geven een workshop over 
wat je allemaal met een 
3D-printer kunt én begeleiden 
een middagje 'virtual reality'. 
Met behulp van een computer-
bril stap je het virtueel univer-
sum binnen. En geloof me, daar 
valt veel te ontdekken."

“Drones en games"

Elif Pinar (32): “Mijn dochters 
en ik kijken uit naar de 
Doebeurs. Vorig jaar gingen 
we er op aanraden van een 
vriendin naartoe. Wat een 
belevenis! We werden verwel-
komd door een robot en keken 
onze ogen uit: we konden een 
drone zien, een robot bestu-
ren, apps testen, gamen, ...  
De middag was veel te kort. 
(lacht) Vooral mijn oudste was 
razend enthousiast, sindsdien 
gaat ze naar de programmeer-
workshops van CoderDojo."

"Creatieve robots"

Isabel Allaert (29): “Onze orga-
nisatie maakt kinderen vanaf 
5 jaar vertrouwd met nieuwe 
technologieën. We deden vorig 
jaar workshops op de Digitale 
Doebeurs, dit jaar staan we er 
opnieuw. We brengen onder 
meer Eggbots en WaterColor-
Bots mee, dat zijn robots die 
op een bal of op papier zetten 
wat je op de computer tekent. 
Wie de smaak te pakken heeft, 
kan na de Doebeurs met aller-
lei technologieën aan de slag 
in ons FYXXI-lab.” 

“Week vol ontdekkingen”

Daniël De Ridder (67): “Ik ben 
computerbuddy in het Open 
Huis in onze buurt. Dus ik ken 
wel wat van nieuwe media, 
maar ik leer graag bij. De 
Digitale Week is ideaal. Vorig 
jaar ontdekte ik er Geocaching, 
een wandelzoektocht waarbij 
je tablet als gps dienstdoet. 
Heel plezant! Ook nu weer 
volg ik workshops. En ik geef 
er zelf twee: eentje waar je een 
diavoorstelling leert maken met 
digitale foto’s en eentje waar je 
kennismaakt met google+.”

Je computerskills updaten? Tijdens de Digitale Week zetten weer heel wat Gentse 
organisaties workshops op. Je maakt kennis met de nieuwste technologieën 

en kunt gratis je basiskennis bijvijlen. Het startschot wordt gegeven op 
zaterdag 8 oktober: de Digitale Doebeurs gunt je een interactieve 

blik in de toekomst ... Deze vier zijn alvast op het appel. 

De Digitale Week met als thema 'Maak je droom' vindt plaats van 8 tot 16 oktober. De meeste activiteiten zijn gratis, voor sommige moet je inschrijven.  
Een overzicht vind je op  www.stad.gent/digitaleweek en in de brochure, verkrijgbaar in de Stadswinkel (Botermarkt 17A) of in een Digitaal Talent Punt in je buurt. 
De Digitale Droombeurs op 8 oktober vindt plaats in de Handelsbeurs (Kouter 29), van 13.30 tot 17.30 uur. De toegang is gratis. 
INFO: Digipolis - DigitaalTalent@Gent   09 266 09 00  digitaal.talent@stad.gent Bevoegd: schepen Martine De Regge.

de vier

IEDEREEN  
DIGITAAL
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VANAF ZO 23 OKT

A GLIMPSE OF  
WHERE WE’RE 
GOING

De reeks ‘Stad van morgen’ in het 
STAM, over de toekomst van Gent, kent 
vanaf 23 oktober een nieuwe afleve-
ring: ‘A glimpse of where we’re going’. 
Welke plannen, ideeën of dromen zijn 
er voor de toekomst? Kunstenaar Elly 
Van Eeghem laat haar verbeelding 
spreken, en nodigt een 30-tal kunste-
naars, wetenschappers, architecten en 
bewoners uit om hetzelfde te doen.  

 www.stamgent.be  09 267 14 00  
  

 

ZO 16 OKT

REQUIEM VAN BRAHMS 

Het Collegium Vocale Gent en het Orchestre des Champs-Elysées 
brengen een romantische klassieker tot leven op het podium van 
Muziekcentrum De Bijloke: Ein Deutsches Requiem van Johannes 
Brahms. Het namiddagconcert start om 15 uur. 

 www.debijloke.be  09 269 92 92  

VR 21 OKT
Dag van de  
Jeugdbeweging

Tijdens de Dag van de Jeugd-
beweging wordt het Coyen-
danspark aan de Voorhoutkaai 
van 16 tot 19 uur ingepalmd door 
jeugdwerkuniformen en sjaaltjes 
in alle kleuren. Er zijn optre-
dens van onder meer Piccadilly, 
Stereoseat en DJ Freaquency 
en voor de allerkleinsten is er 
animatie. De toegang is gratis, 
inclusief pannenkoeken als 
vieruurtje voor de deelnemers 
die in jeugdbewegingskledij 
komen.

 www.dagvandejeugdbeweging.be    
 09 269 81 10 (Jeugddienst)

ZO 9 OKT
Jaar van de egel
Workshop  
tuinieren

Hoe bereid je je tuin voor op 
de winter? En hoe zorg je 
ervoor dat ook egels, vogels 
en andere dieren de koude 
dagen kunnen doorkomen? 
Tijdens de workshop ‘winterin-
richting van je tuin’ krijg je al-
lerlei praktische tips. Afspraak 
op 9 oktober in De wereld van 
Kina: de Tuin, Berouw 55, van 
14 tot 16 uur. Inschrijven kan 
nog tot vrijdag 7 oktober via  
go.stad.gent/egel of op  
09 210 10 10 (Gentinfo). 
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DO 6 & 20 OKT

OP WEG NAAR DE 
KROOK 

In aanloop naar de opening van de gloed-
nieuwe stadsbibliotheek aan De Krook – 
op 10 maart 2017 – staat elke maand een 

‘Krooklezing’ op het programma in de huidi-
ge hoofdbibliotheek, Graaf van Vlaanderen-
plein 40. Bibliotheekdirecteur Krist Biebauw 

doet op 6 oktober de nieuwe werking van 
de bib uit de doeken.  

Op 20 oktober vertelt  architect Ralf 
 Coussée meer over het nieuwe gebouw 

als ‘balkon op de stad’. Beide lezingen zijn 
gratis en vinden plaats in de inkomhal, van 

20 tot 21.30 uur. Schrijf wel vooraf in op 
bibliotheek@stad.gent of  

09 266 70 00 (Bibliotheek Zuid). 

 www.stad.gent/bibliotheek  

WO 12 OKT
Jobbeurs

Op zoek naar werk? Op 
de gratis Jobbeurs in de 
Handelsbeurs (Kouter) 
stellen ruim 70 Gentse 
werkgevers hun vacatures 
voor, van 14 tot 18 uur. Je 
kunt er ook verschillende 
workshops volgen, zoals 
leren solliciteren. Inschrij-
ven is niet nodig.

 www.stad.gent 
  (tik ‘jobbeurs Handelsbeurs’  
 in het zoekvenster) 

 09 266 83 00 (Dienst Werk)

DI 18 OKT 

MIDIMIX: EN CHORDAIS

Midimix, dat zijn zeven concerten met focus op muziek uit het 
Zuiden van Europa, waaronder Portugal, Italië, Griekenland 
en Spanje. Met het Midimix-abonnement kun je vijf, zes of alle 
 zeven concerten aan een voordelige prijs meepikken. 
En Chordais, een muziekensemble uit Griekenland, bijt de spits 
af. Het ensemble vond een midden tussen de eeuwenoude 
Byzantijnse muziektraditie en de recentere Griekse genres, en 
oogstte daarmee wereldwijd lovende reacties. Oordeel zelf, om 
20 uur in De Centrale.

 www.decentrale.be  09 265 98 28

ZA 8 & 22 OKT
Library Sessions

In oktober staan er twee 
Library Sessions op het 
programma. Op 8 oktober 
kun je naar Eyemèr luisteren. 
Eyemèr is de artiestennaam 
van de Gentse singer-song-
writer Sarah Devreese, die 
het in 2014 tot finaliste van 
Humo’s Rock Rally schopte 
met alternatieve melancholi-
sche muziek. 
Op 22 oktober is het de beurt 
aan The Art Bridge Band, 
studenten van de Gentse 
Academie De Kunstbrug. Zij 
brengen muziek in het genre 
van Glenn Miller, met een 
combo koperblazers (sax, 
trombone, trompet), piano, 
basgitaar en drum. 
De concerten vinden plaats in 
de muziekafdeling van Biblio-
theek Zuid, Graaf van Vlaan-
derenplein 40, van 15 tot 16 
uur. De toegang is gratis, je 
hoeft niet te reserveren.

 www.stad.gent/bibliotheek 
 09 266 70 00  

 (Bibliotheek Zuid)  
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ZIE OOK  
WWW.UITINGENT.BEagenda

oktober

ZO 9 OKT

FAIR FASHION FEST
Een Eerlijke Mode Markt, een modeshow, Fair Fashion Talks, 
een workshop over natuurlijke textielverven, … Op het Fair 
Fashion Fest, tijdens de Week van de Fair Trade, staat alles 
in het teken van eerlijke mode. Het gratis festival vindt plaats 
in het MIAT, Minnemeers 10, van 12 tot 18 uur. Het volledige 
programma vind je op www.fairfashionfest.be. 

 0471 56 34 67 (Gent Fair Trade)

ZO 2 OKT
Pierkesloop

De Pierkesloop voor lagere-
schoolkinderen, hun ouders en 
hun leerkrachten staat dit jaar in 
het teken van kinderen met 
aangeboren immuunstoornis-
sen. Het startschot wordt 
gegeven om 10 uur in het 
Wouter Weylandtstadion, 
Emanuel Hielstraat 106 in 
Gentbrugge. Deelnemen kost 5 
euro.  Inschrijven doe je de dag 
zelf van 8.30 tot 9.30 uur. 

 www.stad.gent  
 (tik ‘Pierkesloop’ in  
 het zoekvenster)  

 09 266 80 00 (Sportdienst)

ZO 2 OKT
Open Bedrijvendag 

De eerste zondag van oktober 
zetten naar goede gewoonte 
honderden Belgische bedrijven 
de deuren open voor het grote 
publiek. Gent is dit jaar een 
van de ‘hotspots’: van 10 tot 17 
uur kun je een kijkje nemen 
in tien Gentse bedrijven. De 
deelnemende bedrijven vind je 
op www.openbedrijvendag.be/
hotspot/gent. 

 09 210 10 60  
 (Ondersteuningspunt  
 Ondernemers Gent - OOG)
 

DO 13 OKT
Japans theater

Omdat Gent en de Japanse stad Kana-
zawa al 45 jaar zustersteden zijn, pro-
grammeert de Stad samen met de UGent 
een jaar lang Japanse activiteiten. Op 13 
oktober staat het Noh theater in de kijker. 
Deze 600 jaar oude podiumkunst uit  
Japan – in 2008 uitgeroepen tot 
 werelderfgoed – is een soort gemaskerd muzikaal speelstuk van 
dans en zang. In Filmzaal Plateau,  Paddenhoek 3, staan twee 
stukken van de bekende Nohgaku- artiest Katsumi Noboru op het 
programma, om 19 uur. De voorstelling is gratis, inschrijven kan nog 
tot woensdag 12 oktober via go.stad.gent/kanazawa of op  
09 210 10 10 (Gentinfo). 

 www.stad.gent/kanazawa 

DO 6 OKT
Sportdag 55+
 
Ben je 55 of ouder en ben je 
graag in beweging? Kom naar 
de sportdag in S&R Rozenbroe-
ken (Victor Braeckmanlaan 180) 
en probeer verschillende spor-
ten uit. Voor een hele dag (van 
8 tot 17.15 uur) betaal je 10 euro, 
voor een halve dag (van 8 tot 12 
uur of van 13 tot 17.15 uur) 5 euro.

 www.stad.gent (tik 'sportdag' in  
 het zoekvenster) 

 09 266 80 00 (Sportdienst)  
 

ZO 9 OKT
Gent MATIN33S
 
Gent MATIN33S biedt opnieuw 
een boeiend parcours in de 
binnenstad langs het werk van 
hedendaagse kunstenaars. 
Gentse galeries, maar ook 
off-spaces (plekken die een plat-
form bieden aan hedendaagse 
kunstenaars) stellen gratis hun 
deuren open van 11 tot 18 uur. 

 www.gent-matinees.be
 09 269 84 80 (Cultuurdienst)

ZO 9 OKT 
100% MAROC: Arij 
 
Dit ensemble uit Tangers bestaat 
uit een tiental jonge vrouwelijke 
muzikanten. Ze brengen klassie-
ke Marokkaanse muziekgenres 
zoals al-ala, malhoun en tarab 
algharnati, naast traditionele 
volksmuziek uit het noorden 
van Marokko. Om 20 uur in De 
Centrale.

 www.decentrale.be 
 09 265 98 28  
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Bij alle activiteiten met dit icoon kun je terecht 
met de UiTPAS. Meer informatie over de UiTPAS 

en een actueel overzicht van alle activiteiten vind 
je op  www.uitingent.be.

 www.facebook.com/uitingent  @UiTinGent

DO 13 OKT 
Paternel

De Gentse componist Frank 
Nuyts schreef de kameropera 
Paternel, op een tekst van film- en 
theaterauteur Philippe Blasband. 
Drie zussen verdelen de objec-
ten van hun overleden vader, 
onder toeziend oog van een ver-
pleegster. Aan de hand van die 
 objecten wordt het verleden en 
de dood van hun vader op intie-
me wijze opgeroepen. Om 20 uur 
in Muziekcentrum De Bijloke.

 www.debijloke.be 
 09 269 92 92  

VANAF VR 14 OKT
Oorlog in korte 
broek 

Hoe hebben kinderen WOI 
 ervaren? De tentoonstelling 
 ‘Oorlog in korte broek 14-18’ 
bekijkt de ‘grote oorlog’ vanuit 
hun perspectief. Zes kinderen uit 
zes landen vertellen elk hun heel 
eigen verhaal aan de hand van 
dagboeken, brieven, speelgoed, 
liedjes en tekeningen. De expo 
start op 14 oktober en loopt nog 
tot 2 april 2017 in de Sint-Pieters-
abdij, Sint-Pietersplein 9, Gent.

 www.sintpietersabdij.stad.gent  
 09 266 85 00  

 (Historische Huizen Gent) 
 

ZA 8 & MA 10 OKT 

Bib gaat 100% Maroc
In oktober zet Bibliotheek Zuid (Graaf van Vlaanderenplein 
40) Marokko in de kijker, in het kader van het festival 100% 
Maroc. Op zaterdag 8 oktober, van 14 tot 16 uur, leest  auteur 
Laïla Koubaa voor uit haar kinderboek ‘Ik wil niet naar 
 Marokko!’, waarna ze met de kinderen en hun ouders in 
filosofische dialoog gaat. Op maandag 10 oktober, van 19.30 
tot 21.30 uur, kun je kennismaken met het werk van schrijvers 
met Marokkaanse roots, onder meer Hafid Bouazza, die in 
2004 de Gouden Uil won voor zijn roman Paravion. Inschrij-
ven doe je via www.vormingplusgent-eeklo.be (tik ‘Maroc’ in 
het zoekvenster) of 09 224 22 65. 

 www.stad.gent/bibliotheek  09 266 70 00 (Bibliotheek Zuid)

DI 25 OKT
En nou is  
het afgelopen

Wat zeg je tegen je kind op de 
dag van een spannende 
wedstrijd? Wat roep je langs de 
zijlijn? Hoe reageer je na een 
verloren wedstrijd? De humoristi-
sche theatervoorstelling ‘En nou 
is het afgelopen’, over een gezin 
dat probeert om te gaan met 
prestatiedrang, is ongetwijfeld 
herkenbaar voor heel wat ouders 
van sportende kinderen. De 
voorstelling is gratis en vindt 
plaats in de Groenzaal, Lange 
Boomgaardstraat, Gent, om 20 
uur. Reserveer wel tijdig een 
plaatsje op de website van de 
Sportdienst.

 www.stad.gent/sport  
 09 266 80 00 (Sportdienst)

ZA 15 OKT 
Shiraz ensemble

Muziek en poëzie van jonge 
Iraanse musici, om 20 uur in De 
Centrale. Het Shiraz ensemble, 
met zanger Amir Asna-Ashari, 
laat zich inspireren door zowel 
de Perzische klassieke traditie als 
de regionale en etnisch-culturele 
verscheidenheid van Iran. 

 www.decentrale.be  
 09 265 98 28  
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ZA 15 OKT
Avishai Cohen Trio

De Israëlische jazzbassist en componist 
Avishai Cohen verrast zijn toehoorders 
graag met een specifieke combinatie 
van melodie en groove, complexiteit en 
eenvoud, traditie en vernieuwing. 
In Muziekcentrum De Bijloke deelt zijn 
trio (contrabas, piano en drum) het 
podium met het Brussels Philharmonic. 
Afspraak om 20 uur.

 www.debijloke.be  09 269 92 92 
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