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Gentse  
Winterfeesten

Museumnacht
in negen musea

De weke
van ‘t Gènts

Tien jaar
Rabotsite



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
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 stadsmagazine@stad.gent 
 www.stad.gent/stadsmagazine
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Huis van Alijn heropent

Alles verandert, niets vergaat

'We hebben het altijd al zo 
gedaan.' Daarmee verantwoor-
den we veel tradities. Maar is 
dat wel waar? Het Huis van 
Alijn heropent met een nieuwe 
opstelling die toont wat de tand 
des tijds doet met rituelen. 
Naar goede jaarlijkse gewoonte 
komt bij het Huis van Alijn op 
3 december de Sint over de 
vloer. De goedheilige man 
stelt zijn knie ter beschikking 
van 14 tot 16.30 uur. De kindjes 
mogen gerust zijn: de roede 
blijft in Spanje, de zak dient 
enkel voor cadeautjes en de 
Sint brengt alleen roetpieten 
mee. In de binnentuin van het 
museum zorgt de ‘Witte Pieten 
Showband’ voor muzikaal 
vertier. Witte Pieten? Conser-
vator Els Veraverbeke lacht. 
“Het sinterklaasfeest evolueert 
al honderden jaren en zal dat 

blijven doen. Zo gaat dat met 
alle gewoontes, tradities en 
rituelen. Mensen zullen die altijd 
belangrijk vinden en vieren. 
Maar de manier waarop veran-
dert constant.”

As in een juweel 
Precies dat rijkgeschakeerde 
verhaal wil het Huis van Alijn 
vertellen. De nieuwe presenta-
tie focust op de gebeurtenissen 
die het ritme van het leven 
bepalen. Els Veraverbeke: “Dat 
kunnen dagelijkse gewoontes 
zijn, zoals de ochtendlijke was-
beurt of het gezamenlijke zon-
dagse ontbijt. Andere tradities 
of rituelen gaan gepaard met 
bepaalde periodes van het jaar, 
zoals paaseitjes rapen, of een 
belangrijk moment in je leven,  
zoals een huwelijk. Die momen-
ten worden vandaag nog altijd 

gevierd, maar vaak anders.
Vroeger waren er meer 
collectieve voorschriften. 
Links handige kindjes wer-
den gedwongen om rechts 
te schrijven. En een weduwe 
wist precies hoelang ze zwart 
moest dragen. Vandaag vullen 
we dat individueler in. Soms 
keren tradities terug in een 
hedendaagse vorm. Oma droeg 
bijvoorbeeld rouwjuwelen. 
 Vandaag dragen mensen soms 
een juweel met daarin een 
beetje as van de overleden 
geliefde.”

INFO
Huis van Alijn, Kraanlei 65

 09 235 38 00 
 www.huisvanalijn.be 
 

Bevoegd: schepen Annelies Storms
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december

GENT STADSMAGAZINE

Feesten
tijdens de winter

De winter komt. Gelukkig 
brengen de Gentse Winterfees-
ten weer licht in de duisternis. 
Nieuw zijn onder meer de 
Botaniek in Klein Turkije en 
meer sfeerverlichting, van op 
de Kouter tot in de uithoeken 
van de stad.

Gènts
een week lang

Gentenaars zijn stoefers en 
boefers. Die gruute kleppe 
wordt gevierd met de 'Week 
van het Gents' van 3 tot 12 
december. Overdrijvingen 
in het plat Gènts vliegen je 
om de oren tijdens lezingen, 
optredens, workshops ... En 
heel wat restaurants zetten 
de échte Gentse Stoverij op de 
kaart. 

Faire  
feesten

December: de temperatuur 
daalt en de cadeaukoorts 
stijgt. Weet je niet wat onder 
de boom gelegd? Steeds meer 
handelaars bieden duurzame 
kerstaankopen aan. De Stad 
heeft alle fairtradetips en 
-adresjes nu gebundeld.

Rabot
tien jaar later

De moestuinen, de speel terreinen 
en de voetbalveldjes op De Site 
in de wijk Rabot maken na tien 
jaar plaats voor de nieuwbouw 
van Tondelier. De bouwvakkers 
kunnen nu ongehinderd aan 
de slag. Een verrassing is dat 
niet, want de inrichting van 
die 10.000 vierkante meter was 
sowieso maar tijdelijk.
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CITY PASS GENT

VOOR HET EERST  
NAAR SCHOOL
 
Is je kind geboren in 2016? Dan kan het 
volgend schooljaar voor de eerste keer naar 
school. De aanmeldingen starten op 2 febru-
ari om 12 uur. Wil je eerst even kennismaken 
met de scholen in je buurt? In 13 wijken wor-
den wandelingen ‘School in je buurt’ geor-
ganiseerd. De eerste wandeling vindt plaats 
op 11 januari. Tijdens de rondleiding maak je 
kennis met de dagelijkse klaswerking en kun 
je vragen stellen. Op het einde van de ronde 
zijn er broodjes. Je krijgt ook uitleg over 
de organisatie van de voor- en naschoolse 
opvang in de wijk.
 

 schoolinjebuurt.gent.be  
 (klik door op ‘infomomenten’)

 09 323 50 50 (Onderwijscentrum Gent)

NMBS EN  
DE LIJN IN  

1 ABONNEMENT

De City Pass Gent is één abonnement 
om onbeperkt de trein, de tram en 

de bus te nemen. Je traject moet wel 
binnen Gent, Merelbeke en Evergem 
liggen. Voor één maand betaal je 60 

euro, voor een jaar is dat 484 euro. 
Wie jonger is dan 25 geniet een 

voordeeltarief. De City Pass koop je in 
de stations Gent-Dampoort en Gent-

Sint- Pieters.

 www.belgianrail.be > Biljetten en abonne-
menten > Trein + andere vervoersmiddelen 

> Trein + bus/tram/metro > City Pass Gent 
 02 528 28 28 (NMBS)

KONING  
WILLEM I-KAAI

Het klinkt vreemd: Willem I, 
koning der Nederlanden, valt 
nergens te bespeuren in Gent. 
Geen straat, geen parkje, 
geen standbeeld. Nochtans 
had Willem I een grote impact 
op deze stad. Hij richtte de 
universiteit op en liet het kanaal 
Gent- Terneuzen graven. Die 
lacune wordt nu gevuld. Er komt 
een standbeeld van Willem I 
wanneer de Nederschelde 
opengaat en een deel van de 
Baudelokaai heet vanaf 4 januari 
officieel de Koning Willem I-kaai. 
Dit betekent voor de Huisartsen-
wachtpost en een beperkt 
aantal bewoners en vzw's een 
adreswijziging.

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

 Bruggen & Waterlopen)

LICHTPLAN WANDELING

Het Gentse lichtplan is jarig. Al twintig jaar kun je 
een route langs mooi uitgelichte Gentse gebou-
wen volgen. Naast een papieren stratenplan is 
er nu ook een digitale versie. Je smartphone of 
tablet gidst je doorheen de binnenstad en geeft 
bij elke stop historische en lichttechnische infor-
matie. Je vindt de kaart op de website.

 www.stad.gent/gentverlicht 
 09 266 77 60 (Projectbureau Ruimte)

©
 B

AR
T 

CL
OE

T

4

kort



©
 JE

RR
OE

N 
W

IL
LE

M
S

SPORTCURSUSSEN  
SCHRIJF JE IN

De goede voornemens komen er 
weer aan. In februari start de Sport-
dienst opnieuw met een reeks 
halfjaarlijkse sportcursussen voor 
zowel jongeren als volwassenen. 
Op het programma staan klassie-
kers zoals zwemmen, badminton 
en tennis. Jongeren tot 18 jaar 
kunnen ook kiezen voor multimove 
of Multi Skillz. Voor kinderen van 6 
tot 12 jaar met een beperking zijn 
er de cursussen G-zwemmen en 
G-Multi Skillz. 
De inschrijvingen starten op zater-
dag 16 december voor Gentenaars 
en op maandag 18 december voor 
niet-Gentenaars, telkens om 9 uur. 
Inschrijven doe je online, telefo-
nisch of in het Huis van de Sport, 
Zuiderlaan 13.

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

VEILIG VUURWERK

Het middernachtvuurwerk op oud-
jaar, aan Portus Ganda, lokt jaarlijks 
duizenden toeschouwers. Steek je 
toch liever zelf vuurwerk af? Dat mag 
zonder toestemming enkel in de nacht 
van 31 december, van middernacht tot 
1 uur. Wensballonnen en voetzoekers 
blijven altijd verboden. Die laatste 
veroorzaken veel hinder en brengen 
mensen en dieren aan het schrikken. 
Overtreders riskeren een boete.

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

 09 268 21 00  
 (Dienst Preventie voor Veiligheid)

PARKBOS
TWEEDE BRUG

De afwerking van de tweede 
Parkbosbrug over de Ringvaart 
is volop aan de gang. Met deze 
brug kunnen wandelaars en 
fietsers binnenkort de Ringvaart, 
de R4 en de E40 oversteken. 
De twee bruggen vormen een 
belangrijke schakel in een nieuwe 
route vanuit het zuiden van Gent 
naar de binnenstad. De bruggen 
worden in het voorjaar in gebruik 
genomen. 

 www.parkbos.be 
 09 266 79 00 (Dienst Wegen,  

 Bruggen & Waterlopen)

KERST EN NIEUW
LOKETTEN BEPERKT OPEN

Tussen 25 december en 2 januari zijn de loketten van de 
Dienst Burgerzaken in het AC Zuid (met uitzondering van 
Infopunt Migratie) open op woensdag 27, vrijdag 29 en 
zaterdag 30 december, telkens van 9 tot 12.30 uur (zater-
dag 30 december enkel op afspraak).
De dienstencentra van Gentbrugge, Nieuw Gent, 
Sint-Amandsberg en Wondelgem zijn op woensdag 27 en 
vrijdag 29 december open van 9 tot 12.30 uur. De overige 
dienstencentra zijn gesloten. De andere stadsdiensten zijn 
beperkt open. Een overzicht vind je op www.stad.gent  
(tik ‘dienstregeling stadsdiensten’ in het zoekvenster) of via 
09 210 10 10 (Gentinfo). Vanaf woensdag 3 januari gelden 
de normale openingsuren opnieuw.

 09 210 10 10 (Gentinfo)
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LICHTFESTIVAL
VOORPROEFJE 
OP DE WEBSITE

De vierde editie van het Licht-
festival Gent, van woensdag 
31 januari tot en met zondag 
4 februari, dompelt de stad 
opnieuw onder in een reeks 
lichtschouwspelen. Het festival 
krijgt een dag extra en nieuwe 
verrassende locaties. Op de 
website kun je nu al gras-
duinen tussen de kunstwerken 
die op de route te zien zullen 
zijn.

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



“We hebben hier  
fantastische dagen 

beleefd.”

NIETS  
GAAT VERLOREN
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10 jaar Rabotsite

De moestuinen, de speelterreinen en de voetbalveldjes op De Site in de wijk 

Rabot maken na tien jaar plaats voor de nieuwbouw van Tondelier.  

De bouwvakkers kunnen nu ongehinderd aan de slag. Een verrassing is 

dat niet, want de inrichting van die 10.000 vierkante meter was sowieso 

maar tijdelijk. 

Meer weten? Tik 'buurtbeheer' of 'refill' in het zoekvenster van  www.stad.gent
Meedoen? Kom op zaterdag 16 december naar het Vuurfeest in het Boerenhof (Victor Frisstraat 92).
Dienst Beleidsparticipatie, Franklin Rooseveltlaan 1

 09 266 82 40  beleidsparticipatie@stad.gent
Bevoegd: burgemeester Daniël Termont en schepen Sven Taeldeman

Zübeyde Balci gaat haar moestuintje 

missen. Bijna elke dag is ze te vinden op de 

Rabotsite met haar vriendinnen. “Wij zijn 

alle vier onze man verloren. We hebben me

kaar al tuinierend leren kennen en hebben 

samen fantastische dagen beleefd: groenten 

kweken, brood bakken en cateren voor de 

buurt. Deze plek is heel speciaal voor ons.”

Nochtans was iedereen in de begindagen 

zeer afwachtend: “De mensen zeiden: een 

gedeelde moestuin met beesten, in deze 

wijk? Dat gaat niet lang duren. En toch 

werd deze plek het hart van de wijk”, zegt 

Gulçan Sari van vzw Samen levingsopbouw 

Gent. Het ene initiatief volgde op het 

andere. Er kwamen speeltuigen, voetbal

velden en er ontstond een lokale munt 

om groenten en vrijwilligerswerk mee te 

betalen: de Torekes. Op en rond de Rabot

site vestigden zich een weggeefwinkel, 

een Sociale Kruidenier, Eetcafé Toreke, dat 

kookt met lokale groenten, en het kookteam 

Rabot op je Bord. “Alles wordt beheerd door 

de bewoners, ondersteund door een buurt

organisatie en de Stad”, zegt Stefaan Vervaet 

(Dienst Beleids participatie). “De negatieve 

sfeer in de wijk is gekeerd. Mensen geloven 

nu dat het kan.”

Toch maken de vier vriendinnen zich zorgen 

over de toekomst. Ze vragen zich af of ze na 

de winter nog samen kunnen tuinieren.

Om dat mogelijk te maken, heeft de Stad 

tachtig garageboxen aan de Kwakkelstraat 

opgekocht en er samen met de bewoners 

het Boerenhof van gemaakt: een buurttuin 

met 24 moestuintjes. Ook aan de Blaisant

vest en aan het Witte Kaproenenplein 

telen buurtbewoners hun eigen groenten 

en kruiden. Volgend jaar komen er nieuwe 

volkstuintjes en een nieuwe ‘stadsakker’ 

naast het gerechtsgebouw. 

Ondertussen hebben de voetbalpleintjes 

een nieuwe plaats gekregen in het Rabot

park en volgend jaar komt daar ook de 

buurtsporthal Tondelier bij. De Weggeef

winkel verhuisde naar het buurtcentrum 

en bewoners starten steeds meer eigen 

initiatieven op: bakfietsdelen, het wekelijkse 

buurtcafé Barabot of De Ravotterij, een door 

ouders bemande kinderopvang.

Buurtbeheer
Wat tien jaar geleden voorzichtig begon met 

een tijdelijk experiment op een braaklig

gend terrein, De Site, is nu uitgegroeid tot 

een verzameling initiatieven waaraan veel 

buurtbewoners hun steentje bijdragen. Ste

faan Vervaet: “In navolging van De Site zijn 

ook op heel wat andere plekken in de stad 

soortgelijke initiatieven ontstaan. Onder de 

noemer ‘Refill’ onderzoeken we, samen met 

andere Europese steden, hoe we deze tijde

lijke projecten verder kunnen laten leven. 

Het Rabot toont alvast hoe het moet.”

Na tien jaar 
start de bouw 
van Tondelier.



Waar worden ze geboren? 

Populairste namen 

STEEDS minder baby’s

Er is een kindje geboren

1.872
SINT-LUCAS 

43
THUIS

1.444
MARIA 

MIDDELARES

807
UZ

968
JAN PALFIJN

2014

6.468
2015

6.420
2016

6.310

 *cijfers van 2017, tot oktober

*
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HULP IN DE MOESTUIN

Heb je plannen voor een buurt- of schoolmoestuin, 
en is de hulp van een moestuinbegeleider wel-

kom? Mail of bel de Dienst Milieu en Klimaat en zij 
sturen hulp. De voorbije vier jaar kregen 23 Gentse 

buurtmoes tuinen en 39 scholen gratis moestuin-
begeleiding van de Stad. Inspiratie vind je op  
www.gentengarde.be (klik door op 'groepen'). 

School- en buurtmoestuinen delen daar hun kennis 
en ervaringen. 

 info@gentklimaatstad.be 
 09 268 23 00 WIJK AAN ZET  

ZOEKT JURY  
Gentenaars die een verhalen-
festival, een buurtfanfare, een 
openluchtboekenmarkt of een 
ander wijkevenement op poten 
zetten, kunnen daarvoor een 
subsidie krijgen. Een jury komt 
twee keer per jaar samen om de 
aanvragen te beoordelen. Heb 
jij interesse om de volgende 
twee jaar mee in de jury te zit-
ten? Stel je dan voor woensdag 
20 december kandidaat.

 www.stad.gent/wijkaanzet  
 09 266 55 50 

EEN WARME 
BUUR(T) 

Heb jij een buur op wie je altijd kunt 
rekenen? Zeg eens dankjewel op een 
originele manier en nomineer hem of 
haar als Warme Buur(t). Op vrijdag 25 
mei 2018, de Dag van de Buren, worden 
alle genomineerden feestelijk in de 
bloemetjes gezet.

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

 09 266 55 50  
 (Dienst Ontmoeten en Verbinden)

FEEST IN DE BUURT

Warme buurtevenementen moeten de koude 
dagen wat gezelliger maken. Zo kunnen op 
zaterdag 16 december buurtbewoners tussen 9 en 
12 uur aanschuiven bij het Winter ontbijt in Buurt-
centrum Dampoort (Doornakkerstraat 54). Daarna, 
tussen 16 en 20 uur, is er in Buurtcentrum Sluizeken 
(Godshuishammeke 20) een Warm Winterfeest voor 
de buurt. Meer info en de datums van de buurt-
evenementen in januari vind je op de website. 

 www.stad.gent/buurtevenementen  
 09 266 55 50 (Dienst Ontmoeten en Verbinden)
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Welke goede doelen steun jij dit jaar?  
Zoek het niet te ver. In ruil voor 5 UiTPAS-pun-
ten doneer je al een rugzakje of een paar turn-
pantoffels aan de vzw Kras Gent, een netwerk 

van Gentse vrijwilligersorganisaties die zich 
elke dag inzetten voor mensen in armoede. 

Doneren is heel eenvoudig: 
spring even binnen in de Stadswinkel onder

het Belfort met je UiTPAS. Je kunt de actie nog 
steunen tot en met zaterdag 23 december. Heb 
je nog geen UiTPAS? Geen nood, je koopt er in 
de Stadswinkel eentje voor vijf euro.

 www.uitingent.be  09 210 10 10 
Stadswinkel, Botermarkt 17A, open van maandag tot 
vrijdag van 9 tot 17 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur.

Warmste Week

het ding
 van Julie Beeckman (UiTPAS Gent)
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Het begon bescheiden, met een kerst

marktje op het SintBaafsplein, en later 

'Winterdroom' op het SintPietersplein. 

De verhuizing vijf jaar geleden was een 

schot in de (kerst)roos. Twee miljoen 

bezoekers wandelden vorig jaar door de 

Gentse Winterfeesten. 

Blikvangers dit jaar zijn onder meer de 

bar Botaniek in Klein Turkije en de tien 

meter hoge verlichte kerstboom op de 

Korenmarkt, waarvan de stam dienst 

doet als bar. Het SintVeerleplein staat 

vol naaldbomen, met diep in het bos … 

een stamcafé. Op dat plein vindt tijdens 

de middelste twee weken van de Gentse 

Winterfeesten ‘Taiga’ plaats, het Winter 

Food Festival.

Win de rechters
De kerstsfeer verspreidt zich tot in alle 

hoeken van de stad. Zo zijn er ook kerst

marktjes te ontdekken in Mariakerke, 

Oostakker, Gentbrugge, SintAmands

berg, Wondelgem en SintKruisWinkel. 

De straten in de wijken krijgen een 

mooie sfeerverlichting.

Bart Inghelbrecht (Puur Gent):  

“We zetten de verlichting extra in de 

 kijker met een fotowedstrijd. Maak een 

foto van de eindejaarsverlichting en 

zet hem op Instagram met de hashtag 

#iernienergensnie (zet zeker je profiel 

openbaar). Geen Instagram? Mail dan 

naar puurgent@stad.gent. Elke week kan 

je een goodiebag winnen en de leukste 

foto wordt bekroond met een schilderij 

op doek … van de Rechtvaardige Rech

ters.”

GENTSE
WINTERFEESTEN

De winter komt. Gelukkig brengen de Gentse Winterfeesten weer licht in de duisternis. 
Nieuw: de kerstboombar op de Korenmarkt, de bar Botaniek in Klein Turkije en meer 

 sfeerverlichting, van op de Kouter tot in de uithoeken van de stad.

>>

Winter
in Gent
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WINTERWONDER
KASTEEL
Het Gravensteen verandert in een Winter-
wonderkasteel. Denk aan: gezellig vuur, feeste-
lijk gedekte tafels, aperitiefconcerten (vanaf 11 
uur), het verhalenfestival (26 tot 29 december) 
en het Kindertheaterfestival Spekken (3 tot 5 
januari). Van 15 december tot 7 januari word je 
ondergedompeld in de kerstsfeer van 1183, de 
tijd van de Vlaamse graaf Filips van de Elzas. 
Een spannend historisch verhaal wordt op de 
eeuwenoude muren geprojecteerd, met een 
verrassende rol voor de Britse koning, Henry II.
Het Gravensteen sluit gewoonlijk om 18 uur, 
maar tijdens de kerstvakantie en op vrijdag en 
zaterdag blijft het Winterwonderkasteel open tot 
22 uur. In de winterbar in het poortgebouw kun 
je elke avond tot 23 uur terecht.

 

12

Net als vorig jaar kun je weer op twee ijspistes schaatsen. De kleine 
piste van 100 vierkante meter is voor beginnende schaatsertjes. De 
grote piste - goed voor 600 vierkante meter - voor wie het al een 
beetje kan. Nieuw is dat de grote ijspiste een stuk vanonder de stadshal 
uitkomt. Ideaal om onderweg even te stoppen voor een glühwein.

 

SCHAATSPLEZIER VOOR IEDEREEN

SHOPPEN 
OP ZONDAG

Er breken weer hoogdagen aan voor 
de shoppers, met maar liefst zes 
koopzondagen op rij: op 3, 10, 17, 24 
en 31 december en ook op 7 januari. 
Shoppen op zondag is ideaal voor 
wie zijn kerstaankopen tot het laatste 
nippertje uitstelt. Goed om weten: op 
koopzondagen reis je gratis met een bus 
of tram van De Lijn van en naar de 
Gentse Winterfeesten.  

PRAKTISCH
MEER INFO
Alles over de Gentse Winterfeesten én 
de overige evenementen in december 
en januari:  www.winteringent.be

HOE RAAK JE ER MET DE LIJN?
Vlot en veilig: kom met De Lijn naar de 
Winterfeesten en keer met het Nacht-
net terug naar huis, 7 dagen per week 
en tot 1 uur ‘s nachts. 
De nachtbussen volgen hetzelfde tra-
ject als overdag en hebben hetzelfde 
nummer met een ‘N’ ervoor.
Alle vervoerbewijzen gelden ook voor 
de nachtbussen. Op koopzondagen 
reis je gratis met De Lijn naar Gent.

 www.delijn.be/nachtnet 

Meer tips voor een vlot vervoer:  
 www.winteringent.be > praktisch  

 (snel ter plekke)

Bevoegd: schepenen Christophe 
Peeters (Gentse Winterfeesten en 
koopzondagen) en Annelies Storms 
(Winterwonderkasteel)

VAN 8 DECEMBER 2017  
TOT EN MET 7 JANUARI 2018
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DE SFEER VAN  
HET HOGE NOORDEN 

Ha, de geur van eeuwig groene sparrenbossen, 
knetterende vuurtjes, glühwein en gestreken mastel-
len met boter en bruine suiker. Meer dan 160 chalets 
staan opgesteld van de Sint-Baafskathedraal tot het 
Gravensteen. Meer dan honderd standjes bieden 
binnen- en buitenlandse, originele en vaak ambach-
telijke geschenkartikelen aan. In de andere kraam-
pjes kun je terecht voor eten en drinken. 

LAAT MAAR  
LEKKER DRAAIEN

Met zijn 46 meter is het Grand Soleil-rad minder 
hoog dan het rad van vorig jaar, maar het uitzicht 
blijft spectaculair. Bovendien draai je rondjes 
in stijl met een rad in art-decostijl. Je vindt het 
rad op zijn vertrouwde plek op de hoek van de 
Korenmarkt en Klein Turkije.

LAND VAN W'IJS

De Kerstman doet z’n feestelijke 
intrede. De rondbuikige 
kindervriend rijdt op 20 december 
om 16 uur met zijn koets en 
vergezeld van zijn elfjes de stad 
binnen. Rond 17 uur installeert hij 
zich in zijn IJskasteel, in het Land 
van W’ijs (in de Sint-Niklaaskerk). 
Je kunt hem daar tot het einde van 
de Gentse Winterfeesten bezoeken 
in zijn prachtige huis en allerlei 
spelletjes spelen. Wie zoet is, krijgt 
een knalrode kerstmuts mee naar 
huis.

VAN 8 DECEMBER 2017  
TOT EN MET 7 JANUARI 2018

“Van mijn goede 
vriend Sinterklaas 
mag ik in de Sint-
Niklaaskerk logeren. 
Kom zeker eens op 
bezoek!”

“Ik, Henry II, koning 
van Engeland, kom in 
het Gravensteen mijn 
troonopvolger aanduiden. 
Kun jij raden wie het 
wordt?”
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kort

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

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

Vijf winnaars 
krijgen een pakketje vol proeverijen van ‘Rabot op je Bord’ (zie pagina 6).

wedstrijd

WAAR
IN

GENT

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden het Regenbooghuis 
in de Kammerstraat.
• Katrien De Bel, Gentbrugge
• Nathalie Schoonjans, Sint-Amandsberg
• Gerd Stevens, Sint-Amandsberg
• Shirley Van Opbroeck, Mariakerke
• Mei Van Walleghem, Gent

14

HELP EEN HANDJE
 
Van foto’s nemen over voorlezen tot een pret-
parkbezoek begeleiden: in Gent zijn er altijd heel 
wat vacatures voor vrijwilligers. Wil je een handje 
toesteken? Je kunt je als vrijwilliger registreren op  
www.vrijwilligerspunt.stad.gent. Daar kun je de 
vacatures bekijken en jezelf kandidaat stellen.  
Je krijgt automatisch een verwittiging als er 
nieuwe jobs zijn die aan jouw voorkeuren vol-
doen. Op dinsdag 5 december is het trouwens 
Dag van de Vrijwilliger. Op verschillende plaatsen 
in de stad (Korenmarkt, Langemunt, Veldstraat 
en Kantienberg) krijg je een kleine verrassing en 
uitleg over vrijwilligerswerk.
  

 www.vrijwilligerspunt.stad.gent 
 09 267 03 00 (Dienst Welzijn en Gelijke Kansen) 

STOOKOLIEPREMIE

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

 09 266 99 52 (Energiecel OCMW Gent)

14

DRAAGTAS
WELKOM IN GENT

Zin om voortaan met deze Gentse 
katoenen draagtas te paraderen? Je 

vindt ze in de Stadswinkel (Botermarkt 
17A), voor 3 euro.

 09 266 70 40 
 stadswinkel@stad.gent



December: de temperatuur daalt en de 

cadeaukoorts stijgt. Weet je niet wat 

onder de boom gelegd? Wat dacht je van 

een kerstgeit? “Nee, we leveren dat beest 

niet bij jou thuis”, lacht Leen Speetjens 

(Oxfam). “Je krijgt er één symbolisch 

cadeau. Concreet ontvang je een toffe 

kerstkaart en de centen gaan naar 

landbouwprojecten in ontwikkelings

landen. Met kerst worden veel cadeaus 

gegeven, maar dit is er één waarmee je 

investeert in mensen.” 

Om je te helpen de feesten duurzaam 

door te komen, heeft de Stad fairtrade

tips en adresjes gebundeld in de folder 

‘Duurzaam en (h)eerlijk feesten’. Steeds 

meer handelaars bieden duurzame 

kerstaankopen aan. Naast de mens, staat 

ook het milieu voorop. Zo kun je papier 

krijgen gemaakt van olifantenpoep. Dat 

is dikker dan ander papier, voelt zachter 

aan én is beter voor de planeet. 

Milieu en mensenrechten
Toch liever een smartphone of tablet op 

de verlanglijst? Ook hiervoor heeft 

Jonathan Janssens (Dienst Internationa

le Relaties en Netwerken) een tip: “Op de 

rankabrand.nlwebsite zie je welke 

merken duurzaam zijn en welke inspan

ningen producenten leveren op het vlak 

van milieu en mensenrechten. In Gent 

kun je in een vijfentwintigtal kledingza

ken ‘Fair Fashion’ kopen, kleren die niet 

gemaakt zijn in dubieuze sweatshops, 

maar met respect voor mens en natuur. 

Voor eerlijk eten en drinken zit je bij 

meer dan twintig handelaars goed. Je 

kunt deze adresjes al wandelend 

verkennen: op onze website vind je een 

Fair Food Walk en een Fair Fashion Walk.” 

Om zelf het goede voorbeeld te geven, 

shopt de Stad bij voorkeur bij fairtrade

labels. Jaarlijks koopt de Stad 2.000 liter 

fruitsap, 6.000 zakjes thee, 8.500 kilogram 

koffie, 2.500 liter melk en 11.000 kilogram 

bananen met een fairtradelabel. 

VOORUIT  
MET DE GEIT

faire feesten

MEER INFO?
Bekijk het overzicht op  www.gentfairtrade.be 
of haal de folder in de Stadswinkel (Botermarkt 
17A).
Dienst Internationale Relaties en Netwerken
Franklin Rooseveltlaant 1

 09 266 82 00
 internationaal@stad.gent

Bevoegd: burgemeester Daniël Termont en 
schepen Tine Heyse
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de route

Eens per jaar lappen ze het 
sluitingsuur aan hun laars. 

De negen Gentse musea zetten 
op donderdag 7 december 

de deuren open tot 1 uur na 
middernacht. Alle collecties en 

lopende expo's kun je gratis 
bezoeken en op elke locatie 

beleef je iets uniek. Daarna nog 
niet moe? Kom dan naar de 

afterparty in Café Charlatan. 
De opbrengst van dat feest 
gaat naar het goede doel.

Keuzestress
Vergeet op je ronde ook deze niet: De 
Wereld van Kina test de gloednieuwe 
Erfgoedapp en er vallen prijzen te winnen 
met de (familie)speurtocht, in het MIAT 
steek je de handen uit de mouwen tijdens 
allerlei workshops rond textiel en in het 
Huis van Alijn kun je feesten like it's 1999. 
De binnentuin wordt even de gezelligste 
openluchtdiscotheek van het land.

Sint-Pietersplein 14, Minnemeers 10, Kraanlei 65

7

16

SNUISTER  
IN HET  

DUISTER

Museumnacht
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17INFO  www.degentsemusea.be  MuseumnachtGent  09 210 10 10 (Gentinfo)   Bevoegd: schepen Annelies Storms

De hemel boven Gent
Phileas Fogg, het hoofdpersonage in 'Reis 
om de wereld in 80 dagen' van Jules 
Verne, vormt de inspiratiebron voor de 
Museumnacht in de Sint-Pietersabdij.  
De benedenverdieping wordt één groot 
avontuur met eetstandjes en verhalen uit 
alle windstreken. Ga in de tentoonstelling 
liggen en geniet van de hemelse plafond-
schilderingen of volg in Virtual Reality de 
banen van de hemellichamen boven het 
Sint-Pietersplein.

Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein 9

Gouden Gidsen

Bij de opening van de Richter-tentoonstel-
ling was het aanschuiven. Zelden gezien 
in het S.M.A.K., maar Gerhard Richter 
is natuurlijk een klepper van jewelste. 
Tijdens de Museumnacht kun je meelopen 
met een ervaren gids (in het S.M.A.K. noe-
men ze dat hun 'Gouden Gidsen'). Geniet 
daarna van een streep livemuziek in het 
museumcafé.   

S.M.A.K., Jan Hoetplein 1

Angst is plezant

Angst beheerst het nieuws en soms ook 
ons leven. Maar het is niet allemaal kom-
mer en kwel. Angst beschermt ons tegen 
gevaar en kan zelfs plezierig zijn. Ook in 
kunst is het een terugkerend motief, zoals 
in De Schreeuw van Edvard Munch. Het 
origineel hangt in Oslo, maar jouw versie 
die je tijdens de Museumnacht tekent, kan 
binnenkort in het Guislainmuseum hangen.

Museum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43

Hello, Robot.

Robot-liefhebbers groot én klein moeten in 
Design museum Gent zijn. Om 16 uur start 
de Kindermuseumnacht met een zoektocht 
en een hoop workshops. Je kroost kan met 
een Mars Rover rijden of een afwasborstel-
robot bouwen. Wie verkleed komt, krijgt 
een verrassing. Vanaf 18 uur vormt het 
museum het decor voor een 'Cosplay 
Meet up', een verkleedpartij die het onder-
scheid tussen robots en mensen wegveegt. 

Design museum Gent, Jan Breydelstraat 5 

De piano van Pierlé

Het Museum voor Schone Kunsten is niet 
alleen een prachtige tentoonstellingsruimte. 
De architectuur levert ook een warme 
akoestiek op. An Pierlé, voormalig stads-
componiste, was deze zomer in het MSK 
dagelijks als 'artist in residence' aan het 
werk. Nu installeert ze opnieuw haar piano 
in de museumzalen en laat zich inspireren 
door de werken aan de muur. Ontdek zelf 
hoe muziek en schilderkunst één worden. 

MSK, Fernand Scribedreef 1

Bel je ma
(Her)beleef je studentenjaren in het STAM: 
schrijf op de museummuren, bel naar huis 
vanuit een ouderwetse telefooncel, brul 
luidkeels mee met 'Allez Chantez!', ach-
tervolg de studentenfanfare en drink 'ad 
fundum' aan de bar. Liever op het gemak? 
Zak onderuit met de eerste seizoenen van 
'De Kotmadam'. Of breng rustig een bezoek 
aan de tentoonstelling 'Stad en universiteit, 
sinds 1817'.

STAM, Godshuizenlaan 2
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Stadsbouwmeester

BEWAKER  
VAN DE BREDE BLIK

Waar kan er hoogbouw komen? Welke 
plekken blijven beter onbebouwd? En 
welk ontwerp hoort thuis op welke 
plaats? De komende zes jaar waakt de 
nieuwe stadsbouwmeester Peter Vanden 
Abeele over de kwaliteit van de architec-
tuur en de ruimte in de stad. “Samen met 
de Gentenaars uiteraard.”

De huigr is onmiskenbaar: stedenbouw

kundige Peter Vanden Abeele (38) is een 

echte Gentenaar. Zijn wieg stond in een 

verkaveling in Mariakerke  zo’n wijk waar 

buitenstaanders verloren lopen, omdat de 

straten op elkaar lijken. “Je kon er 

fantastisch spelen, want veel kavels waren 

nog onbebouwd. Via mijn grootouders, die 

vlakbij de Brugse Poort woonden, leerde ik 

dan weer de binnenstad kennen. De 

verhalen over en de liefde voor Gent zijn 

me door mijn opa ingelepeld. In een 

andere stad zou ik geen bouwmeester 

kunnen worden.”

Wat doet een stadsbouwmeester?
“Wel, letterlijk genomen ziet hij toe op de 

’kwaliteit van beeldbepalende bouwprojec

ten en de publieke ruimte’.”

Ik heb thuis renovatieplannen. Moet ik 
daarmee bij jou passeren?

“Neen, dat hoeft niet. Het gaat meestal om 

grotere projecten of infrastructuurwerken, 

zoals een nieuwe stadswijk in de Oude 

Dokken of de Ecowijk Gantoise. Maar het 

kan ook over kleinere ingrepen gaan: de 

nieuwe hoekpanden en ‘groene sproeten’ in 

Ledeberg zijn bescheiden, maar wel 

bepalend voor de wijk.”

Welke rol speel je daarin?
“Ik ben betrokken bij de begeleiding van 

projecten en ontwerpen en adviseer 

daarbij de Stad. Daarnaast moet ik ervoor 

zorgen dat architecten en projectontwikke

laars op een objectieve, doorzichtige 

manier gekozen worden. De Gentenaar 

moet kunnen zien dat de procedures 

correct verlopen.”

Wat vind je zelf belangrijk in de stad van 
de toekomst?
“We moeten nadenken over betaalbare 

gezinswoningen, maar ook over vernieu

wende woonvormen voor studenten, 

senioren, sociaal kwetsbare inwoners ... 

Daarnaast wil ik soms ook een ‘nietbouw

meester’ zijn en voor open ruimte pleiten.”

Waar kan dat in Gent?
“Waar je ze niet verwacht. Denk aan het 

Baudelopark, dat groeide door de weg 

erdoorheen te schrappen. Tijdens Auto

vrije Zondag kon je bijvoorbeeld ook al 

zien wat een flyover zonder auto’s voor de 

stad kan betekenen. Soms moet je al eens 

verder durven springen dan je mogelijk 

acht, het blikveld verruimen. Een goed 

debat met de Gentenaars zal daarbij zeker 

helpen.”

18

 stadsbouwmeester@stad.gent 

 0494 30 85 19
Bevoegd: burgemeester Daniël Termont en 
schepen Annelies Storms

OPROEP
Ben je een bouwheer met grote plannen? 
Neem dan nu al contact op met de 
stadsbouwmeester. Hij staat je met raad 
en daad bij. Of maak je deel uit van een 
buurtcomité en heb je bedenkingen bij 
een project? Ook dan denkt de stads-
bouwmeester graag samen met jou na.
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'Wiskesvlieger'
Annie Lens  
Cultuur Gent

"Nostalgie uit mijn kindertijd: de 
vliegertjes van wilgentakken 
en papier. Nu hoor ik Wiskes
vlieger alleen nog passeren als 
iemand een ander voor amateur 
uitmaakt. In december leren 
jonge Gentenaars ons rijke 
dialect beter kennen: Pierkes 
poppenkast komt langs in de 
klas, jeugdbewegingen zingen 
Gentse liedjes in NEST, jongeren 
maken filmpjes om zichzelf  te 
'bestoefen' ... En volwassenen 
genieten van koozerieën, con-
certen, zangstondes en het gala 
van de Gentse Handjes. Vrie wijs 
veur alleman."

'Laweitmoaker'
Leander Vertriest
Componist Gensch Alfaabet

"Mijn vrienden en ik zetten 
graag een gruute muile op, een 
bende lawaaimakers samen. 
Ook thuis praat ik Gènts.Mijn 
ouders geven bewust hun 
liefde voor dialect door. Mijn 
zus en ik werden lid van De 
Stemband, het kinderkoor dat 
Gentse liedjes brengt. Freek 
Neirynck zag me daar accor-
deon spelen en vroeg of ik z'n 
tekst ‘Gensch Alfaabet van Aa 
toot Zet' op muziek wou zetten. 
Op zondag 3 december om 11 
uur gaat het lied in première op 
de Kouter. Of ik trots ben? 't Zal 
wel zijn, dadde."

 'Dwoasuufd'
Gloria Boateng
Gentse Rapper

"Een uitdrukking die mijn plus-
mama vaak gebruikt, vooral in 
het verkeer. Ik zie me nog zitten 
op de achterbank, zij vloekend 
aan het stuur als een chauffeur 
iets geks deed. (lacht) Ik heb 
een Gentse tongval, maar het 
typische dialect leerde ik pas 
kennen tijdens een studenten-
job in het rusthuis. De oudjes 
praten Gènts en dat geeft veel 
kleur aan hun verhalen. Sinds 
ik in Ledeberg woon, hoor ik 
het vaak op straat. Misschien 
tijd voor een nummer in het 
Gents? Hopelijk zonder pui in 
de keele." 

 'Tsjiepmuile'
Eddy Levis
Gentsche Sosseteit

“Iemand die makkelijk huilt, daar 
hebben we een geweldige term 
voor. Tsjiepmuile werd al verko-
zen tot wijste Gentse woord. En 
al ken ik nog tientallen prachti-
ge scheldwoorden, het blijft ook 
mijn persoonlijke favoriet. Met 
familie en vrienden praat ik altijd 
Gènts, dat heeft iets vertrou-
welijks. In het dialect kan ik me 
beter uitdrukken, alle registers 
opentrekken. Hoe dat klinkt? 
Op 7 december hou ik een 
lunchlezing in het MIAT, over 
de gruutboekhêwer van Lieven 
Bauwens. Uuk ne kadee!"

Gentenaars zijn stoefers en boefers. Die gruute kleppe wordt gevierd met de 'Week van het Gents' 

van 3 tot 12 december. Overdrijvingen in het plat Gènts vliegen je om de oren tijdens 

lezingen, optredens en workshops. Heel wat restaurants zetten de échte 

Gentse Stoverij op de kaart. Deze vier geven 't goe veurbeeld.

Een overzicht van alle activiteiten tijdens de 'Week van 't Gents' van 3 tot 12 december vind je op  www.stad.gent/weekvanhetgents of haal het programma bij 
Cultuur Gent (Veldstraat 82A) en in de Stadswinkel (Botermarkt 17A). INFO Cultuur Gent  09 269 84 80  cultuur@stad.gent  Bevoegd: schepen Annelies Storms
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agenda
december

VR 8 & ZA 9 DEC
#daaromleesik

#daaromleesik is een twee-
daags festival in Bibliotheek 
De Krook (Miriam Makeba-
plein 1) dat goesting om 
te lezen wil aanwakkeren 
met 'spoken word', poëzie, 
voordrachten, debat, een vrij 
podium en interviews. Zater-
dagavond wordt het festival 
afgesloten met muziek en 
cocktails.

 www.daaromleesik.be 
 09 323 68 00  

 (Bibliotheek De Krook) 
 

ZA 2 DEC
Kopen?
Verhuren?  
Verbouwen?

Waar moet je op letten wan-
neer je een woning koopt? 
Welke premies kun je aanvra-
gen bij een verbouwing? Wat 
zijn je rechten als verhuurder? 
En hoe kan de Stad je daarbij 
ondersteunen? Ontdek alles 
over kopen, verbouwen en 
verhuren op het Woonevent, 
van 13 tot 18 uur in het ICC 
in het Citadelpark. Er zijn 
tientallen standen en lezingen 
rond thema’s als energie-
zuinig renoveren en stedelijke 
reglementering. 

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

ZO 10 DEC
WERELDLICHTJESDAG 

Op de Wereldlichtjesdag, elke twee-
de zondag van december, worden 
wereldwijd kaarsjes aangestoken ter 
nagedachtenis van overleden kind-
jes. In Gent komen om 19 uur families 
en vrienden samen op de Wester-
begraafplaats. De ingang bevindt zich 
aan Palinghuizen 143. Iedereen is wel-
kom, vooraf inschrijven is niet nodig.

 09 225 68 59 (Groendienst)

DO 21 DEC
BRASSOLOGIE 

De Centrale maakt zich op voor de tweede editie van Bras-
sologie, een eerbetoon aan de Franse chansonnier Georges 
Brassens. Om 20 uur zingt Mardjane Chemirani (telg van een 
beroemde muzikantenfamilie) zijn liedjes, begeleid door het 
pianospel van René Brion. Om 21.30 uur staat Lamoral op het 
podium, een van de vele muzikale projecten van Koen De 
Cauter. Ook zij serveren je een stevige portie Brassensreper-
toire vol poëzie, humor en liefde.

 www.decentrale.be  09 233 77 88 (tickets)  

20



DI 12 DEC
Jouw privacy

Met de reeks gratis publieks-
avonden Kraks@DeKrook 
brengen UGent, imec en 
Bibliotheek De Krook de re-
sultaten van onderzoek rond 
cultuur, media, ondernemen 
en educatie dichter bij de 
Gentenaars. Het onderwerp 
op 12 december is online 
privacy. In De Krook gaan 
de deuren open om 19 uur. 
Reserveren doe je via de 
website of telefonisch.

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

 09 264 97 79 
 

ZO 17 DEC
200 JAAR UGENT 

IN STAM 

Tip voor een druilerige zondag: een wande-
ling in het STAM, doorheen de tentoonstel-

ling waarmee de Gentse universiteit haar 
tweehonderdste verjaardag viert. Waarom 

heeft Gent eigenlijk een universiteit? En 
hebben de legendarische studenten-

protesten van de voorbije eeuw iets uitge-
haald? Elke derde zondag van de maand 

neemt een gids je voor 4 euro mee op 
sleeptouw. De rondleiding start om 11 uur en 

duurt  anderhalf uur. Inschrijven doe je via  
www.go.stad.gent/stam of 09 210 10 10 

(Gentinfo). Elke zondag, van 10 tot 13 uur, is 
de toegang voor Gentenaars gratis.

 www.stamgent.be  09 267 14 00 
 

NOG T.E.M. 15 APR 2018

HELLO, ROBOT

Nemen robots de wereld over? Wanneer je het Design 
museum Gent binnenstapt, zou je even denken van wel. De 
tentoonstelling ‘Hello, Robot’ staat vol robotten in alle ma-
ten en gewichten. Hét pronkstuk is de originele R2-D2 uit 
Star Wars. Er zijn films en lezingen over de rol van techno-
logie in ons leven. Elke eerste zondag van de maand kun je 
een bezoek-met-gids meepikken voor individuele bezoe-
kers en elke derde zondag van de maand een rondleiding 
voor de hele familie. 

 www.designmuseumgent.be   09 267 99 99 
 

DO 7 DEC
Paarse Zetel
Jamal Ouariachi 

De eigenzinnige Neder-
lands-Marokkaanse schrijver 
Jamal Ouariachi komt naar de 
Paarse Zetel voor een inter-
view door Griet Pauwels. Zijn 
roman over pedofilie (‘Een 
honger’) kreeg de European 
Union Prize for Literature voor 
nieuw en aanstormend literair 
talent. Het interview vindt 
plaats van 12.30 tot 13.15 uur 
in Bibliotheek De Krook. De 
toegang is gratis, maar reser-
veren is verplicht, telefonisch 
of via de website. 

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

 09 224 22 65 (Vormingplus) 
 

ZA 2 DEC
Library Sessions
Zineb Ben

Zangeres Zineb Ben trakteert 
op zowel covers als eigen 
nummers. Ze laat zich inspire-
ren door Billie Holiday, Aretha 
Franklin en Amy Winehouse. 
Het concert vindt plaats van 
15 tot 16 uur in De Krook. De 
toegang is gratis en je hoeft 
niet te reserveren.

 bibliotheek@stad.gent 
 09 323 68 00 (De Krook) 
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ZIE OOK  
WWW.UITINGENT.BEagenda

december
Bij alle activiteiten met dit icoon kun je terecht 

met de UiTPAS. Meer informatie over de UiTPAS 
en een actueel overzicht van alle activiteiten vind 

je op  www.uitingent.be.
 www.facebook.com/uitingent  @UiTinGent

ZA 9 & 16 DEC
Wijkbeurzen

De Wijkbeurs van Watersportbaan-Ekkergem vindt 
plaats op 9 december in de Freinetmiddenschool, 
Offerlaan 1. Die van Moscou-Vogelhoek op 16 december 
in het Wijkcentrum en basisschool De Sportschool, Jules 
de Saint-Genoisstraat 101. 
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, wijkorganisaties en -partners stellen er zich-
zelf voor.  
Het volledige programma vind je op de wijksites  
www.stad.gent/watersportbaan-ekkergem en  
www.stad.gent/moscou-vogelhoek. 

 www.stad.gent/wijkbeurs 
 09 266 82 45 (Brigitte Hantson, wijkregisseur  

 Watersportbaan-Ekkergem) 
 09 266 82 53 (Nathalie Desmet, wijkregisseur    

 Moscou-Vogelhoek)

Ik maak graag kans op ……… (max. 4) gratis tickets voor het nieuwjaarsconcert van 
de Stad Gent.

de heer / mevrouw
voornaam: 

naam:

straat: 

nr.:

postcode:    gemeente:

telefoon:

Nieuwjaarsconcert in Muziekcentrum De Bijloke 
SYMFONIEORKEST VLAANDEREN
ZO 21 JAN 2018

WIN  
EEN  

TICKET!

Vul het formulier in op www.stad.gent/stadsmagazine of stuur deze bon tegen dinsdag 12 december 2017 naar de Dienst 
 Publiekszaken, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent of geef dit af in de Stadswinkel (Botermarkt 17A), het Gentinfo-Punt (AC Zuid, 
 Woodrow Wilsonplein) of het Mobiel Dienstencentrum.

NIEUWJAARSCONCERT 
De Bijloke  

Naar goede gewoonte trakteert 
de Stad op een gratis klassiek 
nieuwjaarsconcert in Muziekcen-
trum De Bijloke. Dit jaar brengt 
het Symfonieorkest Vlaanderen 
samen met sopraan Katrien 
Baerts op zondag 21 januari om 
15 uur muziek van de compo-
nisten  Leonard Bernstein en de 
Gentenaar Dirk Brossé, aange-
vuld met walsfragmenten van 
Broadway-componisten.  
Wil je erbij zijn? Vul de antwoord-
kaart hieronder of het formulier 
op www.stad.gent/stadsmagazine 
in en maak kans op een gratis 
ticket.

 www.debijloke.be 
 09 323 61 00

VR 1, 8 EN 15 DEC
Literaire debatten 

Literaire recensenten: ze zijn niet  
de vriend van elke auteur. Op  
1 december praten vier recensenten, 
onder andere van De Standaard 
der Letteren, over hun werk met 
literatuurstudenten. Dit gesprek 
past in een reeks literaire debatten 
in De Krook, telkens op vrijdag van 
14.30 tot 17.15 uur. Later in december 
komen de literaire evenementen 
(8 december) en het literatuuronder-
wijs (15 december) aan bod. Inschrij-
ven doe je vooraf via de website of 
telefonisch.

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

 09 224 22 65 (Vormingplus) 
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@stadgent

Instagram? 
Instagram is een gratis app die je op je 
smartphone of tablet kunt downloaden.  
Via Instagram kun je foto’s delen. 
Voeg #instagent aan je foto toe en misschien 
komt hij wel in het Stadsmagazine terecht.

1   @c_annelien, geboortebos Gentbrugge
2   @charlesjoke, egel Zuiderbegraafplaats
3   @charlotte.9000, bellen blazen
4    @ashon_the_mighty, de Leie
5    @melodiekgent, straatmuziek
6    @annemieboone, Parkbos
7    @gstevenblan, Bourgoyen-Ossemeersen

#instagent
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Verschijn je ook  
graag op deze pagina?
Post dan je foto’s op Instagram 
met #instagent (of mail ze naar  
stadsmagazine@stad.gent).

VOLG DE STAD OP  stadsbestuurgent  @Stadgent  Stad Gent  Stad Gent  @stadgent
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Iedereen anders, allemaal Gent
Laat je inspireren door persoonlijke verhalen van Gentenaars

op www.stad.gent/diversestad


