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 www.stad.gent/gentinfo
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textiel-expo

Voor ogen en handen
Gent is rijk geworden met 
textiel. Maar dat verliep niet 
altijd even proper. Kinderar-
beid kwam vaker voor dan we 
ons willen herinneren. En in 
de cités van de fabrieksarbei-
ders woekerde de armoede. 
Vandaag zijn de historici 
bikkelhard: het verleden van 
het Gentse textielverhaal heeft 
donkere kanten, die zonder 
enige terughoudendheid 
getoond worden in het MIAT.
Maar de toekomst is zeer roos-
kleurig. Dat wordt nu met veel 
enthousiasme getoond in het 
Design museum Gent. 
Els Huygelen stelde de 
tentoonstelling samen. Zij 
startte in 2006 aan het KASK 
de richting Textielontwerp. Els 
Huygelen: “Onze afdeling viert 
dit jaar haar tiende verjaardag. 
Toen ik de vraag kreeg om 
een tentoonstelling te cureren 
rond textiel, had ik het idee 
om een jonge generatie te 

belichten, niet alleen geves-
tigde namen.”

Poncho’s  
voor bezoekers
Ze plaatst de ontwerpen van 
haar studenten naast die van 
gerenommeerde kunstenaars, 
zoals Louise Bourgeois, Ber-
linde De Bruyckere, Muller Van 
Severen, Rinus Van de Velde 
en Anne-Mie Van Kerckhoven. 
Die trekken op zichzelf al een 
ruim publiek en geven aan het 
werk van de jongste generatie 
meteen een extra sérieux. 
Vier kunstenaars kregen de 
vraag om nieuw werk te creë-
ren. De Mexicaan Joel Gomez 
bouwt op de binnenkoer van 
het museum een installatie, 
met de hulp van vrouwen met 
een migratieachtergrond en 
kans armen. Henri Jacobs koos 
samen met enkele studenten 
tekeningen die omgezet wer-
den in stoffen. “Uit die stoffen 

zijn poncho’s gemaakt die zich 
aan het begin van het tentoon-
stellingsparcours bevinden 
en die de bezoekers mogen 
dragen.” 
Want hoe experimenteel 
textiel ontwerp ook mag zijn, 
finaal is textiel iets dat je draagt 
of minstens in handen neemt. 
Dat maakt de tentoonstelling 
zeer bijzonder. Els Huygelen: 
“Het is de bedoeling dat je 
de tijd neemt om je ogen en 
handen de kost te geven, om 
te kijken én te voelen.”

INFO
‘Rechts/averechts’
tot 1 oktober
Design museum Gent,  
Jan Breydelstraat 5

 09 267 99 99
 www.designmuseumgent.be
  

Bevoegd: schepen Annelies Storms

Anne-Mie Van Kerckhoven, tapijtontwerp Van Vlasselaer, realisatie Flanders Tapestries
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Feestelijk
kennismaken 

Deze maand zijn er weer heel 
wat buurtevenementen in 
de stad. En op 26 mei is het 
internationale Dag van de 
Buren. Gelegenheid genoeg 
om je buren te leren kennen. 
Want een goede buur is goud 
waard.

Steun
voor starters

Voortaan wordt het nog mak-
kelijker om een eigen zaak te 
starten: klop gewoon aan bij 
de Startersfabriek. De Stad en 
74 partners staan klaar om je 
op weg te helpen. Gedaan met 
talloze deuren platlopen voor 
je de juiste info en ondersteu-
ning vindt.

Tips
voor ouders

Wat kun je als ouder doen 
om te zorgen voor positieve 
energie in het gezin en fijne 
herinneringen, ook als het 
moeilijk gaat? Tijdens de 
Week van de Opvoeding krijg 
je concrete tips over omgaan 
met emoties.

Ontdek
ons verleden

Gent plant nieuwe woningen, 
kantoren, handelsruimtes en 
parken. Net als vele andere 
Europese havensteden keert 
het daarvoor terug naar het 
water. Ook het industrieel erf-
goed krijgt een tweede leven 
in de vele nieuwe projecten.
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kort

HIPPE ZOMERSPORTEN

FLEURIGE  
KOUTERCONCERTEN 

Vanaf 30 april fleuren orkesten aller-
hande de zondagse bloemenmarkt 
op de Kouter op. De concerten vinden 
plaats van 10.30 tot 12 uur en zijn een 
mengeling van bekende harmonie-, 
fanfare- en brassbandmuziek en her-
werkte popdeuntjes. Nog tot en met 
24 september, met uitzondering van 
de twee zondagen tijdens de Gentse 
Feesten op 16 en 23 juli. 

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

 cultuurdienst@stad.gent  
 09 269 84 80

SOCIALE HUUR 
ACTUALISEERT 
WACHTLIJSTEN

Sta je op de wachtlijst voor een 
sociale woning? Die wachtlijsten 
worden momenteel geactuali-
seerd. Iedereen op de lijst krijgt 
een brief met de vraag of hij of 
zij nog interesse heeft. Vul de 
formulieren in en vergeet de 
brief niet terug te sturen. Anders 
word je geschrapt als kandi-
daat en verlies je eventueel je 
huurpremie. Kijk ook na of je 
voorkeur voor een bepaalde  
wijk nog klopt.

 09 266 76 40 (Dienst Wonen) 
 wonen@stad.gent

In juli en augustus laat de Sportdienst 
je gratis of tegen een zacht prijsje 

kennismaken met een reeks typische 
zomersporten. De inschrijvingen starten 

op woensdag 17 mei (voor niet- 
Gentenaars de dag nadien). Proef van 

hippe sporten zoals padel, one-shot-
yoga, of stand up paddle. Je kunt ook 

avontuurlijke activiteiten doen zoals een 
hoogteparcours, kajak of BMX. Of kiezen  
tussen klassiekers zoals tennis, groeps- 

lopen en leren zwemmen. De meeste 
zomersporten zijn toegankelijk vanaf  

12 jaar, de andere vanaf 19 jaar. 

 www.stad.gent/sport  
(klik door op ‘zomersportaanbod’) 

 09 266 80 00 
 sportdienst@stad.gent

  

TWEEDE RABOTTOREN  
VERDWIJNT

De sloop van de tweede Rabottoren is gestart.  
Die afbraak gebeurt niet in één klap. Eerst ver-
wijderen specialisten het asbest in vaste vorm op 
een veilige manier en vanaf de zomer begint de 
effectieve afbraak van de toren. Op de plek van de 
tweede Rabottoren komen twee gebouwen met in 
totaal 95 appartementen. Op het geheel van de site 
komen acht gebouwen met 360 appartementen.  
De eerste drie nieuwe gebouwen zouden midden 
2018 afgewerkt zijn.

 www.stad.gent/bruggennaarrabot 
 09 266 52 70 (Dienst Stedelijke Vernieuwing)
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BETER EEN GOEDE BUUR

Heb je onenigheid met de buren en raak je er samen niet uit? 
In Gent bemiddelen 30 opgeleide vrijwilligers gratis bij buren-
conflicten. Ze ondersteunen jou en je buren bij de zoektocht 
naar oplossingen of afspraken waar alle partijen zich in kunnen 
vinden. Dat lukt in bijna de helft van de gevallen. Tips om con-
flicten te voorkomen, ontdek je op speciale postkaarten die je 
vindt in de meeste stadsgebouwen. 

 www.stad.gent/burenbemiddeling
 burenbemiddeling@stad.gent
 09 266 82 17 (Dienst Preventie voor Veiligheid)

BUGGY’S LENEN
Het buggypunt onder de stadshal heeft zes compacte en wend-
bare buggy’s, met een grote draagmand. Je kunt ze gratis ontle-
nen. Ze zijn speciaal gemaakt om te winkelen of om vlot de stad  
te bezoeken. Als je op stap bent in de stad en je kindje wordt moe, 
hoef je er dus niet langer mee op de arm te wandelen. Het buggy-
punt is elke weekdag open van 8 tot 18 uur en van 10 tot 18 uur in 
het weekend. Reserveren kan via www.max-mobiel.be.

 jeugddienst@stad.gent  09 269 81 10 

THE BOX 
GENTSE FEESTEN

Ben je een creatieve starter en wil je graag een 
nieuw winkel- of restaurantconcept uitproberen 
tijdens de Gentse Feesten? Dat kan in The Box 
(Dampoortstraat 47), een handelspand voor 
beginnende ondernemers. Je kunt het meteen 
in gebruik nemen, zonder de opstartkost van 
een traditionele zaak. Je betaalt gewoon de 
huur. Zo kun je op zeer korte tijd een pak 
ervaring opdoen. Dien je kandidatuur in ten 
laatste op maandag 8 mei, om 12.30 uur. 
Midden mei weet je of jouw voorstel gekozen is.

 www.stad.gent/thebox 
 ondernemen@stad.gent 
 09 210 10 60 (Ondersteuningspunt  

Ondernemers Gent)

IEDEREEN MODEL

Wil je graag mee de communicatie 
met de Gentenaars ondersteunen? 
Een internationale modellen-
carrière kunnen we niet beloven, 
maar leuk is het wel: figureren in 
het Stadsmagazine, in een filmpje 
of op de website van de Stad Gent. 
Stel je dus kandidaat als model.  
De Stad werkt met echte mensen 
en wil de Gentenaars tonen zoals 
ze zijn, in al hun diversiteit. Je 
hoeft helemaal geen professioneel 
fotomodel te zijn. Interesse? Vul 
het formulier in op www.stad.gent/
iedereenmodel of stuur een foto 
op, samen met je gegevens naar 
Stad Gent, Dienst Communicatie, 
Botermarkt 1, 9000 Gent.

 09 266 52 92 (Dienst Communicatie)
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'7 hectare weide, bos, 
ruige stukken en een 
grote vijver: het park 

zit vol leven.'

VERBORGEN  
GROENE PAREL
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Dag van het Park

Overmeers is een brok ongepolijst groen. Zeven hectare op 
een steenworp van het Sint-Pietersstation. En toch weten 
de Gentenaars het amper liggen. De Dag van het Park op 

zondag 28 mei moet daarin verandering brengen.

INFO 
Groendienst, Ferdinand Lousbergskaai 32

 09 225 68 59
 groendienst@stad.gent

Bevoegd: schepen Rudy Coddens

Overmeers is het best bewaarde geheim 

onder de Gentse natuurgebieden.  

Het groene gebied achter het Sint- 

Pietersstation werd 4 jaar geleden 

heringericht als park en natuurgebied, 

maar blijft eerder onbekend. Zonde, 

vinden ze bij de Groendienst. Dus wordt 

het park de plek van afspraak op de  

Dag van het Park. 

"Tussen 14 en 18 uur kun je het park 

ontdekken aan de hand van wandelin-

gen, verhalen, muziek en workshops", 

vertelt Elke Aerts. "Op een oppervlakte 

van veertien voetbalvelden hebben we 

weiden, bos, een vijver waar je vogels 

kunt spotten ... Overmeers zit vol leven."

Anders dan in andere parken, wordt het 

gras niet gemaaid door machines: een 

kudde schapen houdt de sprieten kort. 

"Ook buren helpen mee in het onder-

houd", zegt Elke Aerts. “We laten de 

natuur zoveel mogelijk z'n gang gaan. 

Daarom vind je hier ook geen recreatie-

ve zone met speeltuigen of picknickban-

ken. De nadruk ligt op groenbeleving en 

genieten van de rust." 

Takkenfanfare
Een Dag van het Park zonder versterkte 

muziek dus, maar feestelijk wordt het 

wel. Iedereen mag meeklinken op de 

receptie om 14.30 uur en meestappen 

met de ‘takkenfanfare’ die musiceert 

met takken en twijgjes. Verder op het 

programma: gegidste natuurwandelin-

gen, eetbare planten, moestuinieren in 

potten, wateronderzoek, je fiets laten 

nakijken en op fotospeurtocht gaan.

De kinderen krijgen snoepjes van de 

suikerpoppenfee, ze kunnen knutse-

len, gekke kapsels kiezen en zich laten 

schminken in een lieveheersbeestje. 

Je kunt met hen op pimpampoentjes-

tocht. “Het lieveheersbeestje – de soort 

van het jaar – staat centraal op de Dag 

van het Park”, zegt Elke Aerts. “In Gent 

komen erg veel soorten voor. Bezoekers 

van de Dag van het Park krijgen een 

plant cadeau die de roodzwarte beestjes 

aantrekt. Je tuin zal je dankbaar zijn. 

Lieveheersbeestjes zijn aardige beestjes 

en kampioen bladluizen bestrijden."  

Dag van het Park, zondag 28 mei,  

van 14 tot 18 uur in Overmeers (ingang 

via de Sint-Denijslaan of het fietspad 

aan de Valentin Vaerwyckweg).

Alle activiteiten zijn gratis. Surf voor 

het programma naar www.stad.gent/

dagvanhetpark of haal de 

folder bij het Gentinfo-

Punt in je buurt.

'Bezoekers krijgen een 
plant die lieveheers-

beestjes aantrekt.  
Bye bye bladluizen!'VERBORGEN  

GROENE PAREL
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De Gentse binnenstad is een historisch pareltje,  
maar wat vinden kinderen ervan? “Uit onze  

bevragingen blijkt altijd dat ze hopen op meer speel-
plekken”, weet Philippe Michiels (Jeugddienst).  

“De straten en pleinen mogen wel wat meer uitno-
digen tot spelen.” De nieuwe autoluwe straten van 

het Circulatieplan zijn een gedroomde kans om meer 
tijdelijke speelplekken te maken. Op het Maaseikplein,  

het Koophandelsplein, de Bargiebrug, de Kortedag-
steeg en de Verlorenkost komen ‘speelcontainers’.

Ze zijn zo groot als een werfcontainer en zijn uitge-
werkt als een ganzenbord, een surfclub, een wieler-
piste, een podium en een kudde olifanten. Pret gega-
randeerd voor kinderen van 3 tot 12 jaar.
Gent haalde de mosterd in San Francisco. “Daar doen 
ze al langer leuke dingen met constructies ter grootte 
van een parkeerplaats”, zegt Philippe Michiels. “Maar 
speelcontainers voor kinderen, dat is nog nergens ter 
wereld vertoond.” 
Bevoegd: schepen Elke Decruynaere

Speelcontainer

het ding

88

van Philippe Michiels
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jong en wijs

Gezocht:  
(hoofd)animatoren
De Jeugddienst zoekt nog animatoren voor de 
zomervakantie. Ben of word je dit jaar 16 en wil je 
kinderen tussen 3 en 12 jaar een leuke vakantie 
bezorgen? Mail dan naar animatoren@stad.gent. 
Op de woensdagen 17 en 24 mei, en 7 en 28 juni 
vinden infosessies plaats om 17.30 uur bij  
de Jeugddienst, Kammerstraat 12. 

 www.stad.gent/wordanimator 
 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.

Boetiek Techniek 
Hou je van techniek? Dan kun je op zaterdag 6 mei je hartje 

ophalen onder de stadshal voor ‘Boetiek Techniek’. Dat is een 
gratis beurs voor kinderen tussen 10 en 14 jaar en hun ouders. 

Onder het motto ‘techniek is sjiek’, toont de metaal- en tech-
nologiesector zijn troeven. Er zijn speciale demonstraties  
en tal van doe-activiteiten voor de kinderen. Ouders die  

meer willen weten over opleidings- en loopbaanmogelijk- 
heden in de sector kunnen terecht op de infostand. 

 www.boetiektechniek.be  
 werk@stad.gent  

 09 266 83 00 

Jong & Wijs Prijs 
Nomineer je kandidaat
Wie heeft het afgelopen jaar volgens jou het meest gedaan voor  
kinderen en jongeren in Gent? De Stad reikt de jaarlijkse Jong & Wijs 
Prijs uit aan een jongere, een volwassene en een organisatie  
die van Gent een kind- en jeugdvriendelijke stad helpen maken.  
Surf naar www.jongenwijs.gent/prijs of ga langs bij de Jeugddienst  
(Kammerstraat 12) en nomineer jouw kandidaat. Indienen kan  
tot 31 juli. De winnaar wordt in oktober bekendgemaakt. 

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

Feest  
in ‘t Kasteel
Het Gravensteen is op zondag 21 
mei het decor van Feest in ’t Kas-
teel, een middeleeuws feest voor 
jong en oud. Tussen 10 en 18 uur 
loop je ridders en jonkvrouwen 
tegen het lijf en vliegen roof-
vogels rakelings over je hoofd.  
Je kunt deelnemen aan workshops 
boogschieten, kleien, vilten en 
ringsteken. Er zijn middeleeuwse 
spelen en optredens met zang en 
dans. Je betaalt een toegangs-
ticket voor het Gravensteen. De 
workshops en animatie krijg je er 
gratis bovenop.

 www.gravensteen.stad.gent 
 09 266 85 00   
 historischehuizen@stad.gent
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118.446
GENTSE 

GEZINNEN

1.116
man-vrouw

37
man-man

17
vrouw-vrouw

51% 
samenwonenden 
of getrouwden

27% 
zonder kinderen

 

24% 
met kinderen

7% 
éénoudergezinnen

Lang & gelukkig …

2016

2000

1995

huwelijken

1.170 1.058 464

971 71 672

899
1.246

samenlevings-
contracten

echtscheidingen

42% 
alleenstaanden

1.170
HUWELIJKEN 

IN 2016

1.058
SAMENLEVINGSCONTRACTEN 

IN 2016

1.028
man-vrouw

15
man-man

15
vrouw-vrouw

Wonen in industrieel erfgoed
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Gent plant nieuwe woningen, kantoren, 

handelsruimtes en parken. Net als vele 

andere Europese havensteden keert het 

daarvoor terug naar het water. In de 

verlaten havens is er nog ruimte om te 

wonen, en veel mensen voelen zich 

aangetrokken tot de vergane glorie. 

“Sommigen vinden de omgeving lelijk, 

met die hobbelige kaaien en die roestige 

kranen. Maar ik vind het hier net heel 

mooi. Misschien omdat ik van de zee 

kom. Ik hou van water en vergezichten.” 

Rosemie Callewaert en Caren D’hont 

wonen in de Kapiteinstraat, op de 

linkeroever van kanaal De Lieve. Hun 

favoriete wandelroute (met hondje 

Renée) loopt langs het water. “We steken 

de Meulestedebrug over en wandelen 

dan via de Meulestedekaai en de 

Voorhavenkaai in de richting van het 

centrum. In de verte kun je de torens van 

Gent zien, terwijl ze in vogelvlucht toch 

drie kilometer van hier liggen. Zo’n 

uitzicht vind je nergens anders in de 

stad. Hopelijk blijft die oude havensfeer 

hier altijd hangen.”

Comeback kraantje 
De dames hoeven zich geen zorgen te 

maken. De Stad maakt het openbaar 

domein van de Voorhaven groter en 

groener en het maritieme erfgoed blijft, 

want het is beschermd. 

Marc Pinte (Dienst Stedenbouw en 

DE SFEER 
VAN WELEER

Leegstaande loodsen, 
 afbladderende fabrieks-
muren, havenkranen die voor 
eeuwig stilgevallen zijn: het 
zijn stille getuigen van het 
Gentse industriële verleden. 
Vandaag krijgt dat verleden 
een ereplaats in de stads-
vernieuwing. Het is de stad 
die zegt: kom in mijn armen!

>>

Wonen in industrieel erfgoed
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In de Oude Dokken komt een wandelpromenade rond het water met zicht op verschillende havenkranen.

Buurtbewoners denken mee na over de toekomst van de oude treinwagens in de Voorhaven.

Ruimtelijke Planning): “De 

infrastructuur is bijna intact 

bewaard, van de kaaimuur 

met zijn treinsporen over de 

kranen en de loodsen tot en 

met het hekkenwerk. Alleen 

de treinwagons waren 

verdwenen. Die komen nu 

terug met het stadsvernieu-

wingsproject Muide Meule-

stede Morgen. Bewoners en 

stadsdiensten denken na 

over een nieuwe invulling 

ervan. Een zomerbar 

misschien?”

Maritiem erfgoed krijgt een 

ereplaats in stadsvernieu-

wingsprojecten. De nieuwe 

stadswijk Oude Dokken 

– 1.500 woningen tussen de 

Dampoort en de wijk 

Muide – is een mooi 

voorbeeld. Een van de 

blikvangers: een wandel-

promenade rond het water 

met zicht op verschillende 

havenkranen. Twee blauwe 

exemplaren werden vorige 

zomer al geplaatst. Ook op 

komst: een kraantje uit 

1920, uit de reserves van het 

Museum over Industrie, 

Arbeid en Textiel. Pieter 

Neirinckx (MIAT): “Daar 

zijn wij zeer blij mee. 

Indertijd hebben we deze 

kraan naar het museum 

gehaald om hem voor het 

nageslacht te bewaren. Nu 

kan hij de omgekeerde 

beweging maken: terug 

naar buiten, op een kaai. 

Daar komt zo’n kraan veel 

beter tot zijn recht dan 

tussen museummuren.”

Oude charme 
Niet alleen maritiem erfgoed 

krijgt een tweede leven via 

stadsvernieuwing. Ook 

industrieel erfgoed is in trek. 

Het gezin van Ariana Tabaku 

plant samen met meer dan 

50 andere gezinnen het 

collectief woonproject 

Bijgaardehof, in de voormali-

ge metaalfabriek Malmar in 

Sint-Amandsberg. 

Ariana Tabaku: “We delen 

onder andere de buitenruim-

te. Waar dat mogelijk en 

Het maritieme en 
industriële verleden 
krijgt een ereplaats in 
de stadsvernieuwing.

Wonen in industrieel erfgoed
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MUIDE MEULESTEDE MORGEN

Bewoners en de Stad Gent werken samen  
aan het stadsvernieuwingsproject Muide  
Meulestede Morgen (MMM).  
 
Wil je meedoen?  

 www.stad.gent/mmm
 www.facebook.com/muidemeulestedemorgen
 mmm@stad.gent
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De vroegere textielfabriek De Porre doet dienst als wijkpark en Open Huis. Sociale economiebedrijven én de buurt kunnen terecht in het Balenmagazijn, ooit een textielopslagplaats. 

haalbaar is, gaan we daar 

muren, dakstructuren en 

andere restanten van de 

fabriek bewaren en in het 

project incorporeren. Ze 

maken net de charme van 

deze site uit.”

Het stadsontwikkelings-

bedrijf sogent moedigt deze 

aanpak graag aan. 

Barbara Dubaere (sogent): 

“De Stad en sogent hebben 

op de Malmarsite al het 

Bijgaardepark gerealiseerd 

en ervoor gezorgd dat 

bewoners hun tuin konden 

uitbreiden. Het stationsge-

bouw langs de Forelstraat is 

een kinderdagverblijf 

geworden. Dit cohousing-

project vormt de kroon op 

het werk.”

Mooi flanel
Wie Gent zegt, zegt textiel. 

Op de terreinen van de oude 

UCO-textielfabriek in de 

Maïsstraat wordt het 

Balenmagazijn – ooit een 

textielopslagplaats – een 

loopbaancentrum, met 

opleidingslokalen en 

vergaderzalen, die openstaan 

voor de buurt. Er komt ook 

een bedrijfsrestaurant.

Aan de andere kant van 

Gent, in de wijk Vogelhoek, 

kreeg textielfabriek De 

Porre een nieuwe bestem-

ming. Een oude loods doet 

daar nu dienst als Open 

Huis. En in het park kan je 

de oude koeltoren, de 

stoomturbine en de 

koelvijver van de fabriek 

bewonderen. Ook leuk: op 

een oude fabrieksmuur 

prijken portretten van 

voormalige werknemers. 

Edouard Moreels: “Ikzelf, 

mijn vrouw, twee zussen  

en een broer hebben er 

allemaal een tijdlang 

gewerkt. We wonen er nog 

altijd naast. De Porre 

maakte textiel van goede 

kwaliteit! En mooi flanel. 

Toch mooi dat ze een deel 

van de fabriek bewaard 

hebben.”

MEER WETEN OVER  
STADSVERNIEUWING?

 stedelijkevernieuwing@stad.gent
 09 266 82 00 (Dienst Stedelijke Vernieuwing)
 www.stad.gent/stadsvernieuwing

 info@sogent.be 
 09 269 69 00 (Stadsontwikkelingsbedrijf sogent)
 www.sogent.be

Bevoegd: schepen Sven TaeldemanDe voormalige metaalfabriek Malmar wordt een collectief woonproject, met behoud van erfgoed waar mogelijk.
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kort

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

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

Vijf winnaars 
krijgen een maaltijd voor twee 
personen bij Bar Bricolage, de 
tijdelijke invulling aan de Chinastraat, 
bij de Oude Dokken (www.totum.gent).

Wegenwerken  
in Ledeberg

De Adolf Van Ooteghemstraat 
en de Frans De Coninckstraat in 
Ledeberg worden volledig heraan-
gelegd en ingericht als woonerf. 
Onder het viaduct komt een lokale 
buurtparking. De werken passen 
in het stadsvernieuwingsproject 
‘Ledeberg Leeft’. Alle buurtbewo-
ners krijgen nog een persoonlijke 
uitnodiging voor een informatiemo-
ment over de start van de werken. 

 www.stad.gent/openbarewerken  
 (klik door op ‘Ledeberg’) 

 tdwegen@stad.gent
 09 266 79 00 (Dienst Wegen,   

 Bruggen en Waterlopen) 

wedstrijd

WAAR
IN

GENT

Feesten zonder drankvergunning

Organiseert je vereniging of organisatie een straatfeest, buurtfeest of fuif? Voortaan 
heb je geen occasionele drankvergunning meer nodig voor het schenken van gegiste 
dranken zoals wijn en bier. Die verplichting is afgeschaft, tenzij je evenement meer dan 
tien keer per jaar plaatsvindt of langer duurt dan 15 dagen. Voor sterkedrank heb je wel 
nog een speciale toelating nodig. Laat altijd vooraf aan de politie weten dat je een feest 
organiseert. Als je de straat of een plein inpalmt, vraag je eerst toelating aan de Dienst 
Evenementen, Feesten, Markten en Foren.

 www.stad.gent (zoek op ‘Zelf een evenement organiseren’) 
 horecacoach@stad.gent  09 266 82 08

Energiepremies voor ondernemingen

Gentse ondernemers die hun zaak energiezuiniger maken, kunnen 
tot 10.000 euro steun per pand ontvangen. De energiepremies van 
de Stad komen bovenop de premies van Eandis en worden toege-
kend voor isolerend glas en schrijnwerk, dakisolatie, gevelisolatie, 
vloerisolatie, warmtepompen, vloerverwarming en hybride conden-
satieketels. Ook andere investeringen zijn mogelijk, maar altijd in 
overleg met een energiecoach van de Stad Gent. Zowel huurders 
als eigenaars van het pand kunnen een aanvraag indienen. 

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

De vijf winnaars van de vorige wedstrijd
herkenden de Holy Food Market aan het Beverhoutplein.
• Valérie Arickx, Gent
• Pieter Browaeys, Gent
• Ginette Kieffer, Zaventem
• Gudrun Paesbrugge, Gent
• Sarah Vandendriessche, Gent
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Dag van de Buren

FEESTELIJKE 
KENNISMAKING

Ze lenen je een brik melk als de winkel ge-

sloten is, brengen iets tegen de hoofdpijn 

mee van de apotheek en geven de planten 

water wanneer je op reis bent. Ja, een 

goede buur is goud waard. Maar hoe leer 

je hem of haar kennen? Iemand zomaar 

spontaan aanspreken is soms moeilijk, 

want een mens wil zich niet opdringen. 

Tafeltje-dek-je
De oplossing? Breek het ijs met een 

informeel buurtfeestje. Op de Dag van 

de Buren van vorig jaar ondervond Ayse 

Safak dat het werkt. “Ik heb een tijdje in 

Antwerpen gewoond, maar ben vorig jaar 

naar Ledeberg teruggekeerd. De Dag van 

de Buren was de ideale aanleiding om 

snel veel volk te leren kennen. Buurt-

werkers en vrijwilligers hebben tafeltjes 

met drankjes en hapjes buitengezet 

en gaven buren zo de kans elkaar te 

ontmoeten. De rest gaat vanzelf. Samen 

met een buurtwerker ben ik die dag ook 

gaan kennismaken met mijn boven-

buurvrouw. Dat zou ik alleen niet zo 

snel gedurfd hebben. Het is een oudere 

mevrouw en ik heb haar gezegd dat ze 

altijd een beroep op mij mag doen.”

Warme buurt
De Dag van de Buren vindt traditioneel 

plaats op de laatste vrijdag van mei. Op 

26 mei zullen veel Gentenaars weer een 

buurtbarbecue of straatbuffet organiseren. 

“Tof”, vindt Kristel De Maeseneire (Dienst 

Ontmoeten en Verbinden). “Zo’n initia-

tieven halen de banden aan. Buren die 

elkaar kennen, kunnen al eens een handje 

toesteken. Dat zorgt voor een warme buurt 

en maakt het leven veel aangenamer.”

Ook op andere dagen kun je je buurt 

ontdekken. Woon je in Ledeberg-Moscou, 

Rabot-Blaisantvest, Muide-Meule stede-

Afrikalaan, Dampoort, Gentbrugge of 

Nieuw Gent-Steenakker? Ga dan de 

komende maand, vanaf zaterdag 29 april, 

langs op het (zomer)buurtevenement  

in je wijk. 

INFO
Dag van de Buren

 www.stad.gent/dagvandeburen 

Op zoek naar een buurtevenement?
 www.stad.gent/buurtevenementen

Dienst Ontmoeten en Verbinden
 ontmoeten.verbinden@stad.gent 
 09 266 55 50 

Bevoegd: schepen Resul Tapmaz

Wedstrijd #WarmeBuren
Doe mee en post jouw Gentse buren
op Instagram met de hashtag #WarmeBuren
(of mail naar ontmoeten.verbinden@stad.gent).
Je maakt kans op een feestpakket dat je met  
je buren kunt delen.
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de route

Stadsvernieuwing is een werk 
van lange adem: tussen de 
eerste plannen en de eerste 
steen verlopen vaak jaren. 
Zonde toch, om gebouwen 

zo lang leeg te laten staan en 
gronden braak te laten liggen. 

Daarom experimenteren 
Gentenaars overal in de stad 

met tijdelijke invullingen.  
Wat goed aanslaat, maakt 
soms kans een definitieve  

plek te krijgen.

Heilig Hartplein

“We hebben zelf de oude pastoriewoning 
en de tuin op het Heilig Hartplein opge-
knapt. De Pastory is een ontmoetings-
plek voor en door de bewoners van de 
Dampoortwijk. Elke vrijdag is er buurtcafé 
en we hebben een atelier en een uitleen-
dienst. In de zomer organiseren we tuin-
dagen en kinderopvang. Hoe breng je de 
buurt samen? We testen uit wat hier werkt.”

7

Jeroen Adriansens (Pastory)
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TESTEN 
WAT WERKT

Experimentele stadsvernieuwing 
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INFO Dienst Beleidsparticipatie, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent  09 266 56 28   emma.tytgadt@stad.gent 
Meer over tijdelijke invullingen:    www.stad.gent/tijdelijkeinvulling   Bevoegd: burgemeester Daniël Termont

Bijgaardepark

“De Bijgaard is een oase van rust achter de 
Nijverheidstraat, in de drukke Dampoortwijk. 
We kweken er groenten in bakken, tussen 
de muren van een voormalige textielfabriek.  
De landschapsarchitecten die met de 
parkuitbreiding bezig zijn, vonden dit een 
tof idee. Ze zullen de moestuin opnemen in 
hun ontwerp. Op zondagmorgen is ieder-
een welkom om samen te tuinieren. We 
willen ook een mobiele keuken installeren 
en rond gezonde voeding werken.”

Nieuw Gent

“Bij Pino is een ontmoetingsplek op het 
Rerum Novarumplein, gecoördineerd door 
vzw Voetbal in de stad. In de koffiebar 
betaal je een vrije bijdrage, er is een door-
geefwinkel en het klusatelier organiseert 
workshops en leent klusmateriaal uit.  
De containers blijven twee jaar staan. 
Daarna hopen we een plaatsje te krijgen 
in het stadsvernieuwingsproject Nieuw 
Gent Vernieuwt.”

Zuid

“Begin volgend jaar wordt de oude 
stadsbibliotheek omgebouwd tot kan-
toorgebouw voor stadsambtenaren. Tot 
eind 2017 zwaait een tijdelijke beheerder 
er de scepter. Je mag je verwachten aan 
creatieve pop-ups, startende bedrijfjes 
en een mix van activiteiten. Dit soort van 
tijdelijke invullingen kan rekenen op steun 
van de Stad, bijvoorbeeld via het Fonds 
voor Tijdelijke Invullingen.”

Dampoortstraat

“In de pop-up store in de Dampoortstraat 
47 kun je je idee een weekend tot één 
maand lang testen. Met vijf ondernemers 
hebben we een week lang samengewerkt 
in The Box. Gezonde voeding, eco-t-shirts 
met beelden van zeldzame diersoorten, 
interieurobjecten, de Escape Truck, yoga-
sessies en workshops: we hebben echt al 
onze passies samengegooid. Die ervaring 
is goud waard voor de toekomst.”

Oude Dokken

“Deze zomer kun je in DOK, langs de 
Koopvaardijlaan, terecht voor vertier tot 
zonsondergang. De programmering is in 
handen van buurt bewoners en -organisa-
ties. De werken aan de nieuwe wijk Oude 
Dokken zijn intussen begonnen, en dus 
moesten we een beetje opschuiven. Je 
kunt nu wel ons terrein op fietsen langs de 
heraangelegde kade. Voor de kinderen is 
er een nieuw ravotparcours.” 

Ledeberg

“De Tuin van Heden ligt wat verborgen 
in Ledeberg, in een voormalig restau-
rantje naast een visvijver in de Meierij. 
Maar het is hier prachtig. Wie één keer 
gekomen is, komt zeker terug. Een tien-
tal mensen verzorgt de moestuin  
en we organiseren artistieke ateliers, 
workshops en evenementen. De zomer 
is de drukste periode, maar we zijn het 
hele jaar door actief.”

321

6 45
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Liesbeth Vlerick (DOK)

Julie Kennivee (Tuin van Heden)Joke Dieryckx (De Bijgaard)

Véronique Schalliée (Vijfkant@TheBox)

Najet El Adeb (Bij Pino)

Emma Tytgadt (Dienst Beleidsparticipatie)



 

Week van de Opvoeding

OPVOEDEN IS HEFTIG
Zo jong en al zo kwaad. Of verdrietig. Of 

alles tegelijk. “Emotionele reacties van 

kinderen wil je als vader of moeder snel 

temperen door hen een oplossing aan te 

reiken. Begrijpelijk, maar daardoor ont-

ploft het vaak”, zegt Rosheen Demaret 

(Opvoedingswinkel). “Kinderen hebben 

eerst ruimte nodig in hun hoofd.”

Drukdruk
Opvoeden is luisteren naar je buikgevoel. 

Maar soms weet je als ouder niet zo goed 

hoe je met de emoties van je kind moet 

omgaan. De Week van de Opvoeding van 

16 tot 23 mei staat in het teken van emoties 

bij kinderen en jongeren. Je krijgt concrete 

tips over wat je als ouder kunt doen om te 

zorgen voor positieve energie in het gezin 

en fijne herinneringen, ook op de moeilijke 

momentjes. Rosheen Demaret: “Het is een 

actueel thema. In de Opvoedingswinkel 

komen emoties vaak aan bod. Ouders 

vandaag zoeken naar een gepaste manier 

om daarop te reageren. Da’s niet altijd 

evident voor mama’s en papa’s die zelf van 

een drukke dag thuiskomen.” 

Speelgoed ruilen
Op maandag 15 en donderdag 18 mei  

kun je een lezing of workshop volgen 

over emoties bij kinderen en jongeren. Op 

woensdag 17 mei wordt de stadshal een 

pop-up spel-o-theek met speelgoedruil-

beurs en een salon waar ouders kunnen 

bijkletsen over hun ervaringen en aanpak. 

Els (47), moeder van drie, heeft de lezing 

van auteur Eva Bronsveld over tempe-

ramentvolle kinderen in haar agenda 

gezet. “Ik spreek uit ervaring (lacht). Mijn 

kinderen zijn schatten, maar onderling is 

er vaak te veel negatieve interactie.” Els 

stapte naar de Opvoedingswinkel omdat 

ze op zoek was naar een klankbord. “Wat 

ik het tofste vind, zijn de praktische tips 

die je er krijgt. Ik heb geleerd om niet 

altijd mee te gaan in de emotie. Bij de 

Opvoedingswinkel coachen ze je, en dat 

is voor mij evenveel waard als een goed 

gesprek onder vriendinnen.” 

PROGRAMMA
 www.stad.gent/weekvandeopvoeding

‘Positieve energie 
in het gezin en fijne 

herinneringen, 
daarover gaat de Week 

van de Opvoeding.’ 

INFO
Opvoedingswinkel Gent
Sint-Margrietstraat 4

 09 233 26 02
 opvoedingswinkel@stad.gent
 www.opvoedingswinkelgent.be

Bevoegd: schepen Elke Decruynaere
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“De premie gaf extra 
ademruimte.”

Tilly De Clerck (51) bouwt 
aan haar traiteurzaak. “De 
slagerij om de hoek kwam 
leeg te staan. Ik besloot er 
een eetwinkel te beginnen. 
Maar zou dat wel werken in 
Wondelgem? De investerin-
gen waren niet min. Wat  
als het tegenviel? De Stad 
reikte de hand: ik kreeg  
een starterscontract. Met  
de premie kon ik de eerste  
maanden overbruggen én 
een bijscholing volgen.  
Ik doe er nog elke dag mijn 
voordeel mee."

“Ik kon me sneller  
focussen op m’n passie.”

Michael Vrijmoed (36) runt 
een sterrenrestaurant. Je start 
geen zaak van vandaag op 
morgen. Vooraf heb ik me 
goed geïnformeerd. Ik vond 
veel op het internet, maar het 
Ondersteuningspunt Onder-
nemers Gent bood concrete 
hulp. Dat is een stadsdienst 
die me hielp bij het zoeken 
naar een pand, het aanvragen 
van vergunningen, afspraken 
maken met de brandweer ... 
Net wat ik nodig had, zo kon 
ik beter focussen op mijn 
échte passie als chef: het 
menu samenstellen en de 
juiste medewerkers zoeken."

“Over de grens met  
starterscontract.”

Jeroen De Wit (28) wil de 
wereld veroveren met z’n 
softwarebedrijf. “Als student 
zette ik een ICT-bedrijfje op 
met vrienden. Dat kreeg een 
boost toen Gentrepreneur ons 
tot 'Studentenondernemers 
van het jaar' verkoos. Twee 
jaar later kwamen er kansen in 
het buitenland. Met de 5.000 
euro van het starterscontract 
konden we de accountancy-
firma betalen die ons internati-
onaal lanceerde. Nu hebben 
we 75 medewerkers in 4 
landen, maar ons hoofdkan-
toor blijft hier: de woon-werk-
balans is ideaal."

“Gedaan met talloze 
deuren platlopen.”

Olivier De Cock (49) is 
manager van de Starters-
fabriek. "We zetten starters  
en mensen met ideeën snel 
en doeltreffend op weg. Ook 
groeiers zijn welkom. Gedaan 
met talloze deuren platlopen 
voor je de juiste info en 
ondersteuning vindt: je surft 
naar startersfabriek.gent.be en 
komt in contact met de 
partijen die nuttig zijn voor 
jouw profiel. Of je nu een 
goede boekhouder zoekt, 
extra kapitaal, een bijkomen-
de opleiding ... wij helpen je 
vooruit met 101 dingen."

Gent is een hotspot voor starters. Vorig jaar richtten 2.688 Gentenaars een nieuwe 
onderneming op. Voortaan wordt het nog makkelijker om een eigen 

zaak te starten: klop gewoon aan bij de Startersfabriek. De 
Stad en 74 partners staan klaar om je op weg te helpen.

Droom je van een eigen zaak? Je begint pas als zelfstandige? Je bent al langer bezig maar wil je horizon verbreden? Surf naar  startersfabriek.gent.be.  
Tegen de zomer krijgt de Startersfabriek ook een fysieke locatie waar je kunt langskomen.  startersfabriek@stad.gent 
  0473 11 01 54 (Olivier De Cock, manager Starters fabriek). Bevoegd: schepen Mathias De Clercq

de vier
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agenda
mei

ZA 20 MEI
Openingsfeest 
Brabantdam

Na vele noodzakelijke wegen-
werken is de Brabantdam  
opnieuw open, en dat mag  
gevierd worden. Van 10 tot  
18 uur is er een straatfeest met 
shows, muziek en traktaties.  
Niet enkel voor de buurt, maar 
voor iedereen die de vernieuwde 
straat met de vele handelszaken 
wil herontdekken. De tram  
hervat op zondagmiddag 21 mei 
zijn route door de Brabantdam.

 www.puur.gent (openingsfeest)

 www.stad.gent/bravoko (werken)

 09 266 84 00 (Puur Gent)

DO 11 EN 18 MEI
Histories  
in De Krook

Vooraleer De Krook op-
getrokken werd, gingen 
archeologen aan de slag. Op 
11 mei vertelt Geert Vermeiren 
(Stadsarcheologie) wat er 
gevonden is en reconstrueert 
hij een bewogen stuk Gentse 
geschiedenis. 
Op 18 mei spreekt Guido 
Everaert (Monumentenzorg 
en Architectuur) over het 
boek 'Verleidelijke vitrines: 
700 jaar winkelpuien in Gent': 
de evolutie van het winkelen 
en de weerslag ervan op 
architectuur. 
Beide lezingen vinden plaats 
in Bibliotheek De Krook, Mi-
riam Makeba plein, van 19.30 
tot 21.00 uur. Reserveer via  
www.stad.gent/bibliotheek 
(klik door op ‘activiteiten’) of 
09 323 68 00 (Bibliotheek  
De Krook).

 

ZO 28 MEI
CÔTÉ JARDIN

Op de grens van lente en zomer vindt naar goede ge-
woonte Côté Jardin plaats, het muzikale tuinfeest van 
 Muziekcentrum De Bijloke. Vanaf 11 uur tot ’s avonds laat 
word je op een reeks gratis concerten getrakteerd in de 
tuinen van de Bijlokesite en kun je gezellig picknicken in 
het gras. Die zondag is het ook mogelijk om tickets voor 
het nieuwe cultuurseizoen te kopen.

 www.debijloke.be 
 09 323 61 00  

MEI-JUNI
CURSUSSEN IN DE KROOK 

Bibliotheek De Krook pakt uit met meerdelige 
creatieve cursussen voor volwassenen, een 
samenwerking met Vormingplus. Op 4, 11, 18 
en 20 mei ontdek je het genie van Beethoven 
in ‘De negende van Beethoven’, met als afslui-
ter een concert van de Filharmonie en Collegi-
um Vocale, geleid door Philippe Herreweghe. 
Op 11 en 18 mei, en op 1 juni draait alles om 
hedendaagse kunst. Op 20 en 27 mei en 3, 10 
en 17 juni duik je samen met fotograaf Lukas 
Roels de wereld in van de portret fotografie. 
Schrijf je op voorhand in via de website of 
ter plaatse in de bibliotheek aan het Miriam 
Makebaplein.

 www.stad.gent/bibliotheek 
     (klik door naar 'activiteiten') 

 09 323 68 00  
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DO 11 MEI 
LULA PENA 

Lula Pena laat horen dat het Portugese lied veel meer kan 
zijn dan fado. Deze unieke stem uit Portugal put ook uit 
morna, bossa nova, tango en chanson. Lula Pena vertolkt 
Portugese zang in de meest pure vorm. Ze heeft alleen 
haar gitaar en gedichten nodig om je mee te voeren met 
haar aparte, kwetsbare stem.

 www.decentrale.be 
 09 265 98 28  ZO 7 MEI

Boterkoekenloop

Lopen en tegelijk een goede daad 
verrichten? Dat kan tijdens de vierde 
editie van de Boterkoekenloop in de 
Gentbrugse Meersen. Aansluitend 
is er een picknick ten voordele van 
Sportaround vzw, die naschoolse be-
wegingslessen aanbiedt aan kinde-
ren. Om 10.30 uur is er de 600 meter 
voor zes- tot achtjarigen, om 10.45 
uur lopen negen- tot twaalfj arigen 
een kilometer. Om 11 uur start de 
boterkoekenloop van vijf kilometer, 
en om 11.15 uur die van tien kilometer. 
Deelname aan de Boterkoeken- 
loop is gratis, maar schrijf in via  
www.go.stad.gent/ boterkoekenloop  
of bel naar de Sportdienst. 

 09 266 80 00 (Sportdienst)DI 16 MEI
SPANNENDE LESMARATHON 

Gent houdt een ‘lesmarathon’ tegen Luik op 16 mei. Klassen van het kleuter-, lager en 
het secundair onderwijs krijgen dan les op verrassende locaties. Welke stad slaagt erin 
de meeste lessen op locatie te organiseren? De lesmarathon past in een campagne over 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Gent daagt nog 4 andere 
steden uit, zoals bij ‘iedereen feminist’, ‘dagen zonder vlees’ en ‘iedereen op de fiets’.

 www.SDGuitdagingen.be  onderwijscentrum@stad.gent  09 323 50 50

ZO 14 & 21 MEI
This side up! 

Duizenden objecten uit de 
STAM-collectie en collecties 
van de andere Gentse musea 
verhuizen vanuit het museum-
depot naar een nieuwe 
bewaarplaats. Vooraleer het 
zover is, kun je in het STAM 
het huidige depot induiken 
met collectieverantwoorde-
lijke Bram Janssens. Hoe 
begin je aan een verhuis van 
schilderijen, kanonnen en 
baljurken? Van 10.30 tot 12 uur 
in het STAM (Godshuizenlaan 
2). Reserveer een plekje want 
het aantal plaatsen is beperkt.

 www.stamgent.be 
 09 267 14 00  

ZA 27 MEI
Fietsenmarkt 

Heb je een fiets nodig, of wil 
je er een van de hand doen? 
Op de tweedehandsfietsen-
markt voor particulieren, op 
27 mei van 9 tot 12 uur op de 
Oude Beestenmarkt, heb je 
een ruime keuze tegen een 
zachte prijs. Je kunt er ook je 
fiets laten graveren. Verko-
pers moeten zich registreren. 
Dat is gratis en kan op de dag 
zelf aan de informatiestand. 

 www.stad.gent/mobiliteit (tik 
'fietsenmarkt' in het zoekvenster)

 09 266 28 00 (Mobiliteitsbedrijf)
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ZA 13 & ZO 14 MEI
CREATIEVE TYPOGRAFIE 
Thomas Gravemaker maakt je van 10.30 tot 17 
uur wegwijs in de historische drukkerij van het 
MIAT. Tijdens deze workshop experimenteer 
je met letters en ornamenten. Je maakt unieke 
composities en voegt ze samen tot een klein 
boekje van acht pagina’s. Voor iedereen met 
enige typo-ervaring. Deelnemen kost 180 euro 
(inclusief broodjeslunch, drankjes en alle ma-
terialen). Reserveer via www.go.stad.gent/miat. 
Geen internet? Bel Gentinfo op 09 210 10 10.

DI 2 MEI
Lezing Food  
for thought

Hoe kun je zorgen dat Gente-
naars meer lokaal en duur-
zaam geproduceerd voedsel 
eten? Twee sprekers, één uit 
Quito (Ecuador) en één uit 
Toronto (Canada), vertellen 
hoe hun steden dat doen. Je 
wordt uitgenodigd om mee te 
denken hoe Gent met andere 
steden zou kunnen samenwer-
ken. Om 20 uur in de Red Loft, 
Hugo van der Goesstraat 17A. 
De lezing is gratis, maar schrijf 
vooraf in via www.go.stad.
gent/foodforthought of bel  
09 210 10 10 (Gentinfo).

VR 5 MEI
Kopatchinskaja & 
Romaniuk
 

Patricia Kopatchinskaja (viool) 
en Anthony Romaniuk (piano, 
clavecimbel) brengen oude 
muziek op smaak met een 
flinke scheut hedendaagse 
improvisatie, om 20 uur in 
 Muziekcentrum De Bijloke. 
Het duo kiest voor vertrouw-
de klassiekers als Bach, Beet-
hoven en Vivaldi, maar ook 
voor minder bekende namen 
als Biber, Kurtág en Crumb.

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

 

WO 3 EN DI 16 MEI
Wetenschappers  
in De Krook

Kraks@DeKrook is de nieuwe 
reeks publieksavonden van 
UGent, imec en Bibliotheek  
De Krook. Op lezingen en rand-
activiteiten maak je kennis met 
innovaties in cultuur, media, onder-
nemerschap en educatie. Het on-
derwerp van de lezing op 3 mei is 
‘online haat of vrije meningsuiting’, 
op 16 mei gaat het over ‘verleiding 
door nieuwe reclamevormen'. 
De lezingen vinden plaats in 
Bibliotheek De Krook (ingang via 
Platteberg) van 19.30 tot 21.30 uur. 
Ze zijn gratis, maar reserveer je 
plekje op voorhand.

 www.ugent.be/inschrijvenkraks 
 09 323 68 00  

 (Bibliotheek De Krook)
 

VR 12 MEI 
Asif Ali Khan  
& Party 

De Pakistaanse ster Asif Ali Khan 
bouwt verder op de erfenis van 
zijn leraar, de befaamde Nusrat 
Fateh Ali Khan. Die prees hem 
ooit als een van zijn beste leerlin-
gen. Asif heeft zich ontpopt tot de 
regerende prins van de qawwali, 
de opzwepende Pakistaanse 
soefimuziek. Asifs muziek is 
meditatief, trance-opwekkend, 
spannend en extatisch.

 www.decentrale.be 
 09 265 98 28  

ZA 06 MEI
Wijkbeurs  
Elisabethbegijnhof-
Papegaai

De Wijkbeurs voor de men-
sen van Elisabethbegijnhof- 
Prinsenhof-Papegaai-Sint-
Michiels vindt plaats in KU 
Leuven, Faculteit Architectuur, 
Campus Sint-Lucas, Hoog-
straat 51. Tussen 14 en 17 uur 
kom je er, in aanwezigheid 
van de burgemeester en 
schepenen, alles te weten 
over het beleid, de realisaties 
en de plannen voor de wijk. 
Ook bewoners, wijkorgani-
saties en -partners stellen er 
hun werking en initiatieven 
voor. Het volledige program-
ma vind je op de website.                                                                                  

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

 09 266 82 45 (wijkregisseur   
 Brigitte Hantson)
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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
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VAN ZA 27 MEI T.E.M. ZO 4 JUN
WEEK VAN DE BEGRAAFPLAATSEN

Gent heeft prachtige graf-
monumenten en groene 
herdenkingsplekken. 
Je kunt ze ontdekken 
tijdens de Week van de 
 Begraafplaatsen. Meerde-
re geleide wandelingen 
en bezoeken staan op 
het programma. Je kunt 
ook zelf op ontdekking 
gaan met wandelboekjes 
en een zoektocht. Op 
vrijdag 2 juni is er een 
nocturne op Campo  
Santo in Sint-Amandsberg. Voor de geleide wandelingen reserveer  
je best vooraf via www.go.stad.gent/weekvande begraafplaatsen.  
Geen internet? Bel Gentinfo op 09 210 10 10.

ZO 7 MEI
OPEN WERVENDAG 
PROJECT GENT SINT-PIETERS
Op Open Wervendag krijg je een stand van zaken van het 
Project Gent Sint-Pieters: het nieuwe station, de uitbreiding 
van de fietsenstallingen, het nieuwe bus- en tramstation en 
de projectontwikkeling in de buurt. De wandelingen starten 
aan het infopunt, Prinses Clementinalaan 215. Deelname is 
gratis. Iedereen is welkom tussen 10 en 17 uur.

 www.projectgentsintpieters.be  09 241 24 11 

MEI
Naar de kermis

Suikerspinnen, paarden-
molens, marktjes, muziek 
en zoveel meer: het kermis-
seizoen is begonnen. Van 
vrijdag 5 tot maandag 8 mei 
is het twee keer prijs, met 
de Meikermis in Wondelgem 
en de Negenmeimarkt in 
Sint-Amandsberg. Van vrijdag 
26 tot maandag 29 mei kun je 
naar de Gentbrugse Feesten 
in Gentbrugge Noord. Het 
volledige overzicht vind je op 
de website www.stad.gent (tik 
‘stadskermissen’ in het zoek-
venster).

 09 210 10 10 (Gentinfo)

DO 18 MEI 
Wandeling  
kinderrechten

Ook kinderen moesten vech-
ten voor hun rechten. Dat be-
wijst de wandeling ‘Recht door 
de stad’ van het MIAT en het 
Vredeshuis. Tien plekken in 
de oude volkswijken rond het 
Gravensteen wekken de kin-
derrechten tot leven. Ze lijken 
verworven in ons land, maar in 
het Zuiden zijn kinderrechten 
niet vanzelfsprekend. Om 20 
uur vertrekt de gids aan het 
Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 
9. De gegidste wandeling 
kost 10 euro. Reserveer via 
www.go.stad.gent/miat. 
Geen internet? Bel Gentinfo 
op 09 210 10 10.

ZA 20 MEI
Wijkbeurs  
Sluizeken- 
Tolhuis-Ham
 
De Wijkbeurs van Sluizeken- 
Tolhuis-Ham vindt plaats in de 
tijdelijke invulling Nieuwland, 
Huidevetterken 24. Tussen  
14 en 17 uur kom je er, in 
aanwezigheid van de burge-
meester en schepenen, alles 
te weten over het beleid,  
de realisaties en de plannen 
voor de wijk. Ook bewoners, 
wijkorganisaties en  partners 
stellen er hun werking en 
initiatieven voor. Het volledi-
ge programma vind je op de 
website.

 www.stad.gent/sluizeken- 
 tolhuis-ham 

 09 266 82 46  
 (wijkregisseur Wendy De Man)

WO 24 T.E.M.  
ZO 28 MEI
Gent Smaakt

Het culinaire festival Gent 
Smaakt laat je vijf dagen lang 
nieuwe smaken ontdekken. 
Vanaf woensdag 24 mei  
kokerellen een twintigtal  
restaurateurs en cateraars bij 
de stadshal. Het evenement  
is gratis, de hapjes zijn te  
betalen. De openingsuren 
vind je op de website.

 www.gentsmaakt.be 
 puurgent@stad.gent 
 09 266 84 00
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Met de steun van:

Kom de eerste zondag 
van de maand shoppen in Gent.

Meer info op www.puur.gent
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