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Expo STAM

De waarheid over draken
Zelfs een fantasiedier moet 
anatomisch kloppen, vindt 
 Dominick Verschelde van 
het Museum voor Dierkunde 
(UGent). Dominick reconstru-
eert vaak dierenskeletten. 
Voor de expo Draken in het 
STAM waagde hij zich aan een 
mythologisch beest. Met het 
skelet van een slang, botjes 
van pluimvee en konijnen, veel 
fantasie en nog meer enge-
lengeduld knutselde hij een 
‘echt’ drakenskelet in elkaar. 
Het beest is vier meter lang en 
werd Rubi gedoopt. 
Annelies Nevejans (STAM): 
“Dat Dominick elementen van 
verschillende dieren combi-
neert, is geen toeval. Draken 
zijn meestal samenraapsels van 
afwijkende zaken uit de natuur. 
Vliegende reptielen bestaan, 
soms worden er tweekoppige 
dieren geboren en zelfs vuurs-
puwers komen voor: de bom-

bardeerkever mengt chemi-
sche stoffen tot een explosief 
mengsel en spuwt dit dan uit, 
om spinnen en andere vijan-
den af te schrikken.” Draken 
zijn van alle tijden en culturen. 
In vroegere tijden  waren het 
vaak slangachtige wezens. Het 
beeld dat wij ervan hebben, 
ontstond na de kruistochten en 
de ontdekking van de krokodil. 
Sindsdien heeft de draak een 
langwerpige muil, schubben en 
een staart. Ook hun symboli-
sche betekenis kan variëren, 
vertelt Annelies Nevejans. “In 
China is de draak een geluks-
brenger, hoewel hij zich ook 
tegen je kan keren. In onze 
middeleeuwse cultuur staat 
het beest vaak symbool voor 
het kwaad. Vandaar de zeven 
koppen, symbool van de zeven 
hoofdzonden. Anderzijds moet 
de draak op het belfort de stad 
beschermen.“ 

Met een ‘Drakenticket’ com-
bineer je een bezoekje aan 
het STAM en het belfort, aan 
een goed koper tarief. Scholen 
kunnen een bezoek aan de 
expo combineren met een 
workshop in De wereld van 
Kina. Voor kinderen vanaf 6 
jaar zijn er draken kamers waar 
ze kunnen lezen, bouwen en 
spelen, en het luisterverhaal 
Drakonia. Neem je UiTPAS 
mee: in ruil voor vijf punten is 
het luisterverhaal gratis. Nog 
geen UiTPAS? Haal er eentje in 
de Stadswinkel.  
Info op www.uitingent.be of  
09 210 10 10 (Gentinfo).

INFO
Draken, nog tot 28 mei 2017 in het 
STAM, Godshuizenlaan 2.

 09 267 14 00
 www.stamgent.be 
  

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:  
Yves Deckmyn

 09 266 52 92 
 stadsmagazine@stad.gent 
 www.stad.gent/stadsmagazine
  stadsbestuurgent 
  @Stadgent
  Stad Gent
 stadgent
 Stad Gent

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, Frank Goetmaeckers, 
Thomas Lecompte, Maarten 
Messiaen, Veronique Temmerman, 
Bjorn Vandenbussche, Nathalie Van 
Laecke, Klaas Verdru.
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De draak op het belfort moet de stad beschermen.
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GENT STADSMAGAZINE

De prijs 

van ouder worden

2.900 Gentenaars wonen in 
een woonzorgcentrum van 
OCMW Gent, een vzw of de 
private sector. Het OCMW is 
met zeshonderd plaatsen de 
grootste aanbieder van de 
stad. Vanaf wanneer kun je 
daar terecht? Hoeveel kost 
dat? En wat als je het niet 
kunt betalen? 

Proeven
van beroepen

Wat wil je later worden? 
Moeilijke vraag voor veel 
tieners. Het Beroepenhuis 
laat jongeren van 11 tot 14 
jaar kennismaken met vijftig 
beroepen uit verschillende 
sectoren. Je kunt negen 
zondagen per jaar met het 
hele gezin naar de doe-
tentoonstelling.

Ottogracht 
tot Krook

De bibliotheek aan het Zuid 
sluit binnenkort de deuren. 
Ongeveer twee maanden 
later openen die van de 
gloednieuwe bibliotheek 
in De Krook. Waar kun je 
in tussentijd terecht? Wat 
gebeurt er met de huidige bib? 
In deze ‘route’ nemen we een 
wandeling doorheen de tijd …
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10  Nie veur beuzakskes
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15  ENTR en schuif aan

18  Jong en Wijs

20  Agenda

21 Overzicht
nieuwjaarsevenementen

Geslaagd
nieuw jaar

28.834 gratis drankjes, een 
studentenfanfare en liedjes 
uit de studentencodex: de 
nieuwjaarsdrink onder 
de stadshal, op zondag 15 
januari, heeft veel weg van 
een cantus. Het thema is ‘Stad 
van kennis’, omdat in 2017 de 
Gentse Universiteit 200 jaar 
bestaat. 
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kort

Klimmen, Multi SkillZ, ijsschaatsen, 
basketbal, zwemmen … Tijdens 

de krokus- en paasvakantie 
kunnen kinderen en jongeren zich 

opnieuw uitleven in een hele reeks 
sportkampen. Voor jongeren van 

6 tot 12 jaar met een beperking 
is er tijdens de paasvakantie een 
G-omnisportkamp. Een overzicht 

vind je op www.stad.gent/sport of 
haal een brochure in de Gentse 

sporthallen of zwembaden. Nieuw dit 
jaar: de inschrijvingen voor zowel de 

krokus- als paaskampen starten op 
hetzelfde moment. Voor Gentenaars 
is dat vanaf zaterdag 14 januari, voor 

niet-Gentenaars vanaf maandag 
16 januari. Inschrijven kan via de 

website, telefonisch of ter plaatse in 
het Huis van de Sport, Zuiderlaan 13.

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

KROKUS- EN PAASKAMPEN
ÉÉN INSCHRIJVINGSDATUM

Brandweer 
past tarieven aan

Breekt er brand uit, zit je vast in een lift 
of moet de brandweer uitrukken voor 
een noodgeval? Dan hoef je daar niet 
voor te betalen. Maar er volgt wel een 
factuur als je de brandweer nodig hebt 
om bijvoorbeeld je sleutels uit de goot te 
vissen, je kat uit de boom te halen of een 
wespennest te verdelgen. Die tarieven 
worden op 1 januari aangepast. 

Meer info vind je op 
 www.brandweerzonecentrum.be/wat-kost-dat

NIEUWE KAART
KINDEROPVANG

Op zoek naar opvang voor je 
kind? De nieuwe jaarkalender 
2017 van de Dienst Kinderopvang 
is nu beschikbaar op www.stad.
gent/kinderopvang. Daarop vind je 
een handige overzichtskaart van 
alle stedelijke opvanglocaties in 
Gent, inclusief contactgegevens 
en sluitingsdata. De meeste 
buitenschoolse opvanglocaties 
bieden vakantieopvang aan 
kinderen tot en met het tweede 
leerjaar, een beperkt aantal ook 
aan kinderen tot in het zesde 
leerjaar.  

 09 210 10 10 (Gentinfo) 
 www.stad.gent/kinderopvang 

IN ELKE WIJK

Met Wijk van de Maand stelde 
de Stad tussen oktober 2013 en 
december 2015 elke maand een 
andere wijk in de kijker. In 2017 
vindt de tweede ronde plaats, maar 
dan een tikkeltje anders: elke wijk 
krijgt een Wijkbeurs. Tijdens zo’n 
beurs worden – in aanwezigheid 
van de burgemeester en 
schepenen – het beleid en 
de plannen voor jouw wijk uit 
de doeken gedaan en stellen 
wijkpartners, lokale organisaties en 
burgerinitiatieven zich voor. In totaal 
vinden er 24 wijkbeurzen plaats, 
telkens op een zaterdagnamiddag 
van 14 tot 17 uur. Oud Gentbrugge 
en Gentbrugge bijten de spits af op 
21 januari (zie agenda p.23).  
Meer informatie en een overzicht 
van de Wijkbeurzen vind je op 
www.stad.gent/wijkvandemaand. 

 09 266 82 29 (Wijkregisseur)
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WERKEN PARKBOSBRUGGEN

De bouw van de Parkbosbruggen – twee fiets- en wandelbruggen 
over de E40 enerzijds en over de R4/Ringvaart ter hoogte van 
de De Pintelaan en de Leebeekstraat anderzijds – is gestart. De 
bruggen zorgen voor een vlotte verbinding tussen Gent en het 
parkbos en maken een langeafstandsverbinding mogelijk tussen 
Gent, Deinze en Oudenaarde. Fietsers en voetgangers die nu 
nog gebruik maken van de drukke N43 of N60 zullen dankzij de 
parkbosbruggen veiliger op hun bestemming geraken. De werken 
duren normaal gezien anderhalf jaar. 

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

TE GAST OP DE  
GEMEENTERAAD

Maandelijks komen de 51 gemeente-
raadsleden samen in het Gentse 
stadhuis om er beleidszaken te 
bespreken en al dan niet goed te 
keuren. Wil je daar graag meer over 
weten? Vanaf januari ontvangen 
twee gemeenteraadsleden telkens 
20 Gentenaars op de dag van de 
gemeenteraad, om 17 uur in het 
stadhuis. Je krijgt meer uitleg over 
de werking van de gemeenteraad, 
kunt de agendapunten inkijken en 
het vragenuurtje bijwonen. Zin om er 
op maandag 23 januari bij te zijn? Het 
programma en inschrijvings formulier 
vind je op go.stad.gent/tegast.  
Inschrijven kan vanaf 4 januari.

 09 210 10 10 (Gentinfo) 

Simulatie Parkbosbrug

DE DAMPOORT BOXT  
 
Startende en creatieve ondernemers met ge-
niale ideeën kunnen een handelspand huren 
in ‘The Box’ in de Dampoortstraat 47. Daar 
kunnen ze hun innovatie een weekend tot één 
maand lang testen. En het mooie is: binnen 
enkele uren heb je je eigen winkel of horeca-
zaak, volledig instapklaar en zonder inves-
teringskost. Blijkt de testperiode in ‘The Box’ 
een succes, dan helpt de Stad je zoeken naar 
een permanent pand. Je krijgt ook toegang tot 
het netwerk van andere ‘Boxes’ in Mechelen, 
Turnhout, Brugge en Genk.

 09 210 10 60  www.stad.gent/ondernemen
 ondernemen@stad.gent

OORLOG IN KORTE BROEK
VOOR 20 PUNTEN

De punten die je 
spaart met je UiTPAS, 
de digitale spaarkaart 
voor culturele, sport- of 
jeugdactiviteiten, kun je 
omruilen voor een korting, cadeau of ander 
voordeel. Die voordelen zijn niet min: in ruil 
voor 20 UiTpunten kun je bijvoorbeeld gratis 
naar de expo ‘Oorlog in korte broek’ in de 
Sint-Pietersabdij. Heb je al heel wat punten 
gespaard? In ruil voor 100 punten krijg je een 
Historische Huizen jaarkaart. Daarmee kun je 
een jaar lang gratis naar het Gravensteen, het 
Belfort, de Sint-Pietersabdij, de Sint-Baafsabdij, 
de stadspaleizen D'Hane Steenhuyse en 
Museum Arnold Vander Haeghen en het 
Gentse stadhuis. Nog geen UiTPAS? Koop er 
eentje in de Stadswinkel, Botermarkt 17A. 

 09 210 10 10 (Gentinfo) 
 www.historischehuizen.stad.gent
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"De nieuwjaarsdrink 
staat in het teken van 

200 jaar UGent."

OP EEN GESLAAGD 
NIEUW JAAR



INFO Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren
 09 210 10 10 (Gentinfo)  gentinfo@stad.gent

Bevoegd: schepen Annelies Storms

Gentenaars, ik wens jullie een gezond  
en gelukkig nieuw jaar!

 
2017 wordt een bijzonder jaar. Op 3 april start het nieuwe circulatieplan. Iedereen 
praat er over, dat toont dat de Gentenaars betrokken zijn bij hun stad. Geloof 
mij: het mobiliteitsplan is een hefboom voor een nieuwe samenleving. Er rijden 
vandaag te veel auto’s in en door ons stadscentrum. We moeten samen onze stad 
leefbaar, gezond én bereikbaar houden. Dat kan alleen door anders in en naar het 
centrum te komen. Want de belangrijkste wegen in Gent, dat zijn de luchtwegen 
van de Gentenaars.
Maar er is meer. Op 9 oktober 2017 bestaat onze Universiteit 200 jaar. Dat gaan 
we een heel jaar lang vieren, want de Universiteit is heel belangrijk voor Gent als 
‘kennisstad’. Het programma staat op www.ugent.be/200.
Het college van burgemeester en schepenen komt ook naar je toe om in gesprek 
te gaan. Tussen 21 januari 2017 en 21 april 2018 is er in elke wijk een ‘wijkbeurs’, 
georganiseerd samen met bewoners en lokale verenigingen. Het overzicht vind je 
op www.stad.gent/wijkvandemaand of in het Stadsmagazine.
Tot slot: het project ‘Burgerbudget’ is net gestart. Als je een goed idee hebt om je 
wijk of zelfs de stad beter te maken kan je tot 150.000 euro krijgen! Kijk snel op 
www.burgerbudget.gent, spreek af met vrienden en buren en dien je voorstel in.
Maar: geniet eerst van de feestdagen en van elkaars gezelschap. Santé!
 

Daniel Termont, Burgemeester

28.834 gratis drankjes, een studenten
fanfare en liedjes uit de studenten
codex: de nieuwjaarsdrink onder de 
stadshal, op zondag 15 januari, heeft 
veel weg van een cantus. 
“Het thema is ‘Stad van kennis’, omdat 
in 2017 de Gentse Universiteit 200 
jaar bestaat”, vertelt Jeroen De Weder 
(Dienst Evenementen, Feesten, Mark
ten en Foren). “Om 11 uur wordt het 
startschot gegeven door de studen
tenfanfare Ghent Goes Wild, met hun 
versie van het Gentse geluidslogo. 
Daarna geeft de Belleman het woord 
aan de burgemeester, die een verjaar
dagscadeau meeheeft voor ‘special 
guest’ rector Anne De Paepe. Dan is het 
opnieuw aan de fanfare. Om de sfeer er 
goed in te krijgen, brengen ze een reeks 

gekende studentenliederen. De teksten 
staan in het programmaboekje, dus 
zing gerust mee!”
Ook de kinderanimatie op het Gouden 
Leeuwplein staat in het teken van het 
thema. Jeroen De Weder: “Er zijn work
shops voor ‘kleine wetenschappers’ 
vanaf 5 jaar en in een infrarode ‘photo
booth’ kun je foto’s laten trekken.”
Het einde van de nieuwjaarsdrink 
wordt om 13 uur ingeluid door Klokke 
Roeland, maar eerst laat de ‘wilde’ 
studentenfanfare nog van zich horen. 
Jeroen De Weder: “Ze spelen hits uit de 
jaren 70 en 80, bijgestaan door ‘Homo 
Turisticus’ Jan Matthys – die dag ook 
de presentator van dienst. Speciaal 
voor deze gelegenheid laat hij zich van 
een andere kant zien … of horen.”

"De studenten
fanfare Ghent Goes 
Wild zorgt voor de 

muziek."OP EEN GESLAAGD 
NIEUW JAAR

Nieuwjaarsdrink 
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STADSBUDGET 2017

€ 15,3 mln. Schoonmaak 
€ 13,2 mln. Energie 
€ 7,6 mln. Andere kosten 
€ 6,3 mln. Huur  

€ 216,7 mln.  Lonen ambtenaren 
€ 89,4 mln. Lonen onderwijs 
€ 49,1 mln. Pensioenen 

€ 78,9 mln. Politie  
€ 61,5 mln. OCMW 
€ 36,1 mln. IVAGO 
€ 33,3 mln. Brandweerzone 
 Centrum 
€ 17,1 mln. Digipolis 
€ 4,9 mln. AZ Jan Palfijn 
€ 11,3 mln. Farys 
€ 56,2 mln. Andere verenigingen 
 en instellingen 

Intrestlasten van leningen

Belastingen, communicatie, 
werking …

€ 307,2 mln.   
Gemeentefonds

€ 229 mln.  
Fiscale 

ontvangsten
en boetes

€ 184,4 mln.   
Werkingssubsidies

(inclusief 
Onderwijspersoneel)

€ 95,2 mln.    
Andere

(bv. uit werking)

UITGAVEN 

€ 785,2 mln. 
per Gentenaar € 3.100

€ 42,4 mln. GEBOUWEN

€ 355,2 mln. LONEN

€ 299,3 mln. SUBSIDIES

€ 16 mln. FINANCIËLE UITGAVEN

€ 72,3 mln. OVERIGE WERKING

ONTVANGSTEN

€ 815,8 mln. 

INVESTERINGEN

€ 177,7 mln. 

* Centrumsteden: Antwerpen, Gent, Brugge, Kortrijk, Oostende, Sint-Niklaas, Genk, Hasselt, Turnhout, Roeselaere, Leuven, Mechelen, Aalst.

€ 2.226
per inwoner 

Gent

Gemiddeld
€ 2.006

per inwoner 
Centrumsteden*
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Budget 2017

HET GELD
VAN DE STAD

Op het einde van het jaar haalt het 

 college van burgemeester en schepenen  

de rekenmachines boven: hoe zit het 

met de inkomsten en uitgaven voor 

het komende jaar? De schermen tonen 

voor 2017  opnieuw een positief saldo: op 

een  exploitatiebudget van ongeveer 815 

miljoen euro is er zelfs een overschot 

van liefst 30 miljoen euro. Dit overschot 

wordt gebruikt om investeringen in 

duurzame infrastructuur te financieren.

“In deze tijden is het een unicum dat een 

overheid bijkomende beleidsruimte kan 

creëren zonder de belastingen te verho

gen”, zegt een zichtbaar trotse schepen 

van financiën Christophe Peeters. “Ons 

streng financieel beleid van de voorbije 

jaren heeft daar veel mee te maken. We 

gaan heel voorzichtig om met het stads

budget, door onder meer de inkomsten 

te  onderschatten en de uitgaven te over

schatten. De lage rente helpt natuurlijk 

ook.”

Overlast bestrijden
Een stadsbudget in evenwicht is ook 

goed nieuws voor de inwoners: de stads

belasting hoeft niet te stijgen. Tegelijk 

laat het overschot van 30 miljoen toe 

om extra te investeren. 

“De focus ligt op de aanpak van maat

schappelijke problemen”, vertelt burge

meester Daniel Termont. “We gaan extra 

investeren in samenleven, veiligheid en 

overlastbestrijding, onder meer door 

extra politiemensen, buurtcoaches en 

een overlastcoördinator aan te werven. 

Het preventieve luik is daarbij minstens 

even belangrijk als het repressieve luik. 

Daarnaast zullen we verder investe

ren in flankerende maatregelen die 

voorzien zijn voor de invoering van het 

Circulatieplan. Ten slotte blijven ook 

 onderwijs en kinderopvang een priori

teit, met onder meer extra brugfiguren 

in de scholen.”  

Volgens het meerjarenplan blijft het 

budget in evenwicht tot minstens 2020, 

da’s zelfs nog een stuk in de volgende 

legislatuur. Christophe Peeters: “Mijn 

opvolger zal voor het volgende college 

een nooit eerder geziene 500 miljoen 

euro investeringsruimte hebben.”

INFO
Dienst Financiële Planning

 09 249 22 64
 Katrien.verheye@stad.gent 

Strategische Coördinatie
 09 266 56 21
 Karlfilip.coenegrachts@stad.gent 

Bevoegd: burgemeester Daniel Termont en 
schepen Christophe Peeters

“We gaan extra 
investeren in 
samenleven, 
veiligheid en 

overlastbestrijding.”

Wat als … Gent een huishouden zou zijn? Dan gaan de 
ouders blij de eindejaarsfeesten in met een overschot op 
hun rekening. Da’s een veilig gevoel: het budget is niet 
alleen voor 2017 maar ook voor de komende jaren in 

evenwicht. 
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Hoeveel Gentenaarkes hebben het nog over nen 
beuzak of mijn kazakke? Het Gentse dialect boert 
achteruit. Wil je de mooiste en sappigste taal van 

Vlaanderen mee helpen overleven?   
Reserveer dan met je school of je lokaal diensten-

centrum een ‘stropspeelzak’ en organiseer een 
spelmiddag. “De stropspeelzak is een bordspel dat 

kinderen van 4 tot 8 jaar een mondje Gents leert”, 
vertelt Jo Van Herreweghe (Cultuurdienst). 

“Er zit een begeleidende audio bij van Gents 
 cabaretier Wim Claeys.” 
In de stropzak, gemaakt door het Gents collectief 
appelSien en ANNAnas, zitten zes spelletjes uit de 
tijd van oma en opa. “Jong en oud kunnen zo spelen, 
zingen en vertellen in ‘t Gents.” De zakken gaan nog 
tot het einde van het schooljaar op tournee. Reserve-
ren doe je met een mail naar cultuurdienst@stad.gent.
09 269 87 51, www.stad.gent/weekvanhetgents

 

Nie veur beuzakskes

het ding

10
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2.900 Gentenaars wonen in een woonzorg

centrum van OCMW Gent, een vzw of de 

private sector. Alleen wonen lukt niet 

meer voor deze senioren. Maar met wat 

hulp komt Willy Bernaert in woonzorg

centrum Het Heiveld in SintAmandsberg 

probleemloos zijn oude dag door. Zijn 

raam kijkt uit op de moestuin en de witte 

kippen die daar rondscharrelen. Plezant, 

vindt hij dat. “Thuis hadden we er zo twin

tig lopen. Voor de eieren en om op te eten. 

Het was mijn vrouw die ze slachtte. Toen 

we naar onze assistentiewoning hiernaast 

verhuisden, hebben we er stiekem een 

paar meegenomen. Dat was het begin van 

de kippenren hier. Vijf jaar geleden is mijn 

vrouw gestorven. De kippen helpen 

verzorgen, lukt mij niet meer. Maar ik geef 

wel de eendjes nog te eten.” Ook Annie 

Engelschenschilt had vroeger een grote 

moestuin. In Het Heiveld verzorgt ze de 

planten en de cavia’s. In de zomer helpt ze 

graag in de moestuin. “Onkruid wieden, 

water geven, verplanten ... Of bessen 

plukken om zelf confituur te maken! Ik 

vind dat allemaal zeer ontspannend.”

Europese prijs
De bewoners in Het Heiveld zijn gemid

deld 85 jaar. Dat is geen reden om in de 

luie zetel vast te roesten, vindt Geert 

Roggeman, directeur van Het Heiveld. 

“Bezig blijven is goed voor lichaam en 

geest. Schilderen, de vissen voeren, een 

beetje tuinieren, soep koken …: dingen die 

de mensen vroeger graag deden, kunnen 

DE PRIJS VAN  
OUDER WORDEN

In Mariakerke bouwt 
OCMW Gent een nieuw 
woonzorgcentrum voor 144 
bewoners die niet meer alleen 
kunnen wonen. Het OCMW 
is met zeshonderd plaatsen 
vandaag al de grootste 
aanbieder van de stad. 
Vanaf wanneer kun je daar 
terecht? Hoeveel kost dat? 
En wat als je het niet kunt 
betalen? 

Woonzorgcentra

>>



Zuiderlicht biedt vanaf 2018 onderdak aan 144 bewoners.

ze hier opnieuw doen, begeleid 

door medewerkers en 

vrijwilligers.” 

Jacqueline De Wilde is de 

vrijwilligster met de groene 

vingers. Ze heeft een druk jaar 

voor de boeg. “Door de komst 

van nieuwe assistentiewonin

gen gaan we onze moestuin 

verhuizen, naast de eenden

vijver. Dat gaat niet in één 

twee drie. Je moet de bodem 

voorbereiden.”

Geert Roggeman: “Naast de 

moestuin bouwen we een 

neerhof en een zorgchalet, 

waar de mensen kunnen 

kokkerellen, dieren verzorgen, 

enzovoort. We leggen ook een 

boomgaard aan, voor de 

bewoners en de buurtbewo

ners. Contact met de natuur 

doet iedereen deugd. We 

noemen het ons project 

'Groene Zorg'. Met dit project 

en de andere inspanningen die 

we doen om de levenskwaliteit 

van onze bewoners te 

verbeteren, hebben we vorig 

jaar de award voor beste 

zorgvoorziening van Europa 

gewonnen.”

Naast Het Heiveld heeft 

het OCMW nog drie andere 

woonzorgcentra: De Vijvers in 

Gentbrugge, De Liberteyt in 

Wondelgem en Zonnebloem 

in Zwijnaarde. In Mariaker

ke komt er nog een vijfde 

woon zorgcentrum, voor 144 

bewoners, met een beperkt 

aantal plaatsen voor senioren 

met een mentale beperking en  

mensen met jongdementie.

Het kostenplaatje
Het OCMW rekent een 

dagprijs van 54,71 euro, 

inclusief maaltijden, verzor

ging en incontinentie

materiaal. Tel daarbij gemid

deld 250 euro per maand voor 

dokterskosten, medicatie, was 

en koffies of andere versnape

ringen, en je zit aan een 

maandprijs van 1.950 euro. In 

andere organisaties kan dat 

hoger oplopen. Wat als je dat 

niet kunt betalen? Bianca De 

Neve (Opnamedienst OCMW): 

“Als je de rekening niet kunt 

betalen met je spaargeld, je 

pensioen of andere inkomsten 

die je nog hebt, dan kan het 

“Dingen die de 
mensen vroeger 
graag deden, 
kunnen ze hier 
opnieuw doen.”

Woonzorgcentra

INFO
OCMW Gent – Advies, Oriëntatie en Opname

 09 266 93 85
 opname.ouderenzorg@ocmw.gent 
 www.ocmw.gent/woonzorgcentra 

Bevoegd: schepen Rudy Coddens De dieren brengen jong en oud samen.

12



Het project 'Groene Zorg' kreeg een Europese prijs. De cavia's in Het Heiveld worden verzorgd door de bewoners.

OCMW bijspringen. We doen 

dat momenteel voor 515 

Gentenaars. Ook als ze in een 

privaat woonzorgcentrum zijn 

opgenomen – zolang de 

dagprijs lager ligt dan 60,18 

euro maakt dat geen verschil.”

Wat als de bewoner een eigen 

huis heeft, moet dat dan 

verkocht worden? “Dat is geen 

voorwaarde bij OCMW Gent. 

Maar als er niemand woont, 

kun je het wel verhuren en zo 

voor extra inkomen zorgen. 

Nog een mythe die we vaak 

moeten weerleggen, bij ons 

bestaat er geen onderhouds

bijdrage: de kinderen moeten 

niet bijpassen.”

“Meestal krijgen we de 

aanvraag via een ziekenhuis. 

Daar komen senioren vaak 

terecht na een val of een 

herseninfarct, of als hun 

dementie te erg wordt. Je kunt 

ook zelf een aanvraag doen in 

een woonzorgcentrum. Om op 

de wachtlijst terecht te 

kunnen, moet je echt zorgbe

hoevend zijn. We gaan na of je 

je nog zelfstandig kunt 

wassen, kleden en verplaatsen 

en of je hulp nodig hebt bij het 

eten of een toiletbezoek. Ook 

dementie wordt bekeken. Pas 

als je zorgbehoevend bent, kun 

je op de wachtlijst. Afhankelijk 

van je profiel duurt het één tot 

zes maanden voor er een 

plaats vrijkomt.”

Die wachttijd krijgt men 

voorlopig niet weggewerkt, 

ondanks het indrukwekkend 

aantal plaatsen dat ondertus

sen beschikbaar is: in Gent 

wordt volgend jaar de kaap 

van drieduizend plaatsen 

genomen. De reden is 

eenvoudig: Gentenaars 

worden steeds ouder. En dat is, 

alles in aanmerking genomen, 

gewoon goed nieuws.

Bezig blijven is goed voor lichaam en geest.
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Het OCMW Gent springt 
financieel bij voor 515 
Gentenaars die hun 

woonzorgcentrum (zowel 
particulier als OCMW) niet 

kunnen betalen. Dit is meer dan 
2 miljoen euro op jaarbasis.



kort

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Stuur de oplossing vóór 9 januari naar: Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent, 
Botermarkt 1, 9000 Gent. Meespelen kan ook via  waaringent@stad.gent. 

De vijf winnaars 
krijgen een aperitief en een tappaz/mezze schotel voor twee personen, 
geschonken door ENTR, het wereldrestaurant en -café van De Centrale.

De vijf winnaars van de 
vorige wedstrijd
kenden de betekenis van de Gentse 
 uitspraak ‘Madam goa mee heur tapietsen 
uit’: ze is op zoek naar een lief.

• Beatrix Baillieul, Gent
• Kristof Derycke, Oostakker
• Baele Georgette, Gent
• Cecilia De Winter, Gentbrugge
• L. Eeman, Drongen

Stook slim bij stookalarm

Als de concentraties fijn stof in de lucht hoog 
zijn, lanceert de Vlaamse Milieumaatschappij 
voortaan een stookalarm. Op die dagen stook 
je het best geen hout in de open haard of 
houtkachel als bijverwarming of louter voor 
de gezelligheid. Wanneer je hout verbrandt, 
komen (afhankelijk van het type kachel) immers 
schadelijke stoffen vrij – binnen en buiten. Dat 
kan schadelijk zijn voor je gezondheid. Ook op 
andere dagen raadt de Stad aan om ‘slim’ te 
stoken. Meer info op www.stad.gent/stookslim. 

 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat) 
 milieuenklimaat@stad.gent 

Veilig vuurwerk

Het middernachtvuurwerk aan Portus Ganda op Oudejaar lokt jaarlijks duizenden 
toeschouwers. Toch liever zelf vuurwerk afsteken? Dat is enkel toegestaan in de nacht 
van 31 december, van middernacht tot 1 uur. Vuurwerk is geen speelgoed, dus lees 
zeker nauwkeurig de handleiding. Wensballonnen en voetzoekers zijn permanent 
verboden, die laatste veroorzaken veel hinder en brengen mensen en dieren aan het 
schrikken. Overtreders riskeren een boete. 

 09 266 82 01 (Dienst Preventie voor Veiligheid) 
  www.stad.gent (tik ‘vuurwerk’ in het zoekvenster)

 

Verfraai  
je handelspand

Ben je huurder of eigenaar van een 
handelspand en wil je renovatiewerken 
uitvoeren? Dan is de kans groot dat je 
recht hebt op een financiële ondersteu-
ning door de Stad. Zowel werken aan 
de voorgevel als structurele werken bin-
nenin komen in aanmerking. Ook wie zijn 
handelspand toegankelijk willen maken 
voor personen met een fysieke beper-
king, buggy’s, winkelkarretjes … kan een 
aanvraag indienen. Je kunt de subsidie 
van maximaal 19.500 euro zowel voor 
als na de werken aanvragen – facturen 
 mogen niet meer dan twee jaar oud 
zijn. De voorwaarden en het aanvraag-
formulier vind je op www.oog.stad.gent 
of ter plekke bij het Ondersteuningspunt 
Ondernemers Gent, AC Portus
Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent.

 09 210 10 60 (OOG)

wedstrijd

WAAR
IN

GENT
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De Centrale

ENTR EN SCHUIF AAN
Steven De Bruyn komt uit Limburg en 

speelt mondharmonica. Osama Abdulra

sol komt uit Irak en speelt schootharp. 

Allebei zijn ze kind aan huis bij wereld

cultuurhuis De Centrale. Om zelf op te 

treden, maar ook om muziek uit de rest 

van de wereld te ontdekken. 

Steven De Bruyn: “Van Afrikaanse topacts 

tot obscure Arabische pop: je doet hier 

echt ontdekkingen. Die invloeden sijpelen 

door in mijn eigen muziek.” 

Osama Abdulrasol omschrijft het als 

 koken met andere kruiden: “Muzikan

ten uit pakweg Mali of Argentinië bezig 

zien, dat is echt een ‘ooropener’ en zeer 

inspirerend voor mijn eigen projecten.” 

Over koken gesproken: Steven en Osama 

zijn beide fan van de wereldkeuken in 

De  Centrale . Dat is voortaan te vinden in 

de Ham 147, schuin tegenover de concert

ingang van De Centrale. 

Bart Van Causenbroeck (De Centrale): “We 

hebben ons leescafé en wereldrestaurant 

ook een nieuwe naam gegeven: ENTR. 

Architect Jan Dekeyser heeft met behulp 

van zeecontainers in een oude loods een 

unieke en lichte plek gecreëerd.”

Culinaire ontmoeting
De Centrale is een initiatief van de Stad 

Gent en gebruikt al 22 jaar muziek, eten 

en drinken met één ambitie: een ontmoe

tingsplek creëren voor mensen uit Gent 

en de rest van de wereld. De symboliek 

van de containers is duidelijk: schuif aan, 

stuur je smaakpapillen op wereldreis en 

maak kennis met mensen van overal. 

Luc Baeckeland (De Centrale): “Eten en 

drinken brengt mensen samen. Onze 

filosofie is simpel. Iedereen is welkom en 

er is voor elk wat wils: van traditionele 

Belgische kost tot en met halalmaaltijden.” 

Bart Van Causenbroeck: “In ENTR kunnen 

er ook akoestische culturele activiteiten 

plaatsvinden. In de Kraankinderstraat 

mag de muziek wat luider en door onze 

verhuis krijgen ze er daar extra repetitie

ruimte bij.”

INFO
De Centrale 

 09 265 98 28 
 decentrale@stad.gent
 www.decentrale.be 

Bevoegd: schepen Annelies Storms

“Stuur je 
smaakpapillen op 

wereldreis.”
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de route

De bibliotheek aan het Zuid 
sluit binnenkort de deuren. 

Ongeveer twee maanden later 
openen die van de gloednieuwe 
bibliotheek in De Krook. Waar 

kun je in tussentijd terecht? 
Wat gebeurt er met de huidige 

bib? De hoeveelste verhuis is het 
eigenlijk? In deze ‘route’ nemen 
we een wandeling doorheen de 

tijd, van het verre verleden naar 
de – zeer nabije – toekomst …

VANAF APRIL 2017

’t Zuid na de bib

Wat zal er, na de verhuis naar De Krook, 
met de huidige hoofdbibliotheek gebeuren? 
Het gebouw wordt een uitbreiding van het 
huidige administratief centrum. De buiten-
kant blijft onaangeroerd. Binnenin verandert 
wel één en ander, maar artistieke elementen 
zoals het gedicht van Erwin Mortier, het glas-
raam in de cafetaria en het sterrenplafond 
van de inkomhal blijven bewaard. 

BOEKEN MET 
CHIPS

Van Ottogracht tot Krook



INFO  09 266 70 00 (Bibliotheek)  www.dekrook.be Bevoegd: schepen Annelies Storms

10-12 MAART

De Krook opent
Op vrijdag 10 maart om 18 uur gaat het 
feestelijk openingsweekend van de 
gloednieuwe bibliotheek in De Krook 
van start. Je volgt er onder meer een 
geanimeerd parcours doorheen het 
gebouw en leert zo het gebouw, de 
werking en de bewoners kennen. Het 
volledige programma vind je enkele we-
ken voor de opening op www.dekrook.
be. De pop-up in de ‘oude’ inkomhal 
sluit dan definitief de deuren.

ZA 21 JANUARI

Geschiedenis te boek

De geschiedenis van de Gentse biblio-
theek, inclusief verhalen van (oud-)me-
dewerkers en -leners, lees je in het rijk 
geïllustreerde boek ‘Van Ottogracht tot 
Krook’ van journalist Dirk Musschoot. Op 
21 januari om 19.30 uur kun je de auteur 
daarover horen vertellen. Enkele leners, 
vrijwilligers en (ex-)medewerkers delen 
er hun leukste herinneringen tussen de 
(lege) rekken van de bibliotheek.

Schrijf je uiterlijk op 20 januari in op 
 bibliotheek@stad.gent of 09 266 70 00.

VANAF 16 JANUARI

Lenen in de filialen
Wie in de verhuisperiode iets uit de bib 
wil lenen, kan in de veertien filialen en 
het Mobiel Bibliotheekpunt terecht.  
De filialen in Brugse Poort (Blazoenstraat 
9), Ledeberg (Driesstraat 99) en 
Sint-Amandsberg (Halvemaanstraat 92) 
zijn tijdens de verhuisperiode extra open 
op zaterdagnamiddag van 14 tot 17 uur. 

www.stad.gent/bibliotheek > Adressen en 
openingsuren.

1804-1980-1992

Ottogracht-Kouter-Zuid

Het is niet de eerste keer dat de hoofd-
bibliotheek verhuist. In 1804 vonden 
de boeken hun eerste onderdak in de 
Baudelokapel aan de Ottogracht. In 1980 
verhuisde de bib naar de Kouter, waar nu 
de Standaard Boekhandel is. “Het was 
er een beetje krap”, herinnert een oud- 
medewerker zich. In 1992 verkaste de 
bibliotheek haar hele hebben en houden 
naar het huidige gebouw aan het Zuid. 

TOT HALF FEBRUARI

Boeken sleuren

In totaal worden om en bij de 400.000 
boeken, films, strips, cd’s en tijdschriften 
verhuisd, en dat vanaf 16 januari. De 
medewerkers van de bibliotheek zijn wel 
al enkele maanden bezig met de voor-
bereidingen: elk item wordt voorzien van 
een chip. Op ongeveer één maand tijd 
wordt alles in dozen gestoken en naar 
De Krook gebracht, door een verhuis-
maatschappij. Dan start het uitpakken en 
proefdraaien.

VANAF 16 JANUARI

Pop-up bibliotheek
Op zaterdag 14 januari kun je voor de 
laatste keer materialen lenen. Tot en met 
9 maart kun je in de inkomhal terecht 
om boeken terug te brengen, een krant 
te lezen en – zeer belangrijk! – voor je 
gratis nieuwe lenerskaart met chip. Wie 
hier de nieuwe kaart komt halen, krijgt 
een uniek geschenk. De pop-up bib is 
open op weekdagen van 10 tot 17 uur 
(dinsdag tot 19 uur) en op zaterdag van 
10 tot 13 uur.
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jong en wijs

Voor de paas- en zomer vakantie 
is de Jeugddienst op zoek naar 
jobstudenten (hoofdanimatoren) 
en vrijwilligers (animatoren) die 
kinderen een leuke vakantie 
willen bezorgen. Jobstudenten 
(hoofdanimatoren) die willen 
werken tijdens de paasvakantie 
moeten zich voor woensdag 15 
februari aanmelden via 
animatoren@stad.gent. 

Jobstudenten die tijdens de zomer willen werken, 
doen dit het best voor eind april. Vrijwilligers 
(animatoren) mogen zich continu aanmelden. 
Op www.stad.gent/wordanimator vind je alle 
informatie en een overzicht van alle andere 
Gentse speelpleinen die nog animatoren zoeken.
Ook Vakantiewerking De Pagadder van het 
OCMW zoekt animatoren (16 jaar zijn of worden in 
2017). Animatoren vanaf 18 jaar kunnen sollicite-
ren als hoofdanimator (jobstudent), kandidaat- 
jobstudenten moeten zich voor vrijdag 14 april 
aanmelden. Interesse?  
Mail naar vakantie werking@ocmwgent.be of bel 
0473 730 266.

 09 269 81 10 (Jeugddienst)

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

Gezocht: (hoofd)animatoren

Grote muilen gevraagd

Ben je tussen 16 en 30 jaar en wil je graag de belangen van de 
Gentse jeugd vertegenwoordigen bij het stadsbestuur? Stel je 
kandidaat voor de Jeugdraad. In deze raad zetelen een vijftien-
tal jongeren die elke maand de koppen bijeensteken, adviezen 
formuleren voor het bestuur en acties op poten zetten voor de 
jeugd. Zin om mee te denken en je stem te laten horen? Stuur 
een mailtje naar info@jeugdraad.gent voor een vrijblijvend 
kennis makingsgesprek. Iedereen die werkt, woont of studeert in 
Gent kan ‘solliciteren’. Grote muil of niet …

 09 269 81 10 (Jeugddienst)  www.jeugdraad.gent 

Wijze (w)eters

Eten volgens het seizoen, elke dag een vegetarisch alternatief, duur zame 
vis, minder voedselverspilling …: vanaf 1 januari krijgen kinderen van het 
Stedelijk Onderwijs Gent en de kinderopvang gezondere en duurzame 
maaltijden voorgeschoteld. De campagne ‘wijze (w)eters’ moet de 
kinderen van de stedelijke basisscholen bewust maken van het belang 
van duurzame voeding. Pipo Pompoen, Prinses Pinda, Kapitein Kaas en 
nog veel meer leuke figuurtjes brengen de boodschap in hapklare taal. 
Zelf een wijze (w)eter worden? Volg de zeven tips om te smullen met 
gezond verstand en neem een kijkje in het ‘wijs (w)eetboekje’ dat je krijgt 
op school. Op www.wijzeweters.gent vind je meer informatie en inspiratie.  

 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)

Expeditie 2025

Gent draagt het label ‘kind- en jeugdvrien-
delijke stad’ hoog in het vaandel. Maar 
wat houdt dat precies in en wat denken 
de kinderen en jongeren er zelf van? Om 
dat te onderzoeken, gaat de Jeugddienst 
‘op expeditie’. Wat heeft Gent nodig om 
nog meer kind- en jeugdvriendelijk te zijn 
tegen 2025? Ga mee op expeditie en 
geef jouw idee hierover op 
www.jongenwijs.gent.

 09 269 81 10 (Jeugddienst)
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“We worden  
 zeker juf”

Emma en Lisa Terryn (14):  
“We willen allebei leerkracht 
worden en volgen momenteel 
Sociale en technische 
 vorming. Mama wou checken 
of we met deze richting goed 
zaten en nam ons hier mee 
naartoe. Ons tweede bezoek 
al, maar door de leuke 
spelletjes en de zoektocht 
wordt het nooit saai. We 
hebben veel jobs uitgetest, 
ook minder bekende zoals 
een boot besturen. Niks voor 
ons. We weten nu zeker: onze 
plaats is voor de klas!” 

“Gewoon zelf  
 uitproberen”

Peter Vande Casteele 
(Het Beroepenhuis): “In het 
secundair kun je zoveel 
kanten uit, kiezen is geen 
makkie. In onze doe-tentoon-
stelling kun je op zoek naar je 
talenten. Misschien ben je een 
geboren laborant, thuis-
verpleger of metselaar? Je 
probeert het gewoon zelf uit. 
Bij elk beroep hoort een 
opdrachtje, zo krijg je een 
goed zicht op wat je goed 
kunt. Wij zetten je met prakti-
sche info verder op weg naar 
de opleiding die bij je past.”  

“We komen nog  
 eens terug”

Kristel De Geeter en dochter 
Loranne (11): “Loranne start vol-
gend jaar in het middelbaar. 
Ze heeft nog geen idee wat 
ze later wil doen dus we 
kwamen inspiratie opdoen. 
Een aanrader! De expo zit slim 
ineen, Loranne was super 
geboeid. Ze ging zo op in de 
activiteiten dat we niet rond 
geraakt zijn. We komen nog 
eens terug, maar ik kreeg 
alvast een supertip mee: 
onderwijskiezer.be. Een 
website die helpt bij het 
kiezen van een studierichting.”

“Eindelijk weten  
 we waar naartoe”

Manuel Lechantre en zoon 
Kyano (11): “Onze zoon wil 
kraanman worden. We wisten 
écht niet wat hij daarvoor moet 
gaan studeren. Toen liepen we 
hier langs ... en plots scheen 
het licht! (lacht) Kyano kroop in 
de huid van een 'bouwplaats-
machinist', zoals het beroep 
heet. Hij is nu extra gemoti-
veerd. Die studierichting kan 
hij pas in de 3de graad volgen, 
maar we kregen uitleg over 
alle geschikte vooropleidin-
gen. We weten eindelijk 
waarheen!”

Wat wil je later worden? Moeilijke vraag voor veel tieners. Het Beroepenhuis 
laat jongeren van 11 tot 14 jaar kennismaken met vijftig beroepen 

uit verschillende sectoren. Je kunt negen zondagen per jaar 
met het hele gezin naar de                 doe-tentoonstelling.

De eerstvolgende open zondag in het Beroepenhuis vindt plaats op 29 januari. Lukt dat niet? Op  www.beroepenhuis.be/open-zondagen vind je alle data waarop je 
welkom bent. Het Beroepenhuis, Doornzelestraat 86-92  09 330 85 50  info@beroepenhuis.be  www.beroepenhuis.be 
INFO Dienst Werk  09 266 83 00  werk@stad.gent Bevoegd: Schepen Rudy Coddens

de vier

PROEVEN  
VAN  

BEROEPEN

jong en wijs

19



agenda
januari

DO 19 JAN

RICARDO RIBEIRO

Ricordo Ribeiro wordt wel eens de 
‘Pavarotti van de fado’ genoemd – 
fado is het Portugese levenslied. 
De jonge zanger – hij werd geboren 
in 1981 in Lissabon – heeft al vijf al-
bums op zijn naam staan, zijn laatste 
cd verscheen in april 2016. Maak 
kennis met deze ‘nieuwe ster aan het 
fadofirmament’ in De Centrale, om 
20 uur.

 www.decentrale.be 
 09 265 98 28  

VANAF DO 12 JAN
School  
in je buurt 
wandel mee 

Kindjes die geboren werden 
in 2015, mogen volgend 
schooljaar voor de eerste keer 
naar school. Vanaf vrijdag 27 
januari, om 12 uur, kun je via 
meldjeaan.gent.be de scholen 
van je voorkeur doorgeven. 
Eerst even kennismaken met 
de buurtscholen? Wandel 
mee met ‘School in je buurt’, 
op 12/1 (Gent Centrum), 16/1 
(Rabot Blaisantvest), 18/1 (Mui-
de-Meulestede-Afrikalaan), 
19/1 (UZ - Gent Sint- Pieters), 
20/1 (Bloemekenswijk - Won-
delgem), 23/1 (Brugse Poort 
– Rooigem), 24/1 (Ledeberg 
Moscou Vogelhoek), 25/1 
(Mariakerke Eeklostraat), 26/1 
(Sint-Bernadette -  Oostakker), 
27/1 (Gentbrugge), 30/1 
(Sint-Amandsberg) en 3/2 
(Nieuw-Gent - UZ). De wande-
lingen vinden telkens plaats in 
de voormiddag. 

Meer info op  0496 45 11 43 of 
via  schoolinjebuurt.gent.be. 

ZA 14 & ZO 15 JAN
Homeless Movies
Slotweekend

Kunstenaar Jasper Rigole 
verzamelde meer dan 1.000 
familiefilmpjes, die hij digitali-
seerde en verknipte tot een 
nieuw geheel. Het resultaat is 
nog tot 15 januari te zien in de 
expo ‘Homeless Movies’ in het 
Huis van Alijn. Tot het einde van 
de expo kun je ook nog unieke 
kortfilms bekijken in de 
filmcabines op de binnentuin 
van het museum. Hoe filmpjes 
gedigitaliseerd worden, ontdek 
je op 14 januari tussen 14 en 18 
uur. Tegelijk kun je in het Repair 
Café terecht voor een diagnose 
of klein onderhoud van je eigen 
filmpjes of projectoren. 

 www.huisvanalijn.be 
 09 235 38 00  

ZA 21 JAN

ABSOLUT SVERIGE

Deze marathonvoorstelling, van 17 uur tot middernacht in Muziek-
centrum De Bijloke, staat in het teken van Zweedse (volks)muziek. 
Cellist Benjamin Glorieux en nyckelharpiste Emilia Amper spelen 
zeven uur lang arrangementen van Joris Blanckaert (onder meer 
gebaseerd op werk van Franz Schubert). Op de achtergrond 
speelt een documentaire van een 371 km lange treinrit in Noor-
wegen. Je kiest zelf wanneer je binnenkomt en hoelang je blijft. 

 www.debijloke.be  09 269 92 92  
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ZO 8 JAN

KOOPZONDAG 
Nog een laat nieuwjaarsgeschenk kopen? De laatste koopzondag 
vindt plaats op 8 januari. De winkels die open zijn, herken je aan 
de banner in hun vitrine. Die dag kun je – net als iedere zaterdag 
– ook gratis handenvrij winkelen, via SHOP&HOP. De deelnemen-
de handelaars hebben een SHOP&HOP-winkelraamsticker, een 
overzicht vind je op www.shopenhop.gent. 

 09 266 84 00 (PUUR GENT) 

NOG T.E.M. ZO 15 JAN

VERHAEREN VERBEELD

Een eeuw na zijn dood brengt het 
Museum voor Schone Kunsten een 
hommage aan de internationaal 
befaamde schrijver en kunstcriti-
cus Emile Verhaeren. In de expo 
‘Verhaeren verbeeld. De schrijver-
criticus en de kunst van zijn tijd 
(1881-1916)’ herontdek je de kunst-
wereld van de 19de eeuw door de 
ogen van de schrijver zelf. Je krijgt 
er meer dan 200 werken te zien, 
allemaal van kunstenaars waarmee 
Verhaeren een persoonlijke band 
had. Nog tot en met 15 januari in 
het MSK Gent. 

 www.mskgent.be 
 09 323 67 00  

ZA 7 T.E.M. ZA 28 JAN

NIEUWJAARSEVENEMENTEN

Klink samen met je buren op het nieuwe jaar tijdens het 
nieuwjaarsevenement in jouw buurt:

za 7 januari (nieuwjaarsbrunch)
• Brugse Poort-Malem: Buurtcentrum Brugse Poort,  

Kokerstraat 36 (Kokerpark), van 10 tot 13 uur

za 14 januari (nieuwjaarsreceptie)
• Muide-Meulestede-Afrikalaan: De Buurtloods,  

Patrijsstraat 10, van 11 tot 14 uur
• Gentbrugge: Buurtcentrum Gentbrugge,  

E. Hullebroeckplein 1, van 17.30 tot 20 uur

zo 15 januari (nieuwjaarsreceptie)
• Rooigem: Buurtcentrum Rooigem, Linnenstraat 27,  

van 10.30 tot 13 uur

vr 20 januari (nieuwjaarsreceptie)
• Bloemekenswijk: Buurtcentrum Bloemekenswijk,  

Frans van Ryhovelaan 119, van 18 tot 20 uur

za 21 januari (nieuwjaarsreceptie)
• Ledeberg-Moscou: Parochiezaal, Ledebergplein 21,  

16 tot 19 uur

zo 22 januari (nieuwjaarsontbijt en -receptie)
• Nieuw Gent-Steenakker: Buurtcentrum Nieuw Gent en 

Open Huis Nieuw Gent, Rerum-Novarumplein, van 9 tot 
12 uur

• Macharius-Heirnis: Buurtcentrum Het Lousbergs  
(Louisazaal), Tarbotstraat 61A, van 11 tot 14 uur

vr 27 januari (nieuwjaarsreceptie)
• Rabot-Blaisantvest: Buurtcentrum Rabot, Jozef II-straat 

104-106, van 17 tot 19.30 uur
• Watersportbaan: Lokaal Dienstencentrum De 

Vlaschaard, Jubileumlaan 219, van 16 tot 19 uur

za 28 januari
• Bernadette: Gustaaf Calliergebouw,  

Sint-Bernadettestraat 258, van 14 tot 17 uur

Meer info vind je op  www.stad.gent/buurtevenementen
 09 266 55 50 (Dienst Ontmoeten en Verbinden)  
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NOG T.E.M. VR 20 JAN
SPEELSTRAAT PAASVAKANTIE
VRAAG HET AAN

Wil je tijdens de paasvakantie je straat omtoveren tot een 
speelstraat? Dien dan voor 21 januari je aanvraag in bij de 
Jeugddienst (Kammerstraat 10) of op www.stad.gent (tik 
‘speelstraten’ in het zoekvenster). Een speelstraat wordt 
tussen 14 en 20 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. 
Opgelet: enkel straten waar geen openbaar vervoer 
passeert, komen in aanmerking. De omliggende straten 
moeten bereikbaar blijven en de buren moeten akkoord 
gaan. 

 speelstraten@stad.gent  09 269 81 10 (Jeugddienst)

WO 11 JAN
Dierencarnaval

Jos van Immerseel heeft zich 
vastgebeten in muziek van 
de Franse componist Camille 
Saint-Saëns (1835-1921). Van 
Immerseels ensemble Anima 
Eterna brengt in Muziekcen-
trum De Bijloke onder meer 
de beroemde ‘Carnival des 
animaux’ en de ‘Danse macab-
re’, maar ook minder bekende 
kamermuziek van Saint-Saëns. 
Afspraak om 20 uur. 

 www.debijloke.be  
 09 269 92 92  

ZO 15 JAN
Draken:  
zondags rondleiding

Tijdens deze zondagsrond-
leidingen, om 11 en 14 uur in het 
STAM, krijg je tekst en uitleg 
bij de expo ‘Draken’ (zie p.2). 
Voor de rondleiding betaal je 
4 euro, bovenop je toegangs-
ticket (gratis voor Gentenaars 
op zondag tussen 10 en 13 uur). 
Vooraf inschrijven via go.stad.
gent/stam. 

 www.stamgent.be  
 09 267 14 00  

ZO 15 JAN
Made by children
Aperitief rondleiding

De expo ‘Made by children. 
Kinderarbeid vroeger en nu’ 
in het MIAT geeft kinder arbeid 
een gezicht. Tijdens de aperi-
tiefrondleiding ontdek je samen 
met een gids de meeslepende 
verhalen, pakkende foto’s en 
persoonlijke bezittingen van 
veertien kinderen, van vroeger 
en nu. De deelnemers praten 
na met een glaasje in het café. 
Inschrijven op go.stad.gent/miat 
of op 09 210 10 10 (Gentinfo).

 www.miat.gent.be  
 09 269 42 00

ZO 15 JAN
Frankenstein 

Het Frankensteinverhaal, van 
de Engelse schrijfster Mary 
Shelley (1797-1851), werd door 
deFilharmonie versneden tot 
een muzikale vertelling voor 
kinderen vanaf 6 jaar. Om 
16 uur in Muziek centrum De 
Bijloke. Voor de voorstelling 
kunnen de kinderen deelne-
men aan een workshop rond 
griezelgeluiden, van 13.30 tot 
15.30 uur.

 www.debijloke.be  
 09 269 92 92  

ZA 14 & ZO 15 JAN
Djangofolllies 2017

Tijdens deze editie van Django-
folllies, het muziekfestival ter ere 
van de geboorte van de legen-
darische gypsyjazzgitarist Django 
Reinhardt, zet De Centrale twee 
optredens op het programma. 
Op 14 januari staan Fapy Lafertin 
& Guests op het podium. De dag 
nadien zie je The Belgian Gypsy 
Swing & Dorado Schmitt aan het 
werk. Beide optredens vinden 
plaats om 20 uur.

 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

ZA 21 JAN
Wijkbeurs 
Oud Gentbrugge 
Gentbrugge

De allereerste Wijkbeurs vindt 
plaats in Bedrijvencentrum De 
Punt, Kerkstraat 108 in Gent-
brugge. Tussen 14 en 17 uur 
kom je er, in aanwezigheid van 
de burgemeester en schepe-
nen, alles te weten over het 
beleid, de realisaties en de 
plannen voor de wijken Oud 
Gentbrugge en Gentbrugge. 
Ook bewoners, wijkorganisa-
ties en -partners stellen er hun 
werking en initiatieven voor. 
Het volledige programma vind 
je op www.stad.gent/oud-gent-
brugge en www.stad.gent/
gentbrugge. 

 09 210 10 10 (Gentinfo) 

VR 27 JAN
A School  
Called Tribe

Jonge rappers, producers en 
muzikanten met een ge-
meenschappelijke interesse 
in hiphop, slam poetry, jazz 
en  activisme verenigen zich 
in aSCT, kort voor A School 
Called Tribe. Het resultaat is te 
zien in De Centrale, om 20.30 
uur. Maar eerst is er een gratis 
nieuwjaarsreceptie, om 19 uur. 
Meeklinken op het nieuwe 
jaar? Laat het vooraf weten via 
publiek.decentrale@stad.gent. 

 www.decentrale.be 
 09 265 98 28

ZO 15 JAN & ZO 22 JAN

A glimpse: ateliers 
Tijdens de expo ‘A glimpse of where we’re going’ in het STAM 
kun je in een reeks ateliers al doende nadenken over toe-
komstige verstedelijking. Tijdens ‘Atelier Geluid’ op 15 januari, 
van 14 tot 17 uur, stuurt geluidskunstenaar Stijn Dickel je op 
luisterwandeling door de stad. In ‘Atelier Textiel’, op 22 januari 
van 13.30 tot 16.30 uur, borduur je de stad van de toekomst in 
een beeldverhaal, samen met kunstenaar Naomi Kerkhove. 
Om deel te nemen, betaal je 10 euro bovenop je expoticket. 
Vooraf inschrijven op go.stad.gent/stam.

 www.stamgent.be  09 267 14 00

ZA 28 JAN
Gagaku & Budo

Omdat Gent en de Japanse 
stad Kanazawa 45 jaar zuster-
steden zijn, programmeerde 
de Stad samen met de UGent 
een jaar lang Japanse acti-
viteiten. Het feestjaar wordt 
op 28 januari afgesloten met 
een voor stelling Gagaku & 
Budo  (Japanse hofmuziek 
en gevechtsporten) door het 
Meiji Schrijn. De voorstelling 
vindt plaats van 17 tot 19 uur in 
het Tinnenpottheater, Tinnen-
potstraat 21. De toegang is 
gratis maar je moet je wel 
registreren. 
Vul op www.tinnenpot.be het 
contactformulier in, mail naar 
info@tinnenpot.be (vermeld de 
naam van de voorstelling, het 
aantal tickets en op welke naam 
die mogen staan) of bel  
09 225 18 60. 

 www.stad.gent/kanazawa

NOG T.E.M. ZO 8 JAN
Gentse  
Winterfeesten

De kerstsfeer blijft nog even 
hangen in het historisch 
stadscentrum. Een ritje in het 
reuzenrad, schaatsen onder 
de stadshal, proeven van het 
eten in een van de foodtrucks … 
Een bezoekje brengen aan de 
Gentse Winterfeesten kan nog 
tot en met 8 januari.

 www.gentsewinterfeesten.be 
 09 210 10 10 (Gentinfo) 

NOG T.E.M. ZO 8 JAN
Kerst in de musea

In de Gentse musea valt er nog tot en met 8 januari heel wat te 
beleven voor kinderen: zoektochten, rondleidingen, ateliers … Een 
overzicht van alle activiteiten in het S.M.A.K., MSK, Design museum 
Gent, STAM, MIAT, Het Huis van Alijn, De wereld van Kina en de 
Sint-Pietersabdij vind je op www.stad.gent/cultuur. 

 09 210 10 10 (Gentinfo) 
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DE 
REIZENDE 
INFOSTAND
KOMT 
NAAR JE 
TOE! 

Vragen over  
het Circulatieplan? 
Kijk dan waar de reizende infostand 
halt houdt. 

OP DE WIJKBEURS 

De reizende infostand passeert langs de verschillende 
wijkbeurzen. Je kunt er terecht tussen 14 en 17 uur.

21 /01 /17 BEDRIJVENCENTRUM DE PUNT 
   KERKSTRAAT 108, GENTBRUGGE

04 /02 /17 WOONZORGCENTRUM  ZONNEBLOEM 
   HUTSEPOTSTRAAT 29, ZWIJNAARDE

18 /02 /17  DE BUURTLOODS • PATRIJSSTRAAT 10, GENT  
   (MUIDE-MEULESTEDE-AFRIKALAAN) 

25 /03 /17 DE WELZIJNSKNOOP
   HUNDELGEMSESTEENWEG 125, LEDEBERG

Een overzicht van alle wijkbeurzen vind je op  
www.stad.gent/wijkbeurs.

IN HET LOKAAL DIENSTENCENTRUM

De reizende infostand passeert langs verschillende lokale  
dienstencentra. Je kunt er terecht tussen 9 en 16 uur.

01 /02 /17 DE BOEI • VAARTSTRAAT 2A, GENT

07 /02 /17 DE KNOOP • HUNDELGEMSESTEENWEG 125, LEDEBERG

08 /02 /17 DE HORIZON • FERDINAND LOUSBERGSKAAI 12, GENT

14 /02 /17 DE WATERSPIEGEL • MEULESTEEDSESTEENWEG 510, GENT

21 /02 /17 SPELTINCX • MEERSEMDRIES 4, GENTBRUGGE

22 /02 /17 WIBIER • ANTWERPSESTEENWEG 768, GENT 

28 /02 /17 DE REGENBOOG • LUCAS DE HEERESTRAAT 83, GENT

01 /03 /17 DE VLASCHAARD • JUBILEUMLAAN 219, GENT

07 /03 /17 TEN HOVE • BEGIJNHOFDRIES 33, GENT

08 /03 /17 DE THUISHAVEN • NEUSEPLEIN 33, GENT

Wanneer de infostand niet op reis is, staat hij in  
de inkomhal van het Administratief Centrum Zuid. 

www.stad.gent/mobiliteitsplan

008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1008844_ontwerp_backcover v04.indd   1 13/12/16   11:3813/12/16   11:3813/12/16   11:3813/12/16   11:3813/12/16   11:3813/12/16   11:3813/12/16   11:3813/12/16   11:3813/12/16   11:3813/12/16   11:3813/12/16   11:3813/12/16   11:3813/12/16   11:3813/12/16   11:38


