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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. 

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

•  Eindredactie en coördinatie:  
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•  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, 
Veronique Temmerman, Bjorn 
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Expo: Hello, Robot.

Duizend robots, duizend vragen
Wie kent Aibo nog? Het kwis-
pelende robothondje zou de 
wereld veroveren, maar werd 
een van de grootste flops ooit 
op de technologiemarkt.
Toen Sony na de productie ook 
de reparatie stopzette, stierf de 
robothond uit. In Japan leidde 
dat tot ontroostbare baasjes 
en afscheidsrituelen in boed-
dhistische tempels. “Het was 
niet alleen een robot, want 
we moesten hem opvoeden. 
Daardoor werd het meer een 
persoon”, vertelt Aibo-eige-
naar Kouzaburo Sakurai in een 
videogetuigenis. 

Zonder lichaam 
Hoe emotioneel de band tus-
sen mens en machine kan zijn, 
ervaar je aan den lijve op Hello 
Robot, een tentoonstelling 
in Design museum Gent. De 
mens had de neiging robots te 
bouwen naar zijn eigen beeld 
en gelijkenis, maar de nieuwste 
generaties blijken … onzicht-

baar. “Wat we vaak vergeten, 
is dat robots - in tegenstelling 
tot mensen - eigenlijk geen 
lichaam nodig hebben”, zegt 
curator Amelie Klein. “Een robot 
kan ons in het oog houden met 
verschillende camera’s tegelijk 
en op basis van zijn waarnemin-
gen het licht in onze woon-
kamer, of zelfs de verkeers-
lichten in de stad, regelen.” 
Wat als robots slimmer worden 
dan mensen? Het debat is zo 
oud als de straat, maar toch is 
er meer aan de hand dan irra-
tionele angst. Knappe koppen 
als Stephen Hawking, Bill Gates 
en Elon Musk waarschuwen dat 
kunstmatige intelligentie over 
enkele decennia zo machtig 
wordt dat mensen ze niet meer 
kunnen controleren. 

Filmluik
De expo toont robot systemen  in 
duizend vormen: van industriële 
robots over interfaces tot draag-
bare snufjes. “Welk effect heb-

ben robots en robot systemen 
op ons werk, onze oude dag, 
onze steden en onze relaties? 
Telkens nieuwe vragen, die de 
bezoeker van de expo alsmaar 
dieper meenemen in het debat 
rond automatisering”, zegt 
Fredo De Smet (adviserend 
curator). 
Wie zich in de materie wil 
verdiepen, kan elke maand een 
'Robot Talk' van de denktank 
Gent M bijwonen, over speci-
fieke thema's als onderwijs en 
zorg. Als verlengstuk van de 
expo programmeert Sphinx 
Cinema verschillende films over 
robots. Een onuitputtelijke bron 
van droom- en angstbeelden.

INFO
Hello, Robot. Design tussen mens en 
machine. Nog tot zondag 15 april.
Design museum Gent
Jan Breydelstraat 5

  09 267 99 99
 www.designmuseumgent.be 
 

Bevoegd: schepen Annelies Storms
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Isumi, Japan (2015) afscheidsritueel van stervende robothondjes.
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Vier mee
onder de stadshal

Bij het begin van het nieuwe 
jaar trekken Gentenaars 
traditiegetrouw naar 
de stadshal. Zorg dat de 
stembanden goed gesmeerd 
zijn, want op deze editie van 
de nieuwjaarsdrink zal flink 
gezongen worden. 

Schrijf in 
secundair onderwijs

Meer dan 4.000 leerlingen 
zetten volgend schooljaar 
de stap naar een Gentse 
middelbare school. 
Stressen voor de eerste 
inschrijvingsdag hoeft 
niet meer. Je krijgt nu 
enkele weken de tijd 
om aan te melden via 
meldjeaansecundair.gent.be.

Red
de restjes

Voedsel weggooien is zonde, 
dat weet een kind. Dankzij 
Foodsavers Gent krijgt 
verloren geacht voedsel 
een nuttige bestemming. 
Dat betekent niet alleen 
250 ton minder afval. De 
restjesredders helpen ook 
mensen die het moeilijk 
hebben én ze scheppen jobs. 

Strijd mee
voor vrede

In 2018 staan er tal van 
activiteiten op de agenda om 
het einde van de Grote Oorlog 
te herdenken en de vrede te 
bevorderen. Wat zijn Gentenaars 
van plan? En hoe zetten zij zich 
in voor vrede? 
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kort

GEBOORTEAANGIFTE
TER PLAATSE

EXTRA’S VOOR 
GROENDAKEN

Voor groendaken kon je al subsidies 
krijgen, en vanaf deze maand zijn 
er extra mogelijkheden. Ook voor 
het stabiliteitsonderzoek krijg je 
nu subsidies, zodat je zeker bent 
dat je dak het gewicht kan dragen. 
Daarnaast is er een hogere subsidie 
voor groendaken met meer bio
diversiteit, met bijvoorbeeld kruiden 
en grassen in plaats van vetplantjes. 
Dat soort groendaken buffert meer 
regenwater. 

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

 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)

Je baby aangeven kan nu in elke 
Gentse materniteit: Sint-Lucas, 

Maria Middelares, Jan Palfijn en 
het Universitair Ziekenhuis. Zo 

hoef je je niet te verplaatsen en 
heb je meer tijd om bij je baby te 

zijn. Je kunt ook nog altijd terecht 
in het AC Zuid (Woodrow Wilson-

plein 1), tot uiterlijk 15 dagen na 
de geboorte. Daarvoor is wel een 

afspraak nodig. Alle openings-
uren, ook van de materniteiten, 

vind je op de website of bel naar 
de Dienst Burgerzaken. 

 www.stad.gent/burgerzaken 
(klik op ‘geboorte’)  

 09 266 77 55 (Dienst Burgerzaken)

UiTPAS BREIDT UIT

Vanaf 1 januari kunnen pashouders uit 
Gent met hun UiTPAS ook punten sparen 
bij activiteiten in Merelbeke en Destel-
bergen, bijvoorbeeld in het zwembad 
van Merelbeke. Omgekeerd genieten 
pashouders uit deze gemeenten nu ook 
van de UiTPAS-kortingen en andere voor-
delen in Gent. Op je pas spaar je punten 
als je deelneemt aan  culturele, sportieve 
of jeugdactiviteiten. Je ruilt de punten 
in voor leuke voor delen. Op de website 
lees je alles over de verkooppunten, 
aanbieders, voor delen en het kansen-
tarief, voor pashouders die recht hebben 
op een korting.

 www.uitingent.be/uitpas  
 09 210 10 10 (Gentinfo)

BOERENMARKT  
HEILIG HART

Boeren uit de buurt van Gent 
brengen hun verse producten 
voortaan elke woensdag tussen 
11 en 13 uur rechtstreeks aan de 
man op het Heilig Hartplein in 
Sint-Amandsberg. De nieuwe 
boerenmarkt - de negende in 
Gent - is getest en goedge-
keurd in augustus en sep-
tember, toen het plein tijdelijk 
verkeersvrij werd gemaakt. Een 
overzicht van alle markten vind 
je op www.stad.gent (tik ‘mark-
ten in Gent’ in het zoekvenster).

 09 210 10 10 (Gentinfo)
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SAMENLEVINGS-
PRIJS

Om de twee jaar geeft de Stad 
een Samenlevingsprijs aan 
mensen en organisaties die in 
Gent bouwen aan een betere 
samenleving door anderen te 
helpen. De winnaars van dit jaar 
zijn: Rudi Van Landeghem, Boek-
handel Limerick, vzw Uilenspel 
en Moursy Al Haj Qasim. Wil je 
weten wat ze doen en wat de 
prijs voor hen betekent? Op de 
website lees je hun verhalen.

 www.stad.gent/samenlevingsprijs 
 09 267 03 00 (Dienst Welzijn en 

Gelijke Kansen)

VOORLEZERS GEZOCHT
Ben je een geboren verteller of voor lezer? Bibliotheek De Krook zoekt vrij-
willigers die willen voorlezen aan kinderen op woensdagnamiddag in een 
van de bibliotheken. Je leest voor in het Nederlands of ook eens in een 
andere taal, zoals Turks,  Arabisch, Bulgaars, Frans en Engels.  
Interesse? Stuur een mailtje naar  bibliotheek.scholenwerking@stad.gent. 
Word je geselecteerd? Kom dan op 25 januari om 19 uur naar de start-
bijeenkomst in Bibliotheek De Krook.

 09 323 68 83 (Bibliotheek De Krook)

GEZOCHT:  
(HOOFD)ANIMATOREN

Voor de paas- en zomervakantie is de Jeugd-
dienst op zoek naar jobstudenten (hoofdani-
matoren) en vrijwilligers (animatoren). Wil je als 
hoofdanimator aan de slag tijdens de paasvakan-
tie, meld je dan aan vóór dinsdag 19 februari via 
animatoren@stad.gent. Vrijwilligers (animatoren) 
mogen zich continu aanmelden. 

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

Ook Vakantiewerking De Pagadder van het 
OCMW zoekt animatoren (die 16 jaar zijn of 
worden in 2018). Animatoren vanaf 18 jaar kunnen 
 solliciteren voor een vakantiejob als hoofdanima-
tor. Kandidaat-jobstudenten kunnen zich tot en 
met vrijdag 30 maart aanmelden. 

 www.ocmwgent.be/kind 
 0473 730 266 (De Pagadder)

BEWEEGLESSEN  
IN JE BUURT

Een uurtje bewegen voor een halve euro, in 
je eigen wijk? Dat kan met de beweeglessen, 
voor iedereen vanaf 18 jaar. De lessen, voor 
gemengde groepen, maar ook voor vrouwen 
apart, starten opnieuw na de kerstvakantie en 
lopen tot eind juni. Vooraf inschrijven is niet 
nodig. Ga gewoon langs bij de beweegles in je 
buurt. 

 www.stad.gent/sport 
  (tik ‘beweeglessen’ in het zoekvenster) 

 09 266 80 00 (Sportdienst)
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"Er is een kinderbar met 
animatie op het  

Goudenleeuwplein."

EEN TOOST OP DE VREDE
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Gentenaars, ik wens u opnieuw  
een gezond en gelukkig nieuwjaar!

2018 wordt een heel bijzonder jaar. Op 11 november zal het precies honderd jaar geleden zijn dat 

‘den Grooten Oorlog’ ten einde liep. Na bijna vijf jaar zwegen de wapens eindelijk op de IJzer-

vlakte en elders. Helaas zouden de afspraken nadien al de kiemen van de Tweede Wereldoorlog 

in zich dragen. Vandaag lijken nog altijd te weinig mensen te beseffen dat een oorlog alleen 

verliezers oplevert. Daarom hebben we een uitgebreid activiteitenprogramma klaar onder de 

noemer ‘Gent 2014-18, strijd mee voor vrede’. Ons onvolprezen Vredeshuis neemt het voortouw 

en heel wat partners strijden mee. Waarvoor dank.

Eerst wordt er volop gefeest, de hele maand januari, zoals we dat gewoon zijn. Dit jaar doen we 

daar een serieuze schep bovenop. Van woensdag 31 januari tot en met zondag 4 februari vindt 

opnieuw ons ‘Lichtfestival’ plaats: vijf dagen lang (een dag langer dan de vorige edities) kunt 

u gratis lichtsculpturen, spectaculaire projecties en installaties zien van lokale, nationale en 

internationale kunstenaars. Wie er al eerder bij was, weet dat u dat niet mag missen!

Tot slot: 2018 is uiteraard ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Op 14 oktober trek-

ken we met z’n allen naar de stembus, een hoogdag van en voor de lokale democratie. Infor-

meer u, stel vragen en laat ook úw stem horen. Hoe dan ook: tot het eind van 2018 blijft het 

huidige stadsbestuur werken aan een nóg beter Gent.

Geniet van de feestdagen en van elkaars gezelschap. Santé!

Daniël Termont, burgemeester

"De nieuwjaarsdrink  
is het startschot  

van de Gentse  
vredesactiviteiten."

EEN TOOST OP DE VREDE

Muziek verzacht de zeden, dat is geweten. 
En niets verbroedert meer dan samenzang 
uit volle borst. Op zondag 14 januari mag 
iedereen zich helemaal laten gaan. Op de 
traditionele nieuwjaarsdrink (onder de stads-
hal) zorgt het Gentse zangcollectief Allez, 
Chantez! voor gezamenlijk zangplezier. Staan 
die dag op het repertoire: bekende liedjes 
over ‘vrede, liefde en/of respect’. 
Jeroen De Weder (Dienst Evenementen, 
Feesten, Markten en Foren): “In 2018 herden-
ken we de honderdste verjaardag van het 
einde van de Eerste Wereldoorlog. De nieuw-
jaarsdrink is het startschot van het themajaar 
Gent 2014-18: strijd mee voor vrede.”
Jan ‘Homo Turisticus’ Matthys neemt de pre-
sentatie voor zijn rekening. Om 11 uur warmen 
de aanwezigen de stembanden op met een 
eerste liedje. Daarna zet de Belleman de 

zijne wijd open om de speech van de burge-
meester aan te kondigen, waarna Pierke met 
’t Spelleken van drei kluite zijn Nieuwjaarslied 
brengt. Van 11.25 tot 12.55 uur is het tijd om 
je helemaal te laten gaan. Zoals altijd wordt 
de drink afgesloten met het lied van Klokke 
Roeland, in samenzang en op de beiaard.
Jeroen De Weder: “Gezinnen met kinderen 
zijn welkom in de kindvriendelijke zone op 
het Goudenleeuwplein (tussen Klein Turkije 
en de stadshal). Daar vind je een kinderbar, 
animatie en een workshop waar ze zelf een 
lichtgevende poppy of papaver bloem - hét 
symbool van 14-18 - in elkaar kunnen knutse-
len.”

Nieuwjaarsdrink

INFO  
Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren

 09 210 10 10 (Gentinfo)  gentinfo@stad.gent 
Bevoegd: schepen Annelies Storms
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Sinds het rookverbod krijgen cafébazen meer 
klachten van hun buren over nachtlawaai.  

“Luidruchtige stoeprokers, het is een hardnekkig 
fenomeen”, zegt cafébaas Tom Lievens. “Bij ons 
luisteren de klanten wel wanneer we vragen of 

het stiller kan. Wat ook helpt: ik geef onze buren 
het nummer van het café. Dan bellen ze eerst naar 

ons in plaats van naar de politie (lacht).” 
De horecacoaches van de Stad werkten een

 sensibiliseringscampagne uit. Die moet luid
ruchtige stoeprokers aan het denken zetten. 
“De mensen moeten beseffen dat ze hun 
cafébaas zo in de problemen brengen. Vandaar 
die bierkaartjes. Bekijk zeker ook eens het 
filmpje op de website. Delen is de boodschap, 
weetwel.” 

 www.stad.gent/deburenweetwel  
 09 266 82 08 (Horecacoach)

 Hoopje stoeprokers

het ding
van Tom Lievens (baas café Bornhem)
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SPEELSTRAAT 
DIEN JE AANVRAAG IN

Wil je tijdens de paasvakantie je straat omtoveren tot een 
speelstraat waar kinderen naar hartenlust kunnen ravotten? 
Dien dan vóór 20 januari je aanvraag in bij de Jeugddienst. 
Een speelstraat wordt tussen 14 en 20 uur afgesloten voor 
alle doorgaand verkeer. Enkel straten waar geen openbaar 
vervoer passeert, komen in aanmerking. De omliggende 
straten moeten bereikbaar blijven en de buren moeten 
akkoord gaan. Je vindt alle voorwaarden en het aanvraag-
formulier op de website. 

 www.stad.gent (tik ‘speelstraat’ in het zoekvenster) 
 09 269 81 10 (Jeugddienst)

#KLUBKROOK

In de Jongerenbibliotheek 
van De Krook is er elke 
woensdagnamiddag tussen 
14 en 16 uur #klubkrook, 
voor jongeren vanaf 14 jaar. 
#klubkrook kent vier  thema’s: 
games (3 en 31 januari), 
books & more - graphic novel 
(10 januari), digitaal maken 
 sfeerlicht (17 januari) en 
mixed media (24 januari).  
Het is gratis en je hoeft je 
niet in te schrijven.

 www.stad.gent/bibliotheek  
 (klik door op ‘activiteiten’) 

 09 323 68 83  
 (Bibliotheek De Krook)  

 

SPORTKAMPEN 
KROKUS- EN PAASVAKANTIE

Klimmen, Multi SkillZ, freerunning, ijsschaatsen, zwemmen ... 
Tijdens de krokus- en paasvakantie kan de jeugd zich opnieuw 
uit leven in een hele reeks sportkampen. Voor kinderen van 6 tot 12 
jaar met een verstandelijke beperking is er tijdens de paasvakantie 
een G-omnisportkamp. Bekijk het volledige programma op de web-
site of haal een brochure in de Gentse sporthallen of zwembaden. 
De inschrijvingen voor zowel de krokus- als de paaskampen starten 
op zaterdag 6 januari voor Gentenaars, op maandag 8 januari voor 
niet-Gentenaars, telkens om 9 uur. Inschrijven kan via de website, 
telefonisch of ter plaatse in het Huis van de Sport, Zuiderlaan 13. 

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

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

HULP MET  
DIGITAAL HUISWERK

Kun je wat hulp gebruiken bij een computerpresentatie of je huiswerk op 
Bingel? Vanaf maandag 15 januari kunnen kinderen en jongeren in Biblio-
theek De Krook en de filialen in Ledeberg en Nieuw Gent terecht voor 
gratis begeleiding bij het maken van hun huiswerk op de computer. De 
huiswerkbegeleiding vindt elke maandag plaats van 15.30 tot 18 uur. 

 www.stad.gent/bibliotheek (klik door op 'activiteiten') 
 09 323 50 50 (Onderwijscentrum)
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STADSBUDGET

€ 369 mln.
Lonen en 

pensioenen

2018

€ 312 mln.
Subsidies 

Politie, OCMW, Ivago …

€ 15 mln.
Financiële uitgaven

(intrestlasten van leningen)

€ 44 mln.
Gebouwen

€ 71 mln.
Belastingen, communicatie, 

en overige werking

€ 318 mln.
UIT

GEMEENTEFONDS
(basisfinanciering 

gemeenten) € 229 mln.
UIT BELASTINGEN

EN BOETES

€ 100 mln.
UIT GELEVERDE DIENSTEN 

(zoals ondergronds parkeren) 
EN ANDERE BRONNEN

€ 187 mln.
UIT WERKINGSSUBSIDIES

VAN ANDERE OVERHEDEN
(inclusief onderwijspersoneel)

INVESTERINGEN 
infrastructuur e.a.

€  148 mln.
(zoals wegen, scholen en parken)

€ 572
per Gentenaar

ONTVANGSTEN 
voor dagelijkse werking

€  835 mln. 

UITGAVEN 
voor dagelijkse werking

€  812 mln. 
per Gentenaar € 3.133

“Met een budget in evenwicht tot en met 
2021, is het duidelijk dat de volgende 
bestuursploeg op een gezonde financiële 
basis kan starten. Bovendien is in de 
meerjarenplanning al rekening gehouden 
met een netto-investeringsvolume van 
90 miljoen euro per jaar, ofwel 540 miljoen 
voor de hele volgende legislatuur. Dat is 
75 miljoen meer dan in de lopende 
periode.”

burgemeester Daniël Termont

”Deze resultaten komen niet vanzelf, maar 
zijn het resultaat van een volgehouden 
inspanning van een ambitieuze en cohe-
rente bestuursploeg. Ik ben trots deze 
legislatuur te kunnen afsluiten met mooie 
resultaten én financiële ruimte voor het 
toekomstige bestuur.”

schepen Christophe Peeters
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Wauw! Dat was bij de vorige edities van 

het Lichtfestival het meest gehoorde 

commentaar. De poëtische lichtsculptu-

ren, spectaculaire projecties en verras-

sende installaties vielen duidelijk in de 

smaak. Het andere commentaar? ‘Amai, 

hier loopt veel volk.’ Het Lichtfestival 

van 2015 lokte maar liefst 640.000 bezoe-

kers. 

Jeroen De Schuyteneer (Dienst Evene-

menten, Feesten, Markten en Foren): 

“Het Lichtfestival duurt dit jaar een dag 

langer dan de vorige keer, van woensdag 

31 januari tot en met zondag 4 februari. 

Zo spreiden we het publiek in de tijd. Als 

we een tip mogen geven: kom wat later 

op de avond. Veel mensen vliegen er al 

om 19 uur in, maar je hebt tijd tot mid-

dernacht om het parcours af te lopen. Je 

kunt natuurlijk ook altijd op meerdere 

dagen langskomen. Dan hoef je niet alles 

op één avond te zien.”

VIJF DAGEN  
OPENLICHTMUSEUM 
Vier robotarmen dansen synchroon onder de stadshal en 
een sabeltandtijger trekt een sprintje door de stad. In een 
muur van glazen weckpotten zitten geen opgelegde groen-
ten, maar echte mensjes in miniformaat. Welkom op de 
vierde editie van het Lichtfestival. 

>>

Lichtfestival
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Het collectief RaumZeitPiraten creëert een post-apocalyptische droomwereld in de Guldenspoorstraat.

Zeven kilometer 
kijkplezier
Nog een tip: trek goede 

stapschoenen aan. Het 

parcours is immers gegroeid, 

van minder dan zes tot 

bijna zeven kilometer. 

Nieuwe locaties zijn het 

Zuidpark en het Woodrow 

Wilsonplein, de Kouter, 

het Zonder-Naampark 

en het MIAT. Jeroen De 

Schuyteneer: “De vorige 

keren liep het parcours langs 

de historische gebouwen 

van het centrum en door 

het kunstenkwartier met de 

universiteitsgebouwen. Nu 

wordt ook het industriële 

verleden van Gent belicht.”

Tegen de stroom ingaan 

kan leuk zijn, maar op het 

Lichtfestival is het geen 

goed idee. Loop in dezelfde 

richting als de andere 

bezoekers, voor een vlotte 

doorstroming. Voor de rest 

is het vrijheid blijheid. Een 

start- of eindpunt is er niet, 

dus je kunt om het even 

waar beginnen en stoppen.

Jeroen De Schuyteneer: “Je 

hoeft het parcours niet in 

één keer af te werken. Wie 

minder goed stapt of niet 

genoeg tijd heeft, kan het 

ook in twee of drie keer 

doen. Op het plannetje zie 

je waar je een stuk kunt 

inkorten.”

Plaatselijk talent
Langs het parcours kom je 

een veertigtal lichtinstalla-

ties, -sculpturen en -projec-

ties tegen. Ze komen uit de 

koker van binnen- en buiten-

landse creatievelingen. 

Wouter Luttens (Dienst Eve-

nementen, Feesten, Markten 

en Foren): “Meer dan de 

helft van de kunstwerken is 

door Belgen gemaakt, van 

wie zeventien uit Gent zelf. 

Het Lichtfestival is uitge-

groeid tot een platform voor 

lokaal  talent. Maar ook het 

buitenland is met veertien 

kunstenaars goed vertegen-

woordigd.”

Milosj Luchensky brengt de stroomcentrale aan het Zonder-Naampark tot leven.

INFO 
Het Lichtfestival is gratis en loopt van woensdag 
31 januari tot en met zondag 4 februari, telkens 
van 19 uur tot middernacht (zondag vanaf 18 uur).

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

 (tijdens het Lichtfestival elke dag bereikbaar  
 van 8 tot 24 uur) 

 gentinfo@stad.gent  
 lichtfestivalgent
 @lichtfestivalge

#lichtfestival

Bevoegd: schepen Annelies Storms 

“Het festival  
brengt 
een veertigtal 
installaties uit  
binnen- en 
buitenland.”
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Create zet het Administratief Centrum digitaal in vuur en vlam.

De Kopergietery schrijft dromen van honderden Gentse kinderen op lampen in de Blekerijstraat.Stéphane Masson stopt mensen en taferelen in weckpotten op de Kalvermarkt.

Brand aan de Zuid
Bij de lichtkunstwerken 

zitten intieme en  dromerige 

creaties, zoals de zeven 

meter grote volle maan op 

de Kalandeberg. Veel werk 

is bedacht voor een specifie-

ke locatie. Zo ontwierp het 

multimediaproductiebedrijf 

Create een projectie voor 

het Administratief Centrum 

Zuid.

Bob Van Cleemputte (Create): 

“We kregen de vraag om in 

die buurt iets te doen samen 

met de brandweer. Al snel 

viel ons het ronde gedeelte 

van het AC Zuid op. We gaan 

dat gebouw als het ware 

‘openmaken’ met plezante 

illusies: bewegende vloeren, 

dingen die opgloeien en in 

brand vliegen ... Geen paniek, 

we houden het bij digitale 

vlammen (lacht). Uiteindelijk 

schiet een echte brandweer-

wagen te hulp om de boel te 

blussen.”

HOE GERAAK JE ER?
•  Wie in en rond het centrum van Gent woont, kan 

gemakkelijk te voet komen.

•  Kom je met de fiets? Rond het parcours zijn extra 
 fietsenstallingen voorzien.

•  De Lijn heeft een uitstekend aanbod tijdens het 
 Lichtfestival. Meer info: www.delijn.be/lichtfestival

•  Parkeer je auto op een gratis P+R en reis verder met 
tram of bus. 

• Voor meer info: www.lichtfestivalgent.be  
(klik op ‘praktisch’)

WAAR VIND JE EEN  
PLANNETJE MET DE ROUTE?
 
•  Nu al: op www.lichtfestivalgent.be, mak-

kelijk te downloaden op je smartphone.
•  Vanaf eind januari: in de Stadswinkel 

(Botermarkt 17A) en het infokantoor van 
de Dienst Toerisme (Sint-Veerleplein 5).

• Tijdens het Lichtfestival: in de info-
punten (E. Braunplein, Woodrow Wilson-
plein, Sint-Pietersplein en Joremaaie) en 
in de Lijnwinkels.
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kort

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

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

Vijf winnaars 
krijgen 'Skopiumschuivers' (van Paya Germonprez), 
over de dolle jaren van Studio Skoop (1970-1982) 
en het woelige culturele leven in Gent.

wedstrijd

WAAR
IN

GENT

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden walvis Leo in de   
Sint-Baafskathedraal.
• Georges Constandt, Ledeberg
• Edith de Vliegher, Gent
• Conny Fonteyne, Wondelgem 
• Annemie Lenoir, Zwijnaarde
• Rita Van Hecke, Sint-Denijs-Westrem

14

WEGENWERKEN 

In Mariakerke en Wondelgem starten op maandag 8 janu-
ari ingrijpende wegen- en rioleringswerken. De Gaver-
straat, een deel van de Botestraat (tussen de Lusthoflaan 
en de trambaan) en de Groenestaakstraat krijgen brede 
fietspaden. De werken duren tot eind 2019. Van begin 
januari tot in het voorjaar van 2019 ondergaat ook de Sas-
sekaai een metamorfose. Daar komen brede voetpaden, 
parkeerstroken aan één zijde en een betonnen rijweg 
met nieuwe tramsporen die verder van de huizen liggen.

 www.stad.gent/openbarewerken (tik ‘Groenestaakstraat’ en 
‘Sassekaai’ in het zoekvenster) 

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

LANGER PARKEREN
IN DE GELE ZONE

Vanaf donderdag 11 januari kun je langer parkeren in de zogenaamde 
gele parkeerzone, in de buurt van de stations Gent-Sint-Pieters en 
Gent-Dampoort. De maximale duur van een parkeersessie tussen 9 en 
19 uur wordt er uitgebreid van drie naar vijf uren. Op de website kun je 
de voorbehouden bewonersplaatsen, parkeertariefzones en parkeer-
automaten bekijken.

 www.stad.gent/parkeren (tik ‘webkaart parkeerplan’ in het zoekvenster)
 09 266 28 00 (Mobiliteitsbedrijf)

STROOIROUTES

Sneeuw? IJzel? De strooidiensten staan klaar om bij nacht en ontij 
uit te rukken. Ze gebruiken daarvoor weersvoorspellingen en een 
prioriteitenkaart. Die geeft aan welke cruciale assen eerst bestrooid 
worden. Wil je weten in welke straten de strooidiensten passeren?  
Op de website kun je de routes raadplegen. Ondervind je specifieke 
problemen? Neem dan contact op met Gentinfo.

 www.stad.gent (tik ‘sneeuw- en ijzelbestrijding’ in het zoekvenster) 
 09 210 10 10 (Gentinfo)
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Voedsel weggooien is zonde, dat weet een 

kind. Ali Tezel keek dan ook zijn ogen uit 

toen hij bij Foodsavers Gent, een 

gezamenlijk initiatief van de Stad en 

OCMW Gent, begon. Hij haalt bij de 

veiling in Roeselare en bij Gentse 

grootwarenhuizen elke dag voedselover-

schotten op. Nu leidt Ali ons rond in 

speciaal gebouwde koelcellen van het 

OCMW en de Stad in de Maïsstraat. De 

‘oogst’ van vandaag staat in bakken 

opgestapeld. “Witloof, savooikool, 

kropsla, witte druiven, bosbessen, 

kippenboutjes, charcuterie, yoghurt … 

allemaal producten die net niet meer 

verkocht kunnen worden.”

250 ton gered
Dankzij Foodsavers Gent krijgt verloren 

geacht voedsel een nuttige bestemming. 

“De warenhuizen werken graag mee, ook 

al is het extra werk. Niemand gooit graag 

voedsel weg”, zegt Koen Van Rentergem 

(Leerwerkplekken OCMW Gent). “We zijn 

gestart in maart en wilden tegen eind 

2017 ongeveer 100.000 kilogram voedsel-

overschotten recupereren. We zitten al 

aan 250.000 kilogram.” 

Foodsavers Gent helpt mensen die het 

moeilijk hebben. De organisatie herver-

deelt de goederen bij 45 armoedevereni-

gingen en sociale restaurants. Ook Ali 

Tezel en zijn collega’s hebben er wat aan. 

Zij zijn doelgroepmedewerkers: ze leren 

vrijwillig en al doende de stiel van 

chauffeur of logistiek medewerker. Ali 

Tezel: “Na zes maanden Foodsavers Gent 

begin ik straks bij de OCMW-verhuis-

dienst. Nog wat extra ervaring opdoen. 

Daarna wil ik in de privé aan de slag.”

Freego
Het project won al verschillende prijzen 

die duurzame en toekomstgerichte 

initiatieven belonen. “We zijn daar zeer 

tevreden mee”, lacht Jolien D'hondt 

(Dienst Milieu en Klimaat). “Een Belg 

gooit 345 kilo voedsel per jaar weg. Die 

verspilling bestrijden we op veel fronten. 

Het ‘Restorestje’ is het bekendste 

voorbeeld - meer dan honderd Gentse 

restaurants geven de overschottendoos al 

mee naar huis. Er zijn ook pilootprojecten 

als ‘Freego’. Da’s een koelkast op school, 

met gratis overschotten van schoolmaal-

tijden om mee te nemen.” Vele restjes 

maken het verschil, weet Jolien D'hondt. 

“Uiteindelijk hopen we zo ook de 

CO2-uitstoot te verminderen. Om een ton 

voedsel te produceren, pompen we 

gemiddeld vier ton CO2 de atmosfeer in.”

DE RESTJESREDDERS
Voedselverspilling
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INFO  
 www.klimaat.stad.gent (klik op ‘eten’)
 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)

Bevoegd: schepenen Rudy Coddens en  
Tine Heyse



 "Online  aanmelden 
geeft  iedereen  

evenveel kans."

KAMPEERTOESTANDEN
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Secundair onderwijs

Meer dan 4.000 leerlingen zetten volgend schooljaar de stap naar een Gentse 

middelbare school. Stressen voor de eerste inschrijvingsdag hoeft niet meer. Je 

krijgt nu enkele weken de tijd om aan te melden via meldjeaansecundair.gent.be. 

INFO
 www.stad.gent (tik 'inschrijvingen secundair onderwijs' in het zoekvenster)
 0473 938 922 (Helpdesk Lokaal Overlegplatform)

Bevoegd: schepen Elke Decruynaere

Kampeertoestanden aan de schoolpoorten: 

weinig ouders waren er gelukkig mee. “Ook de 

scholen zelf niet”, zegt Luc Heyerick, voorzitter 

van het Lokaal Overlegplatform voor Secundair 

Onderwijs. “Daarom hebben alle middelbare 

scholen - ook die van het beroeps en technisch 

- samen beslist om te werken met een elektro-

nisch aanmeldingssysteem.”

Hoe meld ik mijn kind aan? 
Heyerick: “We werken in drie periodes. In 

januari kunnen broers en zussen, en kinderen 

van het personeel, al inschrijven in de school 

zelf - zij hebben voorrang. In februari is er de 

aanmeldingsperiode voor iedereen, online op 

 meldjeaansecundair.gent.be. Die website regis-

treert je schoolkeuze. Je weet op vrijdag 2 maart 

of je kind een plek heeft in een school die je 

hebt opgegeven. Tijdens de inschrijvingsperiode 

zelf, in maart, kun je het dan gaan inschrijven.”

Is het slim om maar één voorkeur op te geven?
“Neen. Als daar dan geen plaats is, moet je 

wachten tot de inschrijvingen in maart. Je geeft 

best meerdere voorkeuren op, zoveel als je zelf 

wil. Dat vermindert je kans op een plaats in je 

favoriete school niet.” 

Hoe zeker zijn ouders van hun schoolkeuze? 
“De grote meerderheid zal zich kunnen in-

schrijven in de school van haar keuze. Honderd 

procent garantie kunnen we niet geven. Onge-

veer een derde van de scholen is zeer populair. 

Daar moeten de beschikbare plaatsen verdeeld 

worden.”

Waarom wordt de computer ingeschakeld? 
“De computer kent de rangorde toe. Het ge-

kozen systeem zorgt voor het beste resultaat. 

Zoveel mogelijk ouders krijgen hun hoogste 

voorkeur.” 

Gebeurt de verdeling objectief en eerlijk? 
“Absoluut. Iedereen heeft evenveel kans om 

gunstig gerangschikt te zijn in de school waar-

voor een voorkeur is uitgesproken. De jongere 

krijgt geen plaats in een school die niet door de 

ouders gekozen is.” 

Helpt het om vroeg aan te melden?
“Je kunt aanmelden van 2 februari tot 23 febru-

ari. Of je dat doet op de eerste of op de laatste 

dag heeft geen invloed op je kansen. Als je niet 

aanmeldt, kun je tijdens de inschrijvingen in 

maart enkel nog terecht in scholen met vrije 

plaatsen. Niet vergeten dus!”

 

"Je weet op vrijdag  
2 maart of je kind een 

plek heeft."

Belangrijke data
•  Inschrijven broers en zussen:  

8 tot 26 januari
•  Online aanmelden eerstejaars:  

2 tot 23 februari
•  Inschrijven op school: vanaf 3 of 5 maart 

Hulp nodig? 
Als je hulp kunt gebruiken, bijvoorbeeld 

met computers, spreek dan de brug-

figuur in je basisschool aan, of iemand in 

de school waar je wil inschrijven. 
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INFO
 www.stad.gent/omgevingsvergunning

Balie Bouwen
 bouwen@stad.gent  09 266 79 50 

AC Zuid, 3de verdieping, Woodrow 
Wilsonplein 1
Bevoegd: schepenen Sven Taeldeman en 
Tine Heyse

Nieuw: omgevingsvergunning

ALLES  
ONDER  

ÉÉN DAK
Een huis bouwen of verbouwen, een 

danscafé uitbaten, een hoge boom 

vellen, een veranda plaatsen ... je had er 

een stedenbouwkundige en/of milieu-

vergunning voor nodig. Vanaf 1 januari 

worden die twee vervangen door de 

omgevingsvergunning. 

Je hoeft maar één aanvraag meer te 

doen. En dat op één plek: bij het digitale 

omgevingsloket. Het bespaart je tijd en 

papierwerk, want je regelt je vergun-

ning gewoon via de Vlaamse website  

www.omgevingsloket.be. 

Voor advies, één adres
De omgevingsvergunning is een Vlaams 

initiatief voor administratieve ver-

eenvoudiging en geldt in alle steden 

en gemeenten. Gentenaars die vragen 

hebben bij het samenstellen van hun 

dossier kunnen terecht op één adres: de 

‘Balie Bouwen’ in het AC Zuid (Woodrow 

Wilsonplein 1), op de derde verdieping. 

Erna Huyghe (Dienst Stedenbouw en 

Ruimtelijke Planning): “Aan de Balie 

Bouwen helpen we je graag met het sa-

menstellen van je dossier. Welke bouw- 

en milieuvoorschriften gelden op jouw 

perceel? Airco of een nieuwe koelinstal-

latie in je zaak, een dakkapel bouwen: 

heb je een vergunning nodig? En waar 

haal je de nodige documenten?” 

Nieuwe spelregels
Er gelden enkele nieuwe voorschrif-

ten. De toekenningsprocedure wordt 

strenger. Stel: je wilt een kelder plaatsen 

en grondwater wegpompen. Vroeger 

volstond het om dat te melden bij de 

Dienst Milieu en Klimaat. 's Anderen-

daags kon je aan de slag. Nu moet je 

wachten tot de aktename is afgeleverd. 

Dat duurt 30 dagen in dit geval. Die 

wachttijd verkleint de kans op stopzet-

ting van de werken, terwijl dat risico 

vroeger groter was. Anderzijds blijft een 

omgevingsvergunning geldig, terwijl 

een milieuvergunning afgeleverd werd 

voor een maximumtermijn van bij-

voorbeeld twintig jaar. Voortaan vind je 

ook de voortgang van je dossier op het 

Omgevingsloket.
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'Eindelijk vrij,  
wat een euforie!'

Robert Blansaer was 12 toen de 
Tweede Wereldoorlog uitbrak. 
“De directeur stond in de klas: 
de oorlog was begonnen, we 
mochten naar huis. We juichten, 
maar dat was gauw voorbij. Er 
volgden jaren van honger en 
doodsangst - het was ieder voor 
zich. Bij het verzet vond ik soli-
dariteit en kameraadschap, dat 
hield me overeind. Toen kwam 
de bevrijding: pure euforie! We 
hebben acht dagen gefeest. 
Vrede betekende toen: geen 
angst meer en voldoende eten. 
Vrede is veel meer dan dat, 
besef ik nu. Het heeft ervoor ge-
zorgd dat onze jeugd vandaag 
zo veel mogelijkheden kent." 

‘Geen vrede  
zonder mensenrechten.’

Els Desmedt is al 30 jaar vrij-
williger bij Amnesty Internatio-
nal. “Onze lokale groep steunt 
mensenrechtenactivisten in het 
gebied van de Grote Meren. 
In Burundi worden politieke te-
genstanders gewoon vermoord 
door het regime. De moed van 
die mensen inspireert. Vandaag 
worden de mensenrechten 
overal meer en meer met de 
voeten getreden. Als leraar en 
als ouder tracht ik jongeren 
respectvol met elkaar te leren 
omgaan in een multiculturele 
omgeving. Er kan pas vrede 
zijn als er respect is voor ieders 
geloof, geaardheid, levensstijl, 
achtergrond en waarden.”

 'Zoveel miserie  
hakt erin.'

Arne Dambre trok als huis-
arts-in-opleiding naar een 
kamp op Lesbos met de 
 Stichting Bootvluchteling. 
“4.000 mensen leefden er in 
ellendige omstandigheden. De 
'gelukzakken' sliepen in een 
overvolle container, de mees-
ten trotseerden de vrieskou 
in miserabele tentjes. Zoveel 
miserie bijeen: oorlogstrauma's, 
psychisch leed ... Dat hakte 
erin. Ik besefte heel erg hoe-
veel geluk ik heb. Ik kon terug 
naar mijn comfortabele leven in 
een vredevol land. Velen heb-
ben die mogelijkheid niet." 

'Hier liggen geen  
bommen op de weg.'

Emran vluchtte voor de oorlog 
in Afghanistan. "Ik vreesde dat 
de taliban me zouden inlijven. 
Op vraag van mijn ouders ben 
ik gevlucht. Na een lange, ge-
vaarlijke reis kwam ik hier aan. 
Totaal ontredderd. Dankzij mijn 
pleeggezin gaat het wat beter. 
Hier kan ik bouwen aan een 
toekomst: niemand hoeft bang 
te zijn, er liggen geen bom-
men op de weg, je wordt niet 
ver klikt, het leven is zorgeloos. 
Mijn familie heb ik al twee jaar 
niet gezien, mama is intussen 
gestorven. Maar ik koester 
hoop - hoop dat de vrede 
terugkeert en dat ik thuis een 
fietsenwinkel kan beginnen."

Honderd jaar geleden eindigde de Eerste Wereldoorlog. Miljoenen mensen kwamen om of 

gingen op de vlucht voor honger en geweld. 'Dit nooit meer!' klonk het toen.  

In 2018 staan er tal van Gentse activiteiten op de agenda om het 

einde van ‘14-’18 te herdenken. De vrede is op veel plaatsen nog 

veraf, maar de volgende vier koesteren hoop.

Op zaterdag 13 januari kun je naar het theaterstuk 'Amnestie' van Action Zoo Humain in het NTG   Op 4 februari speelt het  Symfonieorkest Vlaanderen 'The Waste 
Land' in Muziekcentrum De Bijloke  Een overzicht van alle activiteiten vind je op   www.strijdmeevoorvrede.gent  
INFO Dienst Internationale Relaties en Netwerken, Sint-Margrietstraat 9  09 233 42 95  vredeshuis@stad.gent  Bevoegd: schepen Tine Heyse

de vier

STRIJD
MEE

VOOR
VREDE
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agenda
januari

ZA 13 JAN
Library Sessions
Vloedt

Wanneer de Oostendse 
singer-songwriter Vloedt op 
de planken staat, hangen de 
toeschouwers aan zijn lippen. 
Van intieme popnummers tot 
storytelling, op akoestische 
gitaar en met elektronische 
soundscapes. Pakkend, 
 origineel en mooi. 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)

ZO 28 JAN
DE BRR  
VAN BIBBERDUIK

Duiken of niet? Ook dit jaar zullen heel wat Gentenaars eind 
januari vol spanning naar de weerkaarten kijken. Want de 
verfrissende nieuwjaarsduik in de Blaarmeersen gaat enkel 
door als er geen ijs op de vijver ligt. Iedereen vanaf acht jaar 
kan onder het gejoel van enthousiaste supporters het water 
in. Achteraf kom je op temperatuur met een hapje en een 
drankje. Schrijf je in op de website en hou de vingers gekruist. 

 www.stad.gent/sport  09 266 80 00

TOT ZO 18 FEB
HET ARCHIEF  

VAN DE KEYSER

In het najaar pakt het S.M.A.K. uit met een 
overzichtstentoonstelling over Raoul  

De Keyser (1930-2012), een van de belang-
rijkste Belgische naoorlogse kunstenaars. 

Wie een voorproefje wil, kan tot 18 februari 
neuzen in het persoonlijke archief van de 

kunstenaar, met notities, brieven, foto’s en 
andere documenten. Drie thema’s uit De 

Keysers oeuvre komen aan bod: het schilderij 
als object, de relatie met de poëzie en de 

interactie tussen schilderkunst en fotografie. 

 www.smak.be   09 240 76 01 
  

DO 18 JAN
Voorkom  
burn-out 

Hoe wapen je je tegen stress, 
burn-out en andere mentale 
problemen? Neuropsycho-
loge Elke Geraerts schreef 
erover in de bestseller 
'Mentaal Kapitaal'. Journaliste 
Tina De Gendt interviewt haar 
om 19.30 uur in Quotes, een 
interviewreeks met non- fictie-
auteurs in Bibliotheek De 
Krook. 

Inschrijven:  
  www.stad.gent/bibliotheek   

 (klik op ‘activiteiten’)  
  09 224 22 65 (Vormingplus) 
 

ZO 28 JAN
Open zondag  
Beroepenhuis

Wat wil je later worden? Moei-
lijke vraag voor veel tieners. 
Het Beroepenhuis (Doornze-
lestraat 86-92) laat jongeren 
van 11 tot 14 jaar kennismaken 
met meer dan veertig beroe-
pen uit verschillende sec-
toren, van chemie tot social 
profit. Deze doe-tentoonstel-
ling geeft jongeren een beter 
zicht op hun eigen talenten. 
Vooral de technische en prak-
tisch uitvoerende beroepen 
komen aan bod. Reserveren 
is niet nodig.

 www.beroepenhuis.be 
 09 330 85 50
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DI 9, 16, 23 EN 30 JAN

MUZIEK & TAPAS

Ook in het nieuwe jaar kun je op dinsdagavond in ENTR (Ham 147) 
terecht voor gratis caféconcertjes met tapas. Steven De Bruyn, 
zijn Rhythm Junks en een aantal speciale gasten mogen het 
muzikale jaar openen op dinsdag 9 januari. Het Slowaakse ‘Roma 
Coffee Quintet’ ft. Fapy Lafertin volgt op dinsdag 16 januari. De 
Waalse accordeoniste Sophie Cavez en de Franse pianist Julien 
Padovani verzorgen het dinsdagconcert van 23 januari. En op 30 
januari is het de beurt aan nachtegaal Sarah D’hondt en accorde-
onist Stijn Bettens. 

 www.decentrale.be   09 278 26 99

VR 19 JAN
VRIJBUITER OP PIANO

Het Brussels Philharmonic blijft zichzelf uitdagen. Deze keer werkt 
het orkest samen met pianist Uri Caine. Die 
staat al jarenlang bekend als een van de 
vrijbuiters in de zone tussen klassiek, 
jazz en avant-garde. Caine schrijft 
nieuw werk voor een ongewone 
bezetting en presenteert samen 
met het  orkest ook een aantal 
bewerkingen van Beethovens 
Diabelli -variaties. Om 20 
uur in Muziekcentrum De 
Bijloke. 

 www.debijloke.be 
 09 323 61 00  
 

ZA 6 JAN T.E.M. VR 2 FEB 
NIEUWJAARSEVENEMENTEN
Breng samen met je buren een toost uit op het nieuwe jaar 
tijdens het nieuwjaarsevenement in jouw buurt:

•  Brugse Poort-Malem: nieuwjaarsbrunch
 Zaterdag 6 januari, van 10 tot 13 uur in Buurtcentrum Brugse 

Poort, Kokerstraat 36 (Kokerpark)
•  Muide-Meulestede-Afrikalaan: nieuwjaarsreceptie 
 Zaterdag 13 januari, van 11 tot 14 uur in De Buurtloods,  

Patrijsstraat 10
•  Gentbrugge: nieuwjaarsreceptie
 Zaterdag 13 januari, van 17.30 tot 20 uur in Buurtcentrum 

Gentbrugge, E. Hullebroeckplein 1
•  Brugse Poort-Malem: nieuwjaarsreceptie 
 Vrijdag 19 januari, van 15.30 tot 18.30 uur op het Fonteineplein
•  Bloemekenswijk: nieuwjaarsreceptie
 Vrijdag 19 januari, van 18 tot 20 uur in Buurtcentrum 

 Bloemekenswijk, Frans Van Ryhovelaan 119
•  Ledeberg-Moscou: nieuwjaarsreceptie
 Zaterdag 20 januari, van 16 tot 19 uur in de Parochiezaal, 

Ledebergplein 21
•  Nieuw Gent-Steenakker: nieuwjaarsontbijt
 Zondag 21 januari, van 9 tot 12 uur in Buurtcentrum Nieuw 

Gent en Welzijnsbureau Nieuw Gent, Rerum-Novarumplein 
180

•  Macharius-Heirnis: nieuwjaarsreceptie
 Zondag 21 januari, van 11 tot 14 uur in Buurtcentrum 

 Macharius, Tarbotstraat 61A
•  Rabot-Blaisantvest: nieuwjaarsontbijt
 Zaterdag 27 januari, van 9 tot 12 uur in Buurtcentrum Rabot, 

Jozef II-straat 104-106
•  Bernadette: nieuwjaarsevenement
 Zaterdag 27 januari, van 14 tot 17 uur in het Sleutelbloempark
•  Rooigem: nieuwjaarsreceptie
 Zondag 28 januari, van 11 tot 13 uur in Buurtcentrum  

Rooigem, Linnenstraat 27
•  Watersportbaan: nieuwjaarsevenement
 Vrijdag 2 februari, van 14.30 tot 19 uur in Open Huis  

Watersportbaan, Verenigde-Natieslaan 2

 www.stad.gent/buurtevenementen 
 09 266 55 50 (Dienst Ontmoeten en Verbinden)
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ZIE OOK  
WWW.UITINGENT.BEagenda

januari
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 27 & ZO 28 JAN
It takes 2  
to Django

De Centrale wekt Django 
Reinhardt, een van de groot-
ste artiesten uit de Belgische 
jazzgeschiedenis, tot leven 
met twee concerten. Op 27 
januari eert het Maurizio Geri 
Swingtet de grote meester, en 
een dag later is het de beurt 
aan het uit Antwerpen over-
gewaaide Jokke Schreurs 
Quartet. Beide concerten 
beginnen om 20 uur en 
passen in Djangofollies, een 
festival op een 30-tal locaties 
in België. 

 www.decentrale.be  
 09 278 26 99 
 

ZO 28 JAN 
Zondagochtend-
concert

Wil je talent aan het werk zien 
dat op het punt staat om de 
wereld te veroveren? Nog 
vier keer dit seizoen spelen 
jonge beloftevolle muzikanten 
in het Kraakhuis van Muziek-
centrum De Bijloke, onder de 
titel Young Masters. Op 28 
januari is het de beurt aan 
sopraan Naomi Beeldens 
en pianist Isaak Duerinck. Zij 
brengen werk van Francis 
Poulenc, Benjamin Britten en 
Kurt Weill. Afspraak op zon-
dagochtend om 11 uur.

 www.debijloke.be 
 09 323 61 00 
 

DI 23 JAN
Belezen  
wetenschappers

Welke romans liggen op het 
nachtkastje van Geert Van 
Hove, Gita Deneckere, Tom 
Balthazar en Marc Cools? Kom 
het te weten tijdens deze 
editie van het literaire salon 
'Belezen wetenschappers', 
waar auteur en radiomaker 
Pat Donnez professoren en 
onderzoekers van de Univer-
siteit Gent ontvangt. Samen 
zetten ze een boom op over 
literatuur. Van 19.30 tot 21 uur 
in Bibliotheek De Krook. 

 www.stad.gent/bibliotheek   
 (klik door op ‘activiteiten’) 

 09 224 22 65 (Vormingplus) 
 

WO EN ZA
Pierke Van Alijn 

Kinderheld Pierke treedt 
tijdens de kerstvakantie op 
in het Huis van Alijn, telkens 
op woensdag en zaterdag 
om 14.30 uur. De rest van de 
maand januari zijn er voorstel-
lingen op zaterdag.  
Tickets reserveer je via  
www.uitbureau.be. Voor ieder-
een vanaf 3 jaar. 

 www.huisvanalijn.be 
 09 235 38 00 
 

ZA 20 JAN
Wijkbeurs  
Binnenstad

De wijkbeurs van de 
binnenstad vindt plaats op 
zaterdag 20 januari in N.E.S.T. 
(Graaf van Vlaanderenplein 
40). 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 zichzelf 
voor. Tijdens de wijkbeurs 
organiseren de bewoners van 
N.E.S.T. ook toonmomenten. 
Het volledige programma 
vind je op www.stad.gent/
binnenstad. 

 09 266 82 52 (wijkregisseur 
Joris van Eeckhoven) 

Winterpret beleven in eigen stad, het kan tijdens 
de kerstvakantie. Die valt samen met de twee 
laatste weken van de Gentse Winterfeesten. 
Zowel beginnende schaatsertjes als gevorder-
den kunnen terecht op de twee ijspistes onder 
de stadshal. In het Land van W’ijs in de Sint- 
Niklaaskerk vind je een magisch kerstdoolhof 
met illusies,  pinguïns, ijsberen en spelletjes voor 
alle leeftijden. In het Winterwonderkasteel (in 
het Graven steen) en op het kindertheaterfestival 
Spekken in Theater Tinnenpot (Tinnenpotstraat 
21) kun je kijken en luisteren naar verhalen en 
theater. Meer kinderactiviteiten vind je in de 
Kinder WinterPocket. Die haal je gratis op in het 
KinderW’ijsPunt aan de ijspiste. Daar kun je ook 
een ‘verdwaalbandje’ oppikken.

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

TOT 7 JAN
WINTERFEESTEN VOOR HET GEZIN
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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   @ravibellardi, Groot Begijnhof, SintAmandsberg
2   @maxworldtravel, Haven Gent
3   @lenieleynie, Kerstmarkt
4    @mrs_consouling, Graslei
5    @michel_delabarre, BourgoyenOssemeersen
6    @biem_mi_up, Huis van Alijn
7    @grietdk, Blaarmeersen

#instagent

2 3

5 6

4

7

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

1
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In 2018 is elke eerste zondag van 
de maand Shop-op Zondag
7  januari
4  februari
4  maart
1  april

6  mei
3  juni
1  juli
5  augustus

2  september
7  oktober
4  november
2  december

V
.u

. M
ie

ke
 H

u
lle

b
ro

ec
k 

- 
S

ta
d

ss
ec

re
ta

ri
s 

- 
st

ad
h

u
is

, B
o

te
rm

ar
kt

 1
, 9

0
0

0
 G

en
t 

- 
20

17

GRATIS MET DE BUS EN TRAM 
OP ALLE KOOPZONDAGEN

Meer info op www.puur.gent 
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