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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:  
Ine Bonte, Anne Deknock, Bart 
Desomer, Mieke De Buysere, Frank 
Goetmaeckers, Thomas Lecompte, 
Maarten Messiaen, Veronique 
Temmerman, Bjorn Vandenbussche, 
Klaas Verdru.

foto-expo

Michiels verlangen
Krantenfoto’s in de gazet waren 
niet veel meer dan ‘koppekes’. 
Maar Michiel Hendryckx, huis-
fotograaf van De Gentenaar, 
wou meer. Hij vroeg, nee eiste, 
in de jaren tachtig voldoende 
ruimte om zijn foto’s tot hun 
recht te laten komen. “Ik was 
de onverbiddelijke advocaat 
van mijn eigen beelden. Ik was 
verbaal nogal sterk, ja.” 
Hendryckx, prof aan de Gentse 
academie, leerde redactiechefs 
naar foto’s kijken en keek in die 
discussies niet op een decibel 
meer of minder. 
Hij veranderde het uitzicht van 
de Vlaamse kranten. In het  
dS Magazine, de weekendbij-
lage van De Standaard, reser-
veerde hij vele bladzijden voor 
eigen werk en dat van een hele 
generatie fotografen die gretig 
zijn pad volgden. Met succes. 

Hij werd zelfs redactiechef, 
in de schrijvende pers een 
ongeziene functie voor een 
fotograaf. Ook al is hij officieel 
met pensioen, nog altijd vult hij 
een wekelijkse fotocolumn in 
het dS Magazine. Sommige van 
die beelden worden nu samen 
met nieuw werk gebundeld in 
‘Het verlangen naar Frankrijk’, 
een fotoboek dat gelanceerd 
wordt met een tentoonstelling 
in de Sint-Baafsabdij. Daarin 
neemt de fotograaf je mee naar 
zijn lievelingsplek ken in wat 
voor hem het mooiste land ter 
wereld is.

Frankrijk nabij
Michiel Hendryckx is geboren 
op de grens, in Adinkerke. “Als 
mijn moeder 150 meter meer 
naar het zuiden was beval-
len, zou ik een Fransman zijn. 

Frankrijk is mij altijd nauw aan 
het hart gebleven. Fransen 
willen genieten van de wereld, 
van de dingen. Aan iedere 
apotheek hangt een condoom-
automaat. Koken is een filoso-
fie. Ik heb er ook een huis, in 
de streek van Verdun. Ik leef 
heel graag in Gent. Maar het is 
dubbel. Als ik hier ben, groeit 
er snel een verlangen om te 
dolen van dorp naar dorp. Het 
verlangen om in Frankrijk te 
zijn.”

INFO
‘Het verlangen naar Frankrijk’
van 22 maart tot 11 juni in  
Sint-Baafsabdij, Voorhoutkaai 43

 09 266 85 00
 historischehuizen@stad.gent
 www.sintbaafsabdij.stad.gent
  

Bevoegd: schepen Annelies Storms

Michiel Hendryckx: “Pointe Saint-Mathieu, een aangrijpende plek als golven en wolken hevig uit de Atlantische Oceaan komen aanrollen.”
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Circuleer
in de spits

Op 3 april verandert het ver-
keer in Gent. Wat moet je we-
ten om in de nieuwe verkeers-
stroom vlot je bestemming te 
bereiken? En vooral: wat kun 
je tijdens de paasvakantie 
doen om achteraf niet voor 
verrassingen te staan?

Solidair
met vluchtelingen

Hoe kunnen vluchtelingen 
zich vlot integreren? Steeds 
meer Gentenaars geven 
zich op als buddy en maken 
nieuwkomers vertrouwd met 
het Gentse stadsleven. Ook 
verenigingen en scholen trek-
ken mee aan de kar.

Buiten
spelen en wandelen

Ken je alle speelplekken en 
groene hoekjes in je buurt? De 
nieuwe digitale park- en speel-
kaart toont meer dan honderd 
plaatsen om de kinderen, de 
hond of jezelf los te laten. 
Mogelijkheden genoeg om een 
frisse neus te halen.
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02  Expo Michiel Hendryckx

04  Nieuw in De Krook

08  Lokale Helden treden op

10  Verhuren zonder kopzorgen 

15  Zorgen voor oude bomen

18  Respect van beide kanten

20  Agenda

08 Het Ding
van Martin Balogh 

Ontdek
de zorgsector

23 april is weer Erfgoeddag. 
Het thema ‘zorg’ staat cen-
traal op meer dan 60 activitei-
ten. De Bijlokesite vervelt heel 
even tot haar oude gedaante. 
De plek stond eeuwenlang in 
het teken van ziekenzorg.
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kort

BOEK GENTBRUGSE MEERSEN

BUURT MEE  
OP BURENDAG 

Wil je een gezellige activiteit organiseren 
voor de Internationale Dag van de Buren 
op vrijdag 26 mei? In heel Europa nodigen 
buren elkaar die dag uit voor een hapje, 
een drankje en een fijne burenbabbel. Zo 
leer je nieuwe mensen kennen en geef je 
je buren het gevoel echt thuis te zijn in hun 
buurt. Als je wil meedoen, begin je best al 
met de voorbereidingen. Zeker als je een 
vergunning nodig hebt voor een activiteit in 
je straat. Uitnodigingen en affiches vind je 
op de website.

 09 266 55 50 (Dienst Ontmoeten en Verbinden) 
 ontmoeten.verbinden@stad.gent  
 www.stad.gent/dagvandeburen

WORKSHOPS EN 
CURSUSSEN 
IN DE KROOK 

Bibliotheek De Krook start deze 
maand met cursussen en workshops 
voor mensen die digitaal minder 
ervaren zijn. Van 3 tot 5 april is er een 
driedaagse cursus digitale fotografie. 
Op 27 april leer je hoe je via sociale 
media in contact blijft met familie en 
vrienden. En vanaf 2 mei leer je in drie 
sessies vlot werken met Windows 10. 
Ook opvoeding komt aan bod in het 
nieuwe aanbod voor volwassenen. Zo 
is er op 27 april een cursus ‘omgaan 
met een hoogsensitief kind’. Bekijk het 
vormingsaanbod op de website.

 09 323 68 00 (hoofdbibliotheek) 
 www.stad.gent/bibliotheek 
 

Het boek ‘De Gentbrugse 
 Meersen, voor elk wat wilds’ is 

uit: een klepper met natuurfoto’s, 
portretten en kaarten. Je ont-

dekt hoe de Meersen er vroeger 
uitzagen en hoe de mens er zijn 

stempel op drukte. Het boek leert 
je ook meer over de ecosystemen 

en de inrichting tot groenpool. 
Het is een uitgave van de Stad en 
Natuurpunt Gent en kost 34 euro. 
De verkooppunten vind je op de 
website. De opbrengst gaat naar 

de aankoop van nieuwe gronden in 
het  noordelijke deel van de Gent-

brugse Meersen.

 www.stad.gent/gentbrugsemeersen 

MAAK HET DIGITAAL 
IN DE KROOK 

Dingen maken met 3D-printers en lasercutters, je 
leert het in De Krook. Print een 3D-object op 19 
april en maak je eigen visitekaartje met een laser-
cutter op 27 april. In de bibliotheek van Zwijnaarde 
start op 26 april het mobiele lab ‘Maak de stad’ 
voor jongeren van 10 tot 15 jaar. Met onder meer 
lasercutting snij je de huisjes van je eigen stad. 
Bovendien kun je robotjes samenstellen die erin 
rondlopen. Schrijf je in via de website of via de 
telefoon.

 09 323 68 00 (hoofdbibliotheek) 
 www.stad.gent/bibliotheek 
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LEER FIETSEN  
IN JE EIGEN BUURT

In zes Gentse wijken kunnen volwas-
senen dit jaar leren fietsen. De eerste 
lessen starten na de paasvakantie in 
de Muide, in de Bloemekenswijk en 
aan de Watersportbaan. Je betaalt 
15 euro voor tien lessen, inclusief het 
gebruik van een fiets en een fietshelm. 
Leren fietsen doe je stapsgewijs. Je 
begint met de fiets aan de hand en 
eindigt met een fietstocht op de weg.

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

 (klik door op buurtsport)

GEZOCHT  
HELPENDE HANDEN 
Wil je iets betekenen voor je mede-Gentenaars? De tien lokale diensten-
centra in Gent zoeken nog enthousiaste chauffeurs die senioren vervoe-
ren naar de winkel, de bank of hun familie. Je bent verzekerd en krijgt 
een kilometervergoeding. De lokale dienstencentra kunnen ook vrijwilli-
gers gebruiken voor andere opdrachten. Je vindt een overzicht van alle 
vacatures op www.vrijwilligerspunt.stad.gent.

 09 266 35 14 
 ouderenzorg@ocmw.gent  
 www.ocmwgent.be/lokaledienstencentra
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AFRIT R4  
DE PINTELAAN 
DICHT

De afrit van de R4 naar de De 
Pintelaan is volledig afgeslo-
ten om de Parkbosbruggen 
te bouwen. De afrit blijft om 
veiligheidsredenen dicht tot 
eind augustus 2017. De Park-
bosbruggen zullen zorgen voor 
een vlotte fiets- en wandelroute 
tussen Gent en het Parkbos en 
maken een langeafstandsver-
binding mogelijk tussen Gent, 
Deinze en Oudenaarde. 

 09 266 79 00
 tdwegen@stad.gent 
 www.stad.gent/openbarewerken  
(tik ‘Parkbosbruggen’ in het zoek-
venster)

NIEUWE  
UiTPAS-KORTINGEN

S&R Rozebroeken stapt mee in het UiTPAS- 
aanbod. In ruil voor tien punten geniet je met 
je UiTPAS van fikse kortingen op je toegangs-
ticket voor het subtropisch zwemparadijs. Ben je 
inwoner van Gent en kom je via je ziekenfonds in 
aanmerking voor 'verhoogde tegemoetkoming'? 
Dan krijg je met je UiTPAS automatisch 80% 
korting. Het subtropisch zwemparadijs is niet de 
enige nieuwe partner. Voortaan kun je met je UiT-
PAS ook terecht bij Vormingplus, het Poëziecen-
trum, Vizit vzw, Op Stapel vzw, Jeugdatelier Krejo, 
Ham Sessions en dansschool Planeet Mars. Heb 
je nog geen UiTPAS? Kom dan even langs in de 
Stadswinkel, Botermarkt 17A, 9000 Gent.

 09 210 10 10 (Gentinfo)  
 www.uitingent.be/uitpas 
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“Iedereen die ooit in het 
Bijlokeziekenhuis werkte, 
is welkom om herinnerin-
gen te laten optekenen.”

“Zora de zorgrobot 
geeft dansles en 

speelt bingo.”

VAN ZUSTER  
TOT ZORGROBOT
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Erfgoeddag

De voorlaatste zondag van april is het Erfgoeddag.  
Het thema ‘zorg’ staat centraal op meer dan 60 activiteiten. 

De Bijlokesite vervelt heel even tot haar oude gedaante.  
De plek stond eeuwenlang in het teken van ziekenzorg.

INFO 
 09 267 14 00 (STAM)    info@stamgent.be
 09 210 10 10 (Gentinfo)

Bevoegd: schepen Annelies Storms

Voormalig hoofdverpleegster Martine 

Vanheddeghem weet nog hoe dat was. 

“Ik ben gestart als verpleegster in de 

mannenzaal van de afdeling interne 

ziekten, net voor de strenge winter van 

'76. Dat was meteen mijn vuurdoop. De 

grieppatiënten lagen tot op de gang. Die 

winter werd zelfs het leger opgeroepen 

om mee te helpen, we kwamen handen 

te kort.” 

De sfeer in het Bijlokeziekenhuis was 

bijzonder menselijk, vertelt Martine. 

“Het ging er een stuk gemoedelijker 

aan toe dan in andere ziekenhuizen. 

Kwam dat door het oude gebouw met 

de hoge plafonds en brede gangen? 

Het lag  zeker ook aan het publiek. 

We waren een OCMW-ziekenhuis. De 

sociale functie was erg belangrijk. Met 

sommige patiënten ontwikkelde je een 

persoonlijke band.” 

Bingo
Martine heeft Erfgoeddag alvast aange-

kruist in haar agenda. Dan organiseert 

het STAM een reünie van de Bijloke. 

“Iedereen die ooit in het ziekenhuis, het 

moederhuis of de universiteit werk-

te, studeerde, verzorgd werd of er is 

bevallen, is welkom om herinneringen 

op te halen,” zegt Marieke Vanghe-

luwe (STAM). “Op Erfgoeddag zijn er 

rondleidingen op de Bijlokesite. Het 

OCMW-archief toont oude foto's en 

antieke ziekenhuis objecten, maar ook 

de nieuwste technologie is er te zien, 

zoals Zora, de zorg robot van woonzorg-

centrum De Vijvers. Elk uur begeleidt 

ze een dansworkshop of serveert ze een 

potje bingo.”

Keuzestress
Niet alleen op de Bijlokesite valt veel te 

beleven. Meer dan 60 activiteiten ver-

spreid over de stad tonen het zorgzame 

verleden én heden van Gent. De vaste 

collecties van de deelnemende musea 

zijn ook gratis toegankelijk. 

De Erfgoeddag geeft extra aandacht 

aan de zorg voor mensen met een be-

perking. Op verschillende plaatsen kun 

je bijvoorbeeld met een doventolk op 

stap of een dementievriendelijke rond-

leiding volgen. Er is ook gedacht aan 

jonge Gentenaars, met knutselateliers, 

theatervoorstellingen en wandelingen 

op kindermaat.

Erfgoeddag, zondag 23 april van 10 tot 

18 uur. Alle activiteiten zijn gratis. Bekijk 

het overzicht op www.stamgent.be of op 

www.erfgoeddag.be. Haal de folder op bij 

het STAM, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent 

of bij het GentinfoPunt in je buurt.

Let op: voor sommige activiteiten moet 

je op voorhand inschrijven.

VAN ZUSTER  
TOT ZORGROBOT
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Martin Balogh speelt accordeon en piano en is de drij-
vende kracht achter het muziekproject Fapy  Lafertin  

& Guests. “Fapy Lafertin is een virtuoze Belgische 
gipsyjazzgitarist. Hij komt uit de Sinti-gemeenschap en 

speelt gitaar in de traditie van Django Reinhardt. Dat 
mixen we met onze stijl: die van vier Gentse Roma- 

muzikanten van Slovaakse afkomst. Een daarvan ge-
bruikt deze Djangogitaar. Zo’n gitaar is niet versterkt, 

maar toch goed hoorbaar in een jazzcombo.”

Op vrijdag 28 april speelt het vijfkoppige combo 
op Lokale Helden, de openingsavond van de 
Week van de Amateurkunsten. Tijdens Lokale 
Helden, een initiatief van de Cultuurdienst - Circa 
en Poppunt, kun je op originele locaties plaatselijk 
talent aan het werk zien. Je vindt het programma 
op www.stad.gent/lokale-helden. 

Bevoegd: schepen Annelies Storms

Lokale held

het ding

88

van Martin Balogh 
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jong en wijs

Sport, spel en fun in jouw wijk 

Tijdens de paasvakantie rijden de Pretkamjonet en de Sportmobiel van wijk naar wijk. 
Elke weekdag houden ze halt op een buurtpleintje, van 14 tot 17 uur. In de Pretkam-
jonet zitten een springkasteel, een reuzen-vier-op-een-rij, ander leuk spelmateriaal 
en knotsgekke begeleiders. Ideaal voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De Sportmobiel 
brengt sport- en spelmateriaal voor jong en oud. De activiteiten zijn gratis, op voor-
hand inschrijven is niet nodig. Het volledige programma vind je op de website. 

 09 269 81 10 (Jeugddienst),  09 266 80 00 (Sportdienst)  
 www.stad.gent/ouders (klik door op vakantieaanbod)

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

Buitenspeeldag
Woensdag 19 april is Buiten-
speeldag. Een uitzonderlijke dag 
waarop kinderen massaal naar 
buiten trekken. In het Baudelohof 
komt een groot bouwdorp en er is 
een ruim aanbod van omnisport, 
freerunning en een heuse circus-
school. Het volledige programma 
en het aanbod in je buurt vind je 
op de website. Voor kinderen van 
1 tot 12 jaar. 

 09 269 81 10 (Jeugddienst)  
 www.stad.gent/kinderen  

 (klik door op buitenspeeldag) 

Bieblo zkt boeken
In de kinderafdeling van de nieuwe Bibliotheek De Krook kun-
nen lezertjes van 7 tot 11 jaar zich amuseren met de ‘aanbeve-
lingsmachine’ Bieblo. Ze kiezen genres of thema’s die ze leuk 
vinden op een touchscreen. Door illustraties naar links (niet 
leuk) of rechts (leuk) te ‘swipen’, belanden ze bij acht covers. 
De boeken  kunnen ze meteen ophalen. Bieblo is een nieuwe 
manier van boeken zoeken. Leuk én efficiënt.

 09 323 68 00 (hoofdbibliotheek) 
 www.stad.gent/bibliotheek 
 

Alles voor een superzomer 

Wat valt er in de stad zoal te beleven 
tijdens de grote vakantie? In de zomer-
brochure 'De Zomer wordt Super de Max' 
vind je allerlei activiteiten voor kinderen 
tot 12 jaar. De boekjes worden verdeeld 
op alle Gentse scholen. Je kunt er ook 
gratis eentje meepikken bij de Jeugd-
dienst (Kammerstraat 10), de Sportdienst 
(Zuiderlaan 13), in de Stadswinkel (belfort, 
Botermarkt 17A), bij de GentinfoPunten of 
in de bibliotheek in je buurt. Je vindt het 
aanbod ook op de website.

 09 269 81 10 (Jeugddienst)  
 www.stad.gent/kinderen (klik door op vakantie) 
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50%
van alle

Gentse woningen
wordt verhuurd

17%
grondiger

te 
renoveren

30%
toereikend met  

kleine 
aanpassing

53%
toereikend

van 
kwaliteit

41.000
private

huurwoningen

VERHUREN VIA HUURINGENT
(verhuurkantoor van de Stad) RENOVATIEPREMIES 

VOOR VERHUURDERS VAN 
PRIVATE WONINGEN 

LENING AAN 1% VOOR 
ENERGIEZUINIG RENOVEREN

tot € 1.000 
voor woonkwaliteit

tot € 1.000 
voor energiebesparende

maatregelen

Maximale premie 
woonkwaliteit 

bij renovaties van woningen 
verhuurd via het 

Sociaal Verhuurkantoor

Super-energiepremie 
bij renovaties van woningen 

met een huurprijs tot € 512,74 
of verhuurd aan bepaalde 

huurdersgroepen

Gemiddelde huurprijs 
per maand

(85% voor de 
verhuurder)

Huis 

€ 700 

Appartement 

€ 660
Studio 

€ 495
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VERHUREN  
ZONDER KOPZORGEN

De Vlaamse regels voor verhuurders 

worden strenger. Veel huisbazen vragen 

zich af hoeveel ze moeten investeren, 

bijvoorbeeld in dubbel glas. “De meeste 

verhuurders mogen gerust zijn: de kosten 

vallen vaak beter mee dan gedacht,” zegt 

Irmine Vermandere (Dienst Wonen).  “In 

een op de drie gevallen zijn slechts kleine 

aanpassingen of beperkte herstellingen 

nodig.”

De Stad Gent heeft de premies voor 

woonkwaliteit en energie aantrekkelijker 

gemaakt voor verhuurders. Zo kun je 

als private verhuurder 2.000 euro van je 

herstellingen of renovatie terugkrijgen. 

Voor verhuur aan bepaalde huurdersgroe-

pen, zoals mensen die recht hebben op 

maximumprijzen voor gas en elektriciteit, 

is dat nog meer. De Woonwinkels kunnen 

je adviseren over de precieze bedragen. 

Daarnaast biedt de Stad via de Energie-

centrale ook leningen aan tegen een vast 

rentetarief van 1%.

Energiescan
Met de Energiecentrale is er naast raad 

ook heel wat daad in de vorm van gratis 

renovatiebegeleiding. “Onze begeleiders 

komen aan huis voor een gratis energie-

scan met richtprijzen en een stappen-

plan op maat van je woning,” zegt Mieke 

Maerten (Dienst Milieu en Klimaat). “De 

Energiecentrale vergelijkt offertes van 

aannemers en blijft ook tijdens de werken 

het aanspreekpunt.” 

De experten van de Energiecentrale 

kwamen al langs in honderden huurhui-

zen met advies over Gentse en Vlaamse 

woonpremies en regels. “Het is complex,” 

geeft Irmine Vermandere toe. “Probeer als 

verhuurder niet alles via het internet uit 

te zoeken. Bel of mail naar de Energiecen-

trale of de Woonwinkel en wij bezorgen je 

een simulatie op maat.” 

De superservice aan verhuurders dient 

een breed belang. Als huisbazen het niet 

meer zien zitten en massaal hun huur-

huizen gaan verkopen, dreigt er woning-

nood voor het stijgend aantal huurders 

in Gent. 

Huuringent
Ben je de verhuurdersstress liever in één 

keer kwijt? Dan kun je verhuren via het 

stedelijk verhuurkantoor Huuringent of 

via het Sociaal Verhuurkantoor van het 

OCMW. De huurprijs ligt in beide gevallen 

onder de marktprijs. Maar daar staat heel 

wat tegenover: verhoogde renovatiepre-

mies en 100% zekerheid dat je het huur-

geld ontvangt. Je huis staat nooit leeg en 

de huur wordt netjes betaald. Bovendien 

ben je gevrijwaard van huurschade en van 

gedoe met de huurders.

“Huuringent verlost nu al zo’n 150 ver-

huurders van alle kopzorgen,” zegt  Michiel 

Hagenaars (Huuringent). “Ons stedelijk 

verhuurkantoor is er voor Gentenaars die 

moeilijk een betaalbare en kwalitatieve 

woning vinden en die te veel verdienen 

voor de sociale huurmarkt.”

Bevoegd: schepenen Sven Taeldeman en  
Tine Heyse

41.000 Gentse woningen worden gehuurd op de private markt. Een dikke helft 
daarvan is al veilig én energiebesparend. De overige verhuurders hebben nog 

een inspanning te doen tegen 2020. 

huurwoningen

INFO 
 09 266 76 40 (Dienst Wonen) 
 www.stad.gent/wonen

 09 269 69 00 (Huuringent) 
 www.huuringent.be 

 09 266 95 31 (Sociaal Verhuurkantoor) 
 www.sociaalverhuurkantoor.gent

 09 266 52 00 (Energiecentrale) 
 www.energiecentrale.gent
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CIRCULATIEPLAN

Op 3 april verandert het verkeer in Gent. Wat moet 
je weten om in de nieuwe verkeersstromen vlot je 
bestemming te bereiken?

PARKEERGELD BETALEN MET JE GSM WORDT 
NOG VOOR DE ZOMER MOGELIJK. Het werkt 
met een sms, maar je kunt ook een app gebruiken. 
 Alleen de tijd die je effectief parkeert, wordt bij mo-
biel parkeren aangerekend. Je kunt natuurlijk ook 
nog altijd via de parkeerautomaat betalen.

MAANDAG 3 APRIL BETEKENT 
HET STARTSCHOT van het Circu-
latieplan. De echte verkeersdrukte 
wordt verwacht na de paas-
vakantie, op 18 april. Er zijn tal van 
websites, vouwkaarten en hulp-
lijnen om je voor te bereiden op 
de nieuwe spits. De paasvakantie 
is ideaal om het openbaar vervoer 
en de park-and-rides uit te testen.

VERGEET JE GPS NIET TE CONTROLE-
REN OP UPDATES. De navigatie-app op 
je smartphone toont de nieuwe rijrichtin-
gen al. Daarmee zit je dus goed. Met het 
ingebouwde navigatiesysteem van je auto 
kun je nog even niet navigeren. De auto-
fabrikanten hebben de juiste basiskaarten 
al, maar doen maar twee keer per jaar een 
update. Vraag je garagehouder wanneer. 
Ook bij losse toestellen zoals TomTom, Mio 
en Garmin vraagt de update tijd. Een losse 
GPS geeft op 3 april nog niet de juiste rij-
richtingen aan. Controleer op hun website 
of er een update is voor jouw model.

DE OTTOGRACHT WEERT DE AUTO. 
Die straat is geknipt: je mag er niet 
inrijden, tenzij je rijdt met een lijnbus, 
taxi of een vergund (dienst)voertuig. 
Nog twee andere drukke verkeers-
aders zijn geknipt: de Bargiebrug 
en het kruispunt met de Vlaande-
renstraat ter hoogte van het Hippoliet 
Lippens plein. Op die plaatsen staan 
vanaf 3 april camera’s met nummer-
plaatherkenning. Ook aan het Koop-
handelsplein en de Verlorenkost kun 
je niet meer door, want die liggen nu 
in het autovrij gebied.

TIPS VOOR DE  NIEUWE SPITS

  Mobiliteit Gent   #Circulatieplan
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TIPS VOOR DE  NIEUWE SPITS
ER IS EEN NIEUWE FIETS-
KAART die alle veilige fiets-
routes in een oogopslag toont. 
Vanaf 3 april kun je ze afhalen 
in de Stadswinkel of aan de 
balie van het Mobiliteitsbedrijf. 
Je kunt ook digitaal een route 
uitstippelen via de fietsroute-
planner op de website  
fietsrouteplanner.gentfietst.be. 

FIETSERS MOETEN VOORTAAN 
TUSSEN 11 EN 18 UUR AFSTAPPEN 
in de Mageleinstraat, van de Kalande-
straat tot in de Koestraat, in de Don-
kersteeg, en in de Langemunt. Dat 
zijn nu voetgangers straten en dus 
zijn énkel voetgangers toegelaten op 
die uren. Stap je niet af, dan riskeer je 
een boete van 55 euro. 

ER KOMEN NOG EXTRA FIETSSTRATEN. De Bijlokekaai, 
de Gandastraat, de Muinkkaai, de Isabellakaai, de Oude 
Brusselseweg en Coupure Links staan op de planning voor 
de komende jaren. Auto’s mogen fietsers er niet inhalen. 

 fietsrouteplanner.gentfietst.be

WANDELEN IN DE NIEUWE AUTOVRIJE GEBIEDEN IS EEN AANRADER. 
Vanaf 3 april ondervind je daar aan den lijve wat het Circulatieplan bete-
kent qua levenskwaliteit. Er komen flinke happen openbaar domein bij. In 
stukken van de Verlorenkost, het Koophandelsplein, de Kortedagsteeg en 
de Sint-Pietersnieuwstraat kun je nieuwe voetgangersruimte verkennen. 
Je herkent de nieuwe pleintjes aan de rode markeringen op het asfalt. 
Ze krijgen een voor lopige invulling 
met onder meer speelcontainers 
voor de kinderen. Na enkele jaren 
krijgen ze een definitieve inrichting.

HET OPENBAAR VERVOER IN GENT IS 
 VERBETERD. Door de knippen voor het auto-
verkeer en de eenrichtingsstraten hebben sommi-
ge bussen en trams een vlotter traject gekregen. 
Op de website van De Lijn kun je opzoeken wel-
ke. Bovendien zijn tram 4 en 21 verlengd en staan 
de nieuwe Albatrostrams op de rails. De komende 
maanden zal De Lijn daardoor ruim een kwart 
meer reizigers met de tram kunnen vervoeren.

 www.delijn.be/nl/routeplanner  

INFO  
 www.stad.gent/circulatieplan 

Mobiliteitslijn  09 210 10 30  
Stadswinkel, Botermarkt 17A, 9000 Gent 
Mobiliteitsbedrijf, Sint-Michielsplein 9, 9000 Gent
Bevoegd: schepen Filip Watteeuw
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kort

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Stuur de oplossing vóór 11 april naar waaringent@stad.gent of via de post naar: 
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent. 

Vijf winnaars 
krijgen van Historische Huizen Gent het boek 'Het verlangen naar Frankrijk' 
van Michiel Hendryckx. (zie artikel pagina 2)

Te gast op  
de gemeenteraad

Maandelijks komen de 51 
gemeenteraadsleden samen 
in het Gentse stadhuis om er 
beleidszaken te bespreken en 
al dan niet goed te keuren. Wil 
je daar graag meer over weten? 
Twee gemeenteraadsleden 
ontvangen telkens 25 Gentenaars 
op de dag van de gemeenteraad, 
om 17 uur in het stadhuis, Boter-
markt 1. Je krijgt meer uitleg over 
de werking van de gemeenteraad, 
kunt de agendapunten inkijken 
en het vragenuurtje bijwonen. Zin 
om erbij te zijn op 24 april, 22 mei 
of 26 juni? Het programma en het 
inschrijvingsformulier vind je op 
www.go.stad.gent/tegast.  
Geen internet? Bel Gentinfo op  
09 210 10 10.

 gentinfo@stad.gent

wedstrijd

WAAR
IN

GENT

Nieuwe schepen Taeldeman

Sven Taeldeman (sp.a) is de nieuwe schepen van Stadsont wikkeling, 
Ruimtelijke Planning en Wonen. Hij neemt daarmee de meeste 
bevoegdheden over van ontslagnemend schepen Tom Balthazar  
(sp.a). Twee beleidsdomeinen komen bij andere schepenen. 
Openbaar Groen is voortaan de bevoegdheid van schepen en 
OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a). Schepen Annelies Storms 
(sp.a) neemt Architectuur over. Mevrouw Chris Maryns-Van Autreve 
(Groen) neemt de vrijgekomen plek in de gemeenteraad in.

 09 266 50 30  schepen.taeldeman@stad.gent

Nieuwe stadssecretaris 

Verandering aan de top van de stadsorganisatie: op 1 april start 
Mieke Hullebroeck als nieuwe stadssecretaris. Zij volgt Paul 
Teerlinck op die met pensioen gaat. Mieke Hullebroeck leidde de 
voorbije jaren het departement Human Resources voor de Stad en 
het OCMW Gent. De stadsorganisatie telt zowat 7.200 medewer-
kers waarvan de stadssecretaris de hoogste ambtenaar is. Het is 
de eerste keer dat er een vrouw aan het roer komt.

De vijf winnaars van de 
vorige wedstrijd
herkenden het Fonteineplein in de Brugse 
Poort.

• Sarah De Pauw, Gent
• Georges De Vreese, Gent
• Cecilia Meirsman, Gent
• Freddy Pieters, Gent
• Christiana Van Hee, Oostakker
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Oude Gentse bomen

HOE DIKKER, HOE BETER
Het valt tegenwoordig niet mee om een 

oude boom te zijn in Gent. “Onze oude 

bomen staan onder druk door de vele 

werven in de stad,” zegt Wim Moerdijk 

(Groendienst). Moerdijk en zijn snoei-

ers merken dat grondwaterdalingen 

en vrachtwagens veel veteranen doen 

aftakelen.  

Oude bomen zijn als oude mensen: ze 

verdienen de beste zorg. De stadssnoeiers 

gebruiken daarom de nieuwste tech-

nieken. Zoals nu in het Paul de Smet de 

Naeyerpark (foto). Daar passen ze kroon-

reductie toe om de overlevings kansen 

van oude bomen te vergroten. 

“We klimmen tot in het hart van de 

kroon om de dode takken te verwijderen,” 

legt Bas Dewitte (Groendienst) uit. “We 

klimmen met touwen en niet meer met 

klimijzers. Zo maken we minder wonden 

die kunnen infecteren.”

Die voorzichtige aanpak loont. De gemid-

delde Gentse stam wordt dikker. Van de 

30.000 straatbomen hebben er al 5.000 

een stamomtrek van meer dan een meter. 

Stormweer
Een stad zonder oude bomen is als een 

café zonder bier. Imposante stammen en 

kruinen geven cachet aan het stadsland-

schap. Dikke bomen vormen bovendien 

een schild tegen de capriolen van het 

klimaat. Eén grote boom zuigt en ver-

dampt veel meer water dan tien kleintjes. 

Ze verkoelen de stad beter met hun grote 

bladerdak.

Maar hoe hou je die kleppers veilig bij 

felle wind? “We snoeien zo min mogelijk, 

maar wel genoeg zodat er niks afbreekt.” 

Kroonverankering - nog zo’n nieuwe 

maatregel - helpt ook: de stadssnoeiers 

 zagen de risicotak niet af, maar binden 

hem voor de zekerheid vast. 

De snoeiers krijgen om de andere dag een 

vraag van een Gentenaar om straatbomen 

te vellen of drastisch te kortwieken.  

Ze zeggen niet snel ja. “Iedereen ziet graag 

een mooie boom, maar nog het liefst van 

ver,” lacht Wim Moerdijk. “Bomen vellen 

of drastisch snoeien doen we nooit zon-

der een goede reden”.

INFO
Groendienst
Ferdinand Lousbergskaai 32, 9000 Gent

 09 225 68 59 
 groendienst@stad.gent

Bevoegd: schepen Rudy Coddens 

Wedstrijd 
#schuunstenbuum
Doe mee en post jouw favoriete Gentse boom 
op Instagram met de hashtag #schuunstenbuum. 
Je maakt kans op het boek ‘De Gentbrugse 
Meersen, voor elk wat wilds’ (zie p. 4).
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de route

Ken je alle speelplekken 
en groene hoekjes in je 

buurt? De nieuwe digitale 
park- en speelkaart 

toont meer dan honderd 
plaatsen om de kinderen, 

de hond of jezelf los te 
laten. Mogelijkheden 

genoeg om een frisse neus 
te halen.

Sinds vorig jaar vind je in het natuurge-
bied Bourgoyen-Ossemeersen, naast het 
bezoekerscentrum in de Driepikkelstraat 
in Mariakerke, een schepvijver met een 
steiger. Je kan er met je schepnet naar het 
midden van de vijver. Er is ook een blote-
voetenpad. In het bezoekerscentrum kun 
je een rugzakje of een verrekijker lenen 
om mee op ontdekking te gaan.

DE  
BUITENBENDE

De park– en speelkaart

7

16

Bourgoyen-Ossemeersen
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INFO Je vindt de digitale park- en speelterreinenkaart op  www.stad.gent/buitengenieten  09 269 81 10 (Jeugddienst)  09 225 68 59 (Groendienst) 
Bevoegd: schepenen Elke Decruynaere, Resul Tapmaz en Rudy Coddens

Groenevalleipark

Tussen de Nieuwewandeling en de Leie 
ligt het Groenevalleipark: een avontuurlijk 
wijkpark van zes hectare. Op het open 
grote grasveld kun je sporten. Sinds vorig 
jaar kun je er voetballen op kunstgras. 
Er is ook een hondenlosloopweide. Die 
heeft de vorm van een hondenmand - de 
grootste van Europa.

La Sapinière 

La Sapinière is een klassiek park tussen 
de Hogeweg en de Sint-Bernadettestraat 
in Sint-Amandsberg. Het kreeg een 
nieuwe klim- en uitkijktoren en enkele 
kleinere speeltoestellen. In het verlengde 
ligt het Cirkelspark. Het park heeft zijn 
naam te danken aan twee grafcirkels uit 
de Bronstijd die in 2011 werden bloot-
gelegd. Ze zijn sierlijk gereconstrueerd 
met narcissen en sieruien.

De Gentbrugse Meersen

Het zuidelijke deel van deze groenpool, 
tussen de E17 en de Koningsdonktstraat, 
is pas aangelegd. Het is 100 hectare 
groot en de natuur voert er de boven-
toon: je kunt er van heuvels rollen, door 
het speelbos slenteren en in tunnels van 
wilgen verdwijnen. De officiële opening 
is gepland voor zondag 18 juni, maar laat 
je vooral niet tegenhouden om nu al op 
verkenning te gaan.

Spellekenspark

Het 6000 m² grote speelterrein rond 
de bibliotheek in de Heiveldstraat in 
Sint-Amandsberg is heringericht. Het 
skatepark verhuisde naar de kant van het 
voetbal- en basketveld. Aan het poppen-
theater (achter de bib) vind je een knusse 
speelplek voor de kleintjes, met een zand-
bak, nieuwe speeltoestellen, speelheuvels 
en plaats om te picknicken. Op zaterdag 6 
mei vindt de officiële opening plaats. 

Baudelohof

Eind dit jaar start de Stad met de opknap-
beurt van het Baudelohof. Er komen 
nieuwe speelterreinen, het park wordt 
doorgetrokken tot aan het water en buiten 
de schooluren zal ook het sportterrein van 
het kunstinstituut openstaan. Voor de wer-
ken van start gaan, is er sowieso nog de 
Buitenspeeldag. Noteer alvast woensdag 
19 april in je agenda. 

Driemasterpark

Op de grens tussen Meulestede en 
Wondel gem hebben buurtbewoners 
samen met de Stad een braakliggend ter-
rein omgetoverd tot het Driemasterpark. 
De ruimte is tijdelijk ingericht voor jong 
en oud met avontuurlijke spelelementen, 
moestuinbakken en een petanquebaan. 
Een gezellige plek voor een picknick 
op een zondag of een buurtactiviteit. Je 
vindt er ook nog een hondentoilet en een 
 hondenlosloopweide.

321

6 45
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Respectvol omgaan 

RESPECT VAN BEIDE KANTEN 
“Ik schrijf elke dag tientallen parkeer-

retributies. Er wordt regelmatig op ons 

gescholden,” vertelt parkeerwachter 

Sinclair Meirlaen. Recyclageparkwachter 

Dagmar Dedeyne knikt instemmend. 

“Sommige mensen vinden dat wij hun 

spullen moeten sorteren en worden boos 

als we hen de regels uitleggen.”

De getuigenissen zijn voor veel werk-

nemers in uniform herkenbaar. Ze doen 

hun job graag. Ze houden van de sociale 

contacten. Maar als parkeerwachter, 

recyclageparkwachter of gemeenschaps-

wacht moeten ze toezien op de regels. 

Onvermijdelijk komt daar soms ruzie 

van. 

Kalm blijven
Allemaal volgen ze een opleiding 'om-

gaan met agressie'. “Dat is nuttig, maar 

de theorie is toch nog iets anders dan de 

praktijk,” vindt Sinclair Meirlaen. “Het 

belangrijkste is kalm blijven. Dat lukt me 

zo goed als altijd.” 

Dursun Alici draagt al bijna 22 jaar het 

paarse uniform van de gemeenschaps-

wacht. Zij vat het simpel samen: respect 

moet van beide kanten komen. “Ik spreek 

de mensen vriendelijk en respectvol aan. 

Wie boos wordt, mag zijn verhaal doen. 

Of uitrazen (lacht). Ik wijs er dan op dat 

ik hen met respect heb behandeld en van 

hen hetzelfde verwacht.”

Bij de recyclageparkwachters is de afgelo-

pen maanden flink wat onrust ontstaan 

naar aanleiding van vijf gevallen van 

geweld tegen Ivago-medewerkers. Als ze 

aangeraakt of fysiek bedreigd worden, 

stopt het gesprek. Op het recyclagepark 

is er een alarmknop om de politie te 

verwittigen. Daar registreren bewakings-

camera’s 24 op 24 uur wat er zich afspeelt. 

 ‘Zonder controles 
zouden we in de Far 

West leven.’

De beelden helpen om gewelddelicten te 

bestraffen. 

Far West 
Gemeenschapswachten worden zelden 

of nooit met agressie geconfronteerd. 

Dursun Alici kan de meeste heethoofden 

kalmeren. “Ik leg altijd het probleem uit. 

Bijvoorbeeld dat sluikafval voor overlast 

zorgt en dat ze er een boete voor kunnen 

krijgen. Uiteindelijk krijg ik vaak een 

dankjewel.” Ook Dagmar Dedeyne en 

haar Ivago collega’s kunnen een merci 

gebruiken voor wat zij doen tegen afval 

in de stad. 

“Als wij onze job niet doen,” zegt  Sinclair 

Meirlaen, “zouden bijvoorbeeld mensen 

met een handicap geen parkeerplaats 

meer hebben. Hun gereserveerde plaats 

zou voortdurend ingepikt worden.” De 

parkeerwachter besluit: “Zonder contro-

les zouden we in de Far West leven, hé?”

Bevoegd: burgemeester Daniël Termont en 
schepenen Filip Watteeuw en Tine Heyse
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“Op zoek naar  
vrijwilligerswerk.”

Raad Al Mohammad (23) is 
een erkende vluchteling uit 
Syrië. Deze zomer was hij een 
van de tachtig vluchtelingen 
die op de Gentse Feesten als 
vrijwilliger meewerkten aan 
BataHlan van vzw cirQ. “Ik ben 
elektricien en wil hier voor 
ingenieur studeren. Tot mijn 
verbazing mocht ik grappige 
reportagefilmpjes maken. cirQ 
start nu met Refu-Interim: 
vluchtelingen kunnen als 
vrijwilliger helpen in de 
cultuursector. Ik doe zeker 
mee!” 

“Ik wil graag  
wat terugdoen.”

Mutasem Alzi (23) ontvluchtte 
samen met zijn 19-jarige broer 
het Syrische oorlogsgeweld. 
Ze zijn erkend als vluchteling. 
“Zonder de hulp van vrijwilli-
gers zouden we onze weg 
hier moeilijk vinden. Ik werkte 
vroeger in de petrochemie, 
maar mijn diploma telt hier 
niet. Dus zou ik graag op-
nieuw studeren. We zijn Gent 
dankbaar. We willen hier een 
leven uitbouwen en werken, 
en zo wat terugdoen. Maar 
eerst moeten we een vast 
adres vinden.”

“Buddy’s maken  
het verschil.”

Rudi Van Landeghem (52) 
werkt in de sociale huisves-
tingssector. Al zijn vrije tijd 
gaat tegenwoordig op aan 
één activiteit: vluchtelingen 
helpen. “Als buddy in het 
IN-Gent-project ‘Samen 
Gentenaar’ maak ik nieuw-
komers wegwijs in Gent. En 
als CAW-woonbuddy help ik 
hen om een vast adres te 
vinden. Erkende vluchtelingen 
krijgen maar twee maanden 
de tijd om een domicilie te 
vinden. Wat praktische hulp is 
dan zeker welkom.”

“Wij delen  
onze hotspots.”

Babacar Ndiaye (19) komt uit 
Senegal en loopt school in het 
HTI Sint-Antonius in de Hol-
straat. “Samen met mijn klas 
4de jaar elektrotechnieken en 
de leerlingen lassen van het 
CDO De Rotonde, hebben we 
zelf een stadsplan ontworpen 
en een elektronische infostand 
met led-lichtjes in elkaar 
gestoken. Die staat aan het AC 
Zuid. Onze favoriete adressen 
en plekken staan erop. Zo 
weten nieuwkomers waar ze 
kunnen sporten, lekker eten of 
mensen ontmoeten.”

Hoe kunnen vluchtelingen zich vlot integreren? De Stad en het OCMW werken 
daarvoor samen met Gentse organisaties en vrijwilligers, want dat werkt 

goed. Steeds meer Gentenaars geven zich op als buddy en 
maken nieuwkomers vertrouwd met het Gentse stadsleven. 
Ook verenigingen en scholen trekken mee aan de kar.

Wil je buddy worden? Surf naar  www.vrijwilligerspunt.stad.gent of stel je vraag   welzijnengelijkekansen@stad.gent  09 267 03 00 
Op www.stad.gent/vluchtelingen vind je meer info over vluchtelingen en een solidair Gent. Bezoek de infostand aan de ingang van het AC Zuid. Tot 14 april kun je daar  
de hotspots voor nieuwkomers ontdekken en boodschappen liken. Bevoegd: schepenen Resul Tapmaz, Rudy Coddens en Elke Decruynaere. 

de vier

SOLIDAIR  
MET  

NIEUW-
KOMERS
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agenda
april

VR 28 APR
Lokale Helden 

De Week van de Amateur-
kunsten (WAK) opent met 
Lokale Helden: een festival 
dat plaatselijk talent laat 
zien op originele locaties. 
Lokale muzikanten tonen 
hun kunsten. De optredens 
vinden plaats vanaf 20 uur 
en zijn gratis. Het program-
ma vind je op de website.

 www.stad.gent/lokale-helden
 09 269 84 80  

 (Cultuurdienst)

ZA 22 & ZO 23 APR
Levensloop
Steun de strijd tegen 
kanker: doe mee aan de 
eerste Gentse editie van 
de Levensloop. Deel-
nemende teams moeten 
24 uur lang in beweging 
blijven door elkaar af te 
wisselen. Het evene-
ment, met optredens van 
Gentse muziekgroepen, 
animatie voor jong en oud 
en catering vindt plaats 
op 22 en 23 april in de 
 Blaarmeersen, telkens om 
15 uur. Schrijf je in via  
www.levensloop.be,  
02 743 37 32 of  
info@levensloop.be.  
Naar aanleiding van 
Levens loop organiseert 
de Stad Gent een nieuwe 
groepscursus ‘Rookstop’. 
Meer info:  
www.gentgezondestad.be

 09 266 80 00 (Sportdienst)

VANAF 15 APRIL
KAJAK EN KANO  
OP DE LEIE
Vanaf 15 april tot eind september kun je opnieuw deelnemen aan 
begeleide kajak- en kanotochten op de Leie. Vanuit het hartje van 
de binnenstad vertrekken er op vrijdag en zaterdagvoormiddag 
dagtochten. Die brengen je naar het schilderachtige Afsnee. Op 
zaterdag- en zondagavond kun je een avondlijke fakkeltocht doen 
langs de verlichte binnenstad. Een tocht duurt gemiddeld 5 uur en 
kost 12,50 euro per persoon. Voor een fakkel betaal je 3,20 euro 
per boot. Reserveren doe je minstens vier weken vooraf via de 
website (tik 'kajaktochten' in het zoekvenster).

 www.stad.gent/blaarmeersen  
 09 266 81 70 (Sportdienst) 
 reservaties.blaarmeersen@stad.gent

DO 13 APR
BRANFORD  
MARSALIS QUARTET 
& KURT ELLING
De saxofonist Branford Marsalis behoort 
tot de top van de Amerikaanse jazz. Om 
20 uur deelt zijn Quartet het podium van 
Muziekcentrum De Bijloke met de Gram-
my Award winnende Kurt Elling, een van 
de beste jazzvocalisten van de voorbije 
decennia.

 www.debijloke.be 
 09 323 61 00 (De Bijloke) 
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DO 20 APR
PAARSE ZETEL  
MET ANNELIES BECK 
Op 20 april neemt journaliste en schrijfster Annelies Beck 
plaats in de Paarse Zetel voor een interview door Griet 
Pauwels. Beck werkt momenteel voor de VRT als anker-
vrouw in Terzake. Het interview vindt plaats van 12.30 tot 
13.15 uur in Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1. 
Reserveer via de website, 09 323 68 00 of ter plaatse 
aan de balie.

 www.stad.gent/bibliotheek  

WO 19 APR
TIG#5

Tijdens de vijfde editie van 
het gratis kunstenfestival 
 TUMULTINGENT (TIG#5) 
wordt het Gentse cultuurland-
schap in de kijker gezet.  
Op verschillende locaties in 
de stad gaan kunstenaars aan 
de slag. De focus ligt op het 
werk van jonge Gentse kun-
stenaars en kunststudenten. 
Het volledige programma vind 
je op de website. 

 www.tumult.fm/onlocation 
 09 269 84 80 (Cultuurdienst)

ZA 29 & ZO 30 APR
Brandweer  
Opendeur 
Meerijden met een brandweerwa-
gen, de kazerne bezoeken, langs 
de daalmast naar beneden glijden, 
zien hoe brandweermannen vuur 
doven tijdens een demonstratie … 
Voor een keertje kan het, tijdens de 
opendeurdagen in de hoofdkazer-
ne van Brandweerzone Centrum, op 
29 april van 14 tot 18 uur en op 30 
april van 10 tot 18 uur in de Rog-
gestraat 70. De toegang is gratis, 
inschrijven is niet nodig.

 www.brandweerzonecentrum.be
 09 268 88 32  
(Brandweerzone Centrum)

MA 24 T.E.M. VR 28 APR
WEEK VAN DE DIENSTVERLENING 

Ergotherapie aan huis, boodschappen doen, lichaamsver-
zorging, sociaal advies, hulp bij administratie … In de lokale 
dienstencentra ontdek je een week lang wat sociale dienst-
verlening voor jou kan betekenen. Er zijn infomomenten in 
Speltincx, De Boei en De Thuishaven, in Wibier ontdek je het 
aanbod met een gezelschapsspel en er is een sneukeltoer 
van De Boei langs buurtorganisaties in de Bloemekenswijk. 
De Knoop verdeelt ‘soep op de stoep’ in de woonblokken 
rond het Adolf Papeleupark. Het volledige aanbod en alle 
praktische info vind je op de website of in een lokaal dien-
stencentrum in je buurt (www.ocmw.gent/ocmwinuwbuurt).

 www.ocmw.gent (klik door naar 'nieuws')

 09 266 99 13 (OCMW Gent)

ZA 8 APR
Romadag
 
Op de internationale feest-
dag Roma Nation Day vieren 
Roma over de hele wereld 
feest. De Centrale viert mee: 
tussen 19 en 24 uur zijn er 
optredens van onder meer 
het Roma kinderkoor Romane 
Cerchenora en De Gentse Ka-
ravaan onder leiding van het 
duo Martin Balogh en Wouter 
Vandenabeele.

 www.decentrale.be 
 09 265 98 28  
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DO 27 APR
FILM FEST GENT TALKIES 

Film Fest Gent Talkies is een nieuwe reeks live 
talkshows in De Krook aan het Miriam Makeba-
plein 1. Patrick Duynslaegher, artistiek directeur 
van Film Fest Gent, is de spilfiguur van het 
panel. Film Fest Gent Talkies moet een vast 
rendez-vous worden voor al wie wil kunnen 
meepraten over film en gepassioneerde film-
liefhebbers aan het woord wil zien. De maande-
lijkse babbel loopt telkens van 19.30 tot 21 uur. 
Reserveer een plekje via de website, 09 323 68 
00 of ter plaatse aan de balie. 

 www.stad.gent/bibliotheek  

MA 3 T.E.M. VR 7 APR
Aardig Vaardig
Museumkamp

Aardig Vaardig is een mu-
seumkamp voor kinderen 
van 8 tot 10 jaar in het MIAT. 
Eerst maak je kennis met 14 
kinderen uit de expo 'Made 
by children'. Daarna ga je zelf 
aan de slag: bakstenen ma-
ken van klei, weven en een 
lap vilten met blote voeten. 
Met de boot vaar je naar een 
plek waar je ziet welke beroe-
pen kinderen vroeger deden. 
Vaar je mee? Van 9.30 tot 16 
uur, met voor- en na-opvang. 
Reserveer via de website. 

 www.miatgent.be 
 09 269 42 00 (MIAT) 
 

ZO 16 APR
Kinderarbeid

Op 16 april om 11 uur is er in 
het MIAT, Minnemeers 10, 
een gegidste rondleiding in 
de expo ‘Made by children. 
Kinderarbeid vroeger en nu’. 
De tentoonstelling gaat over 
het werk en leven van veer-
tien kinderen, vroeger en nu. 
Zij werken van jongs af in de 
textielindustrie, de steenbak-
kerijen en in de showbizz. 
Nadien kun je napraten bij 
een aperitiefje in Bar Mitte. 
Reserveer via 09 210 10 10 
(Gentinfo). 

 www.miat.gent.be 
 09 269 42 00 (MIAT) 
 

ZA 22 APR
Wijkbeurs  
Sint-Denijs-Westrem 
Afsnee

De Wijkbeurs van Sint- Denijs-
Westrem en Afsnee vindt 
plaats in campus Loofblomme 
van Sint-Paulus, Loofblomme-
straat 2, Sint-Denijs-Westrem. 
Tussen 14 en 17 uur kom je er 
op een infomarkt, in aanwe-
zigheid van de burgemeester 
en schepenen, meer te weten 
over het beleid, de realisaties 
en de plannen voor de wijk. 
Ook bewoners, wijkorganisa-
ties en -partners stellen er hun 
werking en initiatieven voor. 
Meer info over de wijk vind je 
op www.stad.gent/sint-d enijs-
westrem-afsnee of via  
09 266 82 41 (wijkregisseur 
Peter Lambrecht). 

DI 4 APR
Angélique Ionatos  
& Antonio Placer
 

Twee zachte gitaren en twee 
mooie stemmen vervlech-
ten zich op het podium: de 
Atheense Angélique Ionatos 
en Antonio Placer uit Galicië. 
De twee troubadours brengen 
‘Chansons indignées’, liedjes 
van verontwaardiging die 
tegelijk vrolijk, intiem en 
passioneel zijn. Om 20 uur in 
De Centrale, Kraankinders-
straat 2.

 www.decentrale.be 
 09 265 98 28 (De Centrale) 
 

ZA 8 APR
Leonard Cohen  
Covers 

Zangeres en gitariste Sophia 
Ammann ken je misschien als 
‘de zangeres met de engel-
achtige stem’ van de Gentse 
muziekgroep Little Dots. 
Tijdens deze Library Sessions 
brengt Sophia covers van 
Leonard Cohen. Het concert 
vindt plaats van 15 tot 16 uur, 
in Bibliotheek De Krook, 
Miriam Makebaplein 1. De 
toegang is gratis, je hoeft niet 
te reserveren.

 09 323 68 00  
 (Bibiliotheek De Krook) 

 bibliotheek@stad.gent 
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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

23

Paasvakantie  
in de musea

Tijdens de paasvakantie 
valt er in de Gentse musea 
elke dag veel 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 Sint-Pie-
tersabdij en De Wereld van 
Kina (het Huis en de Tuin) vind 
je op www.stad.gent/cultuur.

 09 210 10 10 (Gentinfo) 
 

WO 26 EN VR 28 APR 
Infomarkten R4 

Het Agentschap Wegen en 
Verkeer maakt werk van 
een vlottere en veiligere R4 
West en Oost. De R4 en alle 
kruispunten worden heringe-
richt en er komt overal veilige 
fietsinfrastructuur. Op twee 
infomarkten in Oostakker en 
Wondelgem kom je alles te 
weten over de herinrichting 
en de start van het milieu-ef-
fectenrapport (project-MER). 
Ze vinden plaats op 26 april 
in het ontmoetingscentrum 
Oostakker (Pijphoekstraat 30) 
en op 28 april in Wondelgem 
in zaal De Zulle (Botestraat 
98B). Je kunt de infomarkten 
doorlopend bezoeken van 16 
tot 21 uur. 

 www.wegenenverkeer.be/R4WO 
 09 276 26 00 (AWV) 
 wegen.oostvlaanderen@ 

 vlaanderen.be

WO 19 EN VR 21 APR
Assistentie woningen
Infosessies 

Het OCMW Gent bouwt 27 assistentiewoningen in Zwijnaarde, op 
de campus van woonzorgcentrum Zonnebloem, aan de Hutse-
potstraat 29.  Een groot deel van die woningen wordt verkocht 
via ‘obligaties met woonrecht’. Dat is een systeem waarbij je een 
korting krijgt op de huur of een jaarlijkse rentevergoeding. Meer 
details verneem je in drie infosessies van het woonzorgcentrum 
op 19 april om 14 en om 19 uur, en op 21 april om 14 uur. Schrijf je 
tot 17 april in via www.go.stad.gent/zonnetuin. Geen internet?  
Bel Gentinfo op 09 210 10 10.

ZA 29 APR

Côté Koer
Tijdens de vierde editie van het kinderzangfeest Côté Koer, 
om 15 uur in Muziekcentrum De Bijloke, laten leerlingen van 
Freinetschool Het Trappenhuis en Leefschool De Boomhut 
hun stem horen. Ze werden voor het podium klaargestoomd 
door de muzikanten van Olla Vogala, onder leiding van de 
Gentse violist Wouter Vandenabeele en zangcoach Wouter 
Dubois.

 www.debijloke.be  
 09 323 61 00 (De Bijloke)  

MA 24 APR
Praatcafé  
Dementie
 
Wat is de rol van de huisarts 
bij dementie? Dit Praatcafé 
Dementie heeft Dr. Van Elsen 
te gast. Kamp je met de-
mentie of ken je iemand met 
dementie? Dan kun je hier er-
varingen uitwisselen, vragen 
stellen en informatie vergaren. 
Het praatcafé vindt plaats van 
14 tot 16 uur in Open Huis Het 
Hoeveke, Patijntjestraat 62. 
De toegang is gratis. 

 www.praatcafedementie.be 
 09 265 81 32  

 (Praatcafé Dementie)

ZA 29 APR
Wijkbeurs  
Macharius-Heirnis 
 
De Wijkbeurs van Macha-
rius-Heirnis vindt plaats in 
Buurtcentrum Het Lousbergs, 
Tarbotstraat 61. De burge-
meester en schepenen en tal 
van diensten komen tussen 14 
en 17 uur hun beleid, de rea-
lisaties en hun plannen voor 
de wijk voorstellen op deze 
infomarkt. Ook bewoners, 
wijkorganisaties en -partners 
tonen waar ze voor staan en 
plaatselijke raconteurs pre-
senteren er verhalen over de 
wijk. Meer info op www.stad.
gent/macharius-heirnis of via 
09 266 83 15 (wijkregisseur 
Josefien Maes). 
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MARIAKERKE Zomerlief............................................................................ van 21 tot 24 april 

WONDELGEM Meikermis ................................................................................. van 5 tot 8 mei 

SINT-AMANDSBERG Negenmeimarkt ........................................................ van 5 tot 8 mei 

GENTBRUGGE NOORD Gentbrugse Feesten ....................................... van 26 tot 29 mei 

GENTBRUGGE ARSENAAL Gentbrugse Feesten  ................................... van 2 tot 5 juni 

SINT-KRUIS-WINKEL Sinksenkermis ......................................................... van 2 tot 5 juni 

DRONGEN Horen, Zien en Proevenmarkt ...................................................van 9 tot 15 juni

ZWIJNAARDE Zwijntjeskermis ..................................................................... van 2 tot 5 juni 

AFSNEE Bootjeswijding, Leiefestival en Kermis  .................................. van 23 tot 27 juni

MENDONK Julikermis ...................................................................................... van 7 tot 10 juli 

LEDEBERG Ledebergse Feesten & Lichtstoet ............................ van 25 tot 28 augustus 

OOSTAKKER Oogstkermis .............................................................. van 25 tot 29 augustus 

DESTELDONK Septemberkermis .................................................... van 8 tot 11 september 

SINT-DENIJS-WESTREM Borluutkermis ........................................ van 13 tot 16 oktober 

StadsKERMiSSEN
 2017

INFO
Gentinfo@stad.gent
09 210 10 10


