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 ‘De kubieke meter’ in het STAM

Smells like Nutella
Twee keer speelde de legen-
darische grungegroep Nirvana 
in Gent: in 1989 en in 1991. De 
eerste onopgemerkte passage 
in Democrazy had Christophe 
Demunter gemist. Maar twee 
jaar later, in de Vooruit, was 
hij er wel bij. “Nirvana had 
met ‘Smells Like Teen Spirit’ 
net een wereldhit te pakken. 
Aan de deur boden fans tot 
tienmaal de prijs van een ticket 
in voorverkoop.”
Er hing elektriciteit in de lucht. 
De ontlading volgde. Het 
optreden eindigde met een 
ware slooppartij. Een meisje 
kreeg een stuk gitaar in het 
gezicht en speelde een paar 
tanden kwijt. In de chaos kon 
Christophe zijn slag slaan.
Christophe Demunter: “Drum-
sticks, plectrums, stukken van 
instrumenten: de oogst was 
rijk (lacht). Een vriend kon de 
setlist weggrissen. Gelukkig 

heb ik een kopietje gemaakt, 
want hij vindt het origineel niet 
meer terug.” Kurt Cobain en 
co hadden gevoel voor humor. 
De song ‘Negative Creep’ heet 
op de setlist plots ‘Negative 
Nutella Crèpe’. Vanwaar die 
pannenkoek met choco? 
Volgens een getuige van het 
muziekcentrum Kinky Star 
vertelde bassist Krist Novose-
lic tussendoor een hilarische 
anekdote over een wafelkraam 
in de Veldstraat. 

Iedereen curator
Je kunt de setlist van Nirvana 
gratis zien in de inkomhal van 
het STAM. In de opstelling ‘De 
kubieke meter’ presenteert 
Christophe een selectie uit de 
bijna 900 (!) originele set-
lists die hij tijdens concerten 
verzamelde, van een piepjong 
Soulwax tot de oude knarren 
van AC/DC.

Anja Hellebaut (STAM): “Het 
STAM verzamelt, Gentenaars 
doen dat ook. In ‘De kubieke 
meter’ mogen ze hun verza-
meling tonen. We hadden al 
verzamelingen van zeemeer-
minnen, sinaasappelvloeitjes 
en absintspullen.” Heb jij een 
boeiende verzameling om de 
volgende kubieke meter mee 
te vullen? Alles komt in aanmer-
king. Stel je kandidaat via een 
formulier op de website. Een 
loting bepaalt wie aan bod 
komt.

INFO
De kubieke meter:  
Christophe Demunter
nog tot en met 5 september  
gratis in de inkomhal van het STAM
Godshuizenlaan 2

 09 267 14 00
 www.stamgent.be 

Bevoegd: schepen Annelies Storms

Christophe Demunter is de vierde Gentenaar die zijn verzameling mag tonen in het STAM.
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Ontdek
Gentbrugse Meersen

Het tweede deel van de 
Gentbrugse Meersen gaat op 
zondag 18 juni officieel open. 
Er valt honderd hectare extra 
wildernis te ontdekken. De 
opening wordt een feestje om 
niet te missen. 

Werk
en studeer

Ellen Bruyninckx mag zich dé 
Gentse student-ondernemer 
van 2017 noemen. Studeren en 
tegelijk ondernemen, hoe doe 
je dat? En hoe kan je maxi-
maal gebruikmaken van de 
bestaande ondersteuning? 

Gezocht
bewaarengelen

Met dertig zijn ze nu, de 
vrijwilligers die de kerk-
schatten van Gent redden 
van de ondergang. De Stad 
en de Provincie zoeken nog 
meer mensen, want heel wat 
kerken gaan dicht. Duizenden 
voorwerpen moeten dringend 
geïnventariseerd worden. 

Eet
massaal sociaal

Op 20 juni nemen de Gente-
naars het op tegen de 
Kortrijkzanen. Onder het 
motto ‘Eet massaal sociaal’ 
dagen beide steden elkaar uit 
om zoveel mogelijk nieuwe 
bezoekers naar de sociale 
restaurants te lokken.
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GENTENAARS 
ZONDER  
GRENZEN

Verenigingen die projecten 
opstarten in het Zuiden kunnen 
daarvoor een subsidie krijgen 
tot 4.000 euro. In het verleden 
heeft de Stad op die manier al 
zeer uiteenlopende projecten 
ondersteund: herbebossing in 
Afrika, vrouwenemancipatie in 
Azië, gezondheidscentra en 
scholen in vele landen in het 
Zuiden. Indienen kan nog tot 1 
oktober.

 www.stad.gent/vredeshuis  
 (klik door op ‘financiële steun’) 

 09 223 29 53 

SAMENLEVINGSPRIJS 

Elke twee jaar beloont de Stad personen, 
non-profitorganisaties en bedrijven die het 
welzijn, de gezondheid of de gelijke kan-
sen van de Gentenaars bevorderen. Denk 
je zelf in aanmerking te komen, of ken je 
iemand die in aanmerking komt voor zo’n 
‘Samenlevingsprijs’? Geef dan tot 15 sep-
tember de kandidaat van je keuze door via 
de website van de stad of telefonisch via 
de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen. Dit 
jaar doen voor het eerst bedrijven mee en 
kan het publiek ook meestemmen voor de 
winnaar. Begin december is de uitreiking.

 www.stad.gent/samenlevingsprijs 
 09 267 03 00  

 (Dienst Welzijn en Gelijke Kansen)

VACATURES: 
WOONZORGCENTRUM  
ZUIDERLICHT IN MARIAKERKE

Het nieuwe woonzorgcentrum Zuiderlicht opent in 2018 de deuren 
in Mariakerke. Het OCMW Gent werft hiervoor een 120-tal perso-
neelsleden aan. Heb jij zin om van Zuiderlicht een warme thuis te 
maken voor 140 hulpbehoevende senioren? Zorg- en verpleegkun-
digen kunnen nu al een afspraak maken voor een selectiegesprek 
op jobs.ocmwgent.be of via 09 266 95 12. Heb je interesse in een 
andere functie? Schrijf je in als spontane sollicitant. 

 www.ocmwgent.be/zuiderlicht   09 266 93 91 (voor algemene vragen)

EXTRA PARKEERPLAATSEN 
VOOR MINDER MOBIELEN

Ben je niet goed te been en wil je het stadscen-
trum in? Als je een parkeerkaart hebt voor mensen 
met een beperking, kun je gebruikmaken van 
voorbehouden parkeerplaatsen aan de rand van 
het autovrij gebied en van daaruit het openbaar 
vervoer nemen. Op vrijdag en zaterdag kun je 
tussen 11 en 23 uur verder met de Wandelbus. Die 
is gratis en passeert om de 20 minuten langs een 
vast lusvormig traject door het autovrij gebied. 
Met dezelfde parkeerkaart kun je gratis parkeren 
op straat. Tenminste, zolang je niet parkeert in het 
autovrij gebied, of op plaatsen voor bewoners en 
autodelers. 

  www.stad.gent/mobiliteitsplan  
  (tik ‘minder mobiel’ in het zoekvenster) 

  09 210 10 30 (Mobiliteitslijn)
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GEZOCHT WARME BUREN
Ken jij een buur of een groep van bewoners die voor hun buren het 
verschil maken? De Stad wil hen een hart onder de riem steken. 
Geef je naam en adres, en die van de mensen die je nomineert, 
door via de Dienst Ontmoeten en Verbinden of via de website.  
Een medewerker van de Stad of het OCMW neemt contact op om 
te luisteren naar het verhaal van jouw warme buur(t). Wie weet 
wacht er een mooie verrassing tijdens de Dag van de Buren van 
volgend jaar (25 mei 2018).

 www.stad.gent/eenwarmebuurt  
 09 266 55 50 (Dienst Ontmoeten en Verbinden)

SPORTCURSUSSEN 
SCHRIJF JE IN
De inschrijvingen voor de sportcursussen van sep-
tember gaan van start. In het aanbod van de Sport-
dienst zitten bekende en minder bekende sporten, 
voor jong en oud. Voor jongeren met een beperking 
zijn er specifieke zwemcursussen.  
Gentenaars schrijven zich in vanaf zaterdag 17 juni 
om 9 uur, voor niet-Gentenaars kan het vanaf maan-
dag 19 juni. Meld je aan op de website, telefonisch 
of ter plaatse in het Huis van de Sport, Zuiderlaan 13.

 www.stad.gent/sport (klik door op ‘cursussen’) 
 09 266 80 00 (Sportdienst) 
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BRADERIE PUBLIQUE
Braderie Publique biedt opnieuw volop sfeer en kortingen op twee 
momenten in juni. Tijdens de eerste braderie kun je straatshoppen 
van donderdag 1 tot zondag 4 juni tussen Zuid, Hoogpoort en de 
omliggende straten. Van donderdag 22 tot zondag 25 juni is het de 

beurt aan de winkels van de Veldstraat, Vrijdagmarkt en de omlig-
gende straten. Leuk extraatje tijdens Braderie Publique: op zondag 
zijn alle bus- en tramlijnen van en naar de stad gratis.

 09 266 84 00 (Puur Gent)  www.puur.gent
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‘De sociale 
 restaurants van Gent 
nemen het op  tegen 

die van Kortrijk.’

EET MASSAAL 
SOCIAAL
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Sociale restaurants

Nog geen lunchplannen op 20 juni? Hier is een idee: spreek 
met je familie, vrienden, buren of collega’s af in een sociaal 

restaurant. Je eet er lekker en goedkoop en je helpt gelijk 
mee de Gentse eer veiligstellen. 

INFO OCMW Gent  09 266 97 50
 wouter.verstraete@ocmw.gent
 www.SDGuitdagingen.be (klik door op ‘Eet massaal sociaal’)
 www.ocmwgent.be (tik ‘goedkope maaltijden’ in het zoekvenster)

Deel je ervaringen op sociale media via #SDGGentKortrijk
Bevoegd: schepen Rudy Coddens

Op dinsdag 20 juni nemen de Gentenaars 

het op tegen de Kortrijkzanen. Onder 

het motto ‘Eet massaal sociaal’ dagen 

beide steden elkaar uit om zoveel mo-

gelijk nieuwe bezoekers naar de sociale 

restaurants te lokken. “We mogen onze 

borst wel nat maken”, knipoogt Katia De 

Busscher (Netwerk Sociale Restaurants). 

“Kortrijk is een geducht tegenstander: 

een kleinere stad met minder sociale 

restaurants, maar ze serveren in verhou-

ding meer maaltijden. We rekenen op de 

kracht van vele Gentenaars.” 

Gentse eer
‘Eet massaal sociaal’ past in een reeks 

uitdagingen die steden onder elkaar 

aangaan in het kader van de duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's, of 

Sustainable Development Goals) van de 

Verenigde Naties. Eerdere uitdagingen 

als ‘Iedereen feminist’ (tegen Genk), 

 ‘Iedereen op de fiets’ (tegen Oostende), 

‘Dagen zonder vlees’ (tegen Sint- Niklaas) 

en de lesmarathon (tegen Luik) brachten 

flink wat volk op de been. Als de stadseer 

op het spel staat - Gent heeft al uitda-

gingen gewonnen, maar ook verloren 

- steken we graag een tandje bij. En als 

we naast de titel grijpen? “Geen ramp,” 

vindt Katia De Busscher, “deelnemen is 

belangrijker dan winnen. Bij ons eet je 

niet alleen lekker en gezond, je steunt 

ook de strijd tegen armoede.” 

De tarieven zijn zeer democratisch en je 

betaalt nog minder als je een verhoogde 

tegemoetkoming hebt (5,50 euro) of een 

leefloon krijgt (3,50 euro).

De sociale restaurants zijn ook een 

ontmoetingsplek. Arm of rijk, ieder-

een schuift samen rond de tafel, slaat 

een babbeltje en leert elkaar kennen. 

 Bovendien help je de lokale tewerkstel-

ling vooruit. De restaurants worden mee 

gerund door verschillende sociale organi-

saties en het OCMW. Er werken mensen 

die begeleid worden naar een job in het 

reguliere of sociale arbeidscircuit. Meer 

klanten over de vloer betekent dus meer 

omzet, meer personeel, meer kansen en 

een grotere garantie op succes.

Traktatie
Wie op 20 juni op de middag een gast 

meebrengt en aanschuift in één van 

deze restaurants, wordt getrakteerd op 

koffie of thee met een versnapering. Elk 

restaurant verloot een etentje onder de 

bezoekers.

· Wijkresto ’t Oud Postje,  

Meulesteedsesteenweg 455

· Eetcafé Toreke, Vlotstraat 22

· Ateljee, Vlaamsekaai 10

· Ateljee, Kempstraat 150

· Parnassus, Oude Houtlei 122

· De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125

· Nieuw Gent, Rerum Novarumplein 180

'Iedereen is welkom, 
niet alleen wie het 
niet breed heeft.’

EET MASSAAL 
SOCIAAL
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Voor wie thuis tussen de luiers zit, is het een vera-
deming om met de baby even de stad in te trekken. 
Maar waar kun je een flesje opwarmen of een luier 

 verversen? En wat met borstvoeding?  
“Organisaties en handelszaken in Gent kunnen nu een 

Babyspot-sticker uithangen”, zegt Els De Vos  
van de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen. 

“Het Babyspot-logo betekent altijd drie dingen. 
Dat je een flesje kunt opwarmen, 

dat er een luiertafel aanwezig is en dat je probleem-
loos de borst kunt  geven.”  De Stad wil geen aparte 
ruimtes voor borstvoeding. “Op veel plaatsen in Gent 
ben je zeker welkom met je baby”, zegt Els De Vos. 
“Maar soms worden  mama’s erop aangesproken, voor-
al door  andere klanten. De sticker geeft het signaal 
dat zuigelingen de  normaalste zaak van de wereld 
zijn.” 

Baby's welkom

het ding

Wegenwerken

Bevoegd: schepenen Resul Tapmaz, Christophe Peeters en Elke Decruynaere

88

van Els De Vos 
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
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De parkbosbruggen: te voet of met de fiets over de E40, de Ringvaart en de R4. 

De Reep en de Bisdomkaai liggen binnenkort opnieuw langs het water.

De plannen voor Oostakkerdorp zijn klaar.

Daar zijn de werken nog bezig
Twee bruggen voor fietsers en voetgangers verbin-
den het stadscentrum met het Parkbos. Ze liggen over 
de E40, de Ringvaart en de R4. De parkbosbruggen 
moeten klaar zijn in het voorjaar van 2018.

De Reep en de Bisdomkaai worden een nieuwe 
Gentse hotspot, maar eerst moet hiervoor nog de 
Nederschelde opengelegd worden. Daarbij krijgen 
ook de kades een nieuwe aanleg. Het einde van de 
werken is voorzien in de loop van 2018. 

Start heel binnenkort in Ledeberg: de heraanleg tot 
woonerf van de Adolf Van Ooteghemstraat en  
Frans De Coninckstraat. 

Daar starten  
ze in het najaar
In Mariakerke worden de Groenestaakstraat, de 
Botestraat en de Gaverstraat volledig heraange-
legd. De bomen blijven staan.  
Er komen vrijliggende fietspaden. De werken starten 
ten vroegste dit najaar en zullen twee jaar duren.
Het Drongenplein wordt een gezellig en groen 
dorpsplein. De parkeerplaatsen binnen de 
beschermde bomenkrans worden opgeschoven naar 
zowel de randen van het plein als achter de kerk. 
Ze worden grotendeels gecompenseerd in de Oude 
Abdijstraat. Op het dorpsplein komt ruimte voor ont-
moeting, met zitbanken, een podium en een glazen 
kiosk. De werken starten dit najaar en moeten begin 
2019 klaar zijn.

Plannen voor de toekomst
De bewoners hebben hun zeg gedaan, de definitieve plannen voor de 
heraanleg van Oostakkerdorp zijn klaar. De werken starten ten vroegste 
over twee jaar. Je kunt de plannen bekijken op de wijkbeurs op zaterdag 
10 juni (Ontmoetingscentrum Oostakker, Pijphoekstraat 30, 9041 Oost akker, 
van 14 tot 17 uur). 

Wegenwerken

Bevoegd: schepen Filip Watteeuw
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Merlijn Fazeli Mehr (11) uit Gent 
spaarde het miljoenste UiTPAS-punt in 
Vlaanderen. “Ik gebruik mijn UiTPAS 
als ik ga zwemmen. Ik ben een grote 
Bu�alo-fan en spaarde voor een 
rondleiding achter de schermen.” 
Merlijns mama Veerle Vanderveken 
spaart punten met het hele gezin. 
“Omdat het ons op plaatsen brengt 
waar je anders niet komt. Ik lees de 
UiTmail, zodat ik op de hoogte ben 
van de komende activiteiten in Gent.”

Marie Desimpelaere coördineert de 
UiTPAS in Gent. “Telkens je deelneemt 
aan een culturele, sportieve of andere 
activiteit van een UiTPAS-partner 
spaar je een punt. Bovendien krijg je 
bij aankoop van een UiTPAS meteen 
een gratis museumbezoek én een 
gratis zwembeurt cadeau. De 
aankoopprijs van vijf euro haal je er 
dus meteen uit. Mensen met een laag 
inkomen betalen maar één euro. Zij 
krijgen bovendien ook een fikse 
korting aan de kassa.”

100 
locaties

om te sparen 

101 
omruilvoordelen
voor alle Gentenaars

Nog geen UiTPAS? Ze zijn te koop in de Stadswinkel, het Mobiel Dienstencentrum, 
op de Jeugddienst (Kammerstraat 12), Bibliotheek De Krook (Miriam Makebaplein 1), 
Uitbureau (Veldstraat 82B) en het GentinfoPunt Campus Prins Filip (Jubileumlaan 217). 

  2014 2015 2016 2017

1 op 10 Gentenaars 
heeft al een UiTPAS

De UiTPAS, dat is 

Punten ruilen?

1.000.000 spaarpunten 
verzameld in Vlaanderen

waarvan 35% in Gent

voor korting
De Centrale, subtropisch 

zwemparadijs S&R Rozebroeken, 
Vormingplus Gent-Eeklo, 

80 Days of Summer…

voor tickets
Huis van Alijn, Design 
museum Gent, Campo,

De Centrale, Historische 
Huizen, Museum voor 

Schone Kunsten …

voor cadeaus
rondleiding achter de 

schermen in de Ghelamco 
Arena, NTGent of Vooruit, 

(kinder)boeken, collector’s 
items, gratis drankje …

6.500

14.000

20.750
25.000

uitin.gent.be/uitpas

Gentbrugse MeersenUitpas: 1000 dagen na de start
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Een eenzame fietser, enkele wandelaars 

met het hoofd diep in de opgezette kraag 

en een troepje scouts dat met vuile 

knieën en een koudeblos op de wangen 

een heuveltje bestormt: Liesbet van Loo 

van de Groendienst heeft een rustige 

ochtend gekozen om ons in de Gent-

brugse Meersen rond te leiden. “De 

mensen uit de buurt kennen het gebied 

al. Heel wat jonge ouders zijn hier ook al 

eens geweest, om een boom in het 

geboortebos te planten. Maar veel 

Gentenaars moeten de Gentbrugse 

Meersen nog ontdekken. Dat zal snel 

gebeuren. Het gebied wordt met zijn 240 

hectare een beetje groter dan de 

Bourgoyen- Ossemeersen en ruim het 

dubbele van de Blaarmeersen. Het heeft 

alle troeven om even populair te 

worden.”

Laat maar groeien
Via de toegangszone achter het diensten-

centrum aan de Braemkasteelstraat kom 

je in het eerste deel van de Gentbrugse 

Meersen terecht. Dat is al drie jaar in 

gebruik. Het omvat onder andere het 

Rattendalepark, de volkstuintjes, het 

blote voeten pad en het grote speelterrein.  

100 HECTARE  
EXTRA WILDERNIS

De Gentbrugse Meersen, 
dat is een stukje pure 
wildernis, maar dan zonder 
beren en ontberingen.  
Je kunt dit nieuwe park- en 
natuurgebied ontdekken 
op zondag 18 juni. Dan 
wordt het tweede deel van 
deze groenpool feestelijk 
geopend.
 >>

Gentbrugse MeersenUitpas: 1000 dagen na de start

11



In het Geboortebos komen elk jaar ouders met een pasgeboren kind een boompje planten.

Drie stukken bos zijn in volle aangroei: een speelbos, het Geboortebos en het Vredesbos.

Via de Koningsdonkstraat 

lopen we het tweede deel 

van de Gentbrugse Meersen 

in: 100 hectare of 1 vierkante 

kilometer vers aangelegd 

groen ten zuiden van de E17, 

tussen de autosnelweg, de 

Schelde en de wijken Houw 

en Ten Bosch. Liesbet van 

Loo: “In dit deel verschuift 

de focus van recreatie naar 

natuur. Drie stukken bos zijn 

in volle aangroei. Het eerste 

is een speelbos, met 

heuveltjes en 

speelelementen uit hout en 

wilgentakken. Aan de andere 

kant van de Rietgracht ligt 

het Geboortebos. Hier 

komen elk jaar Gentse 

ouders met een pasgeboren 

kind een boompje planten. 

Ernaast is een hoge heuvel 

aangelegd, als uitkijkpost. 

Het derde bos is het 

Vredesbos, dat spontaan 

groeit naast het acht meter 

hoge vredesmonument. Dat 

bouwsel ziet eruit als een 

grote witte vlag. Ook dit 

monument kan je als 

uitkijkpost gebruiken.”

Hulp van  
herkauwers
Door dit deel van de 

Gentbrugse Meersen lopen 

vooral grindwegjes, maar je 

mag gerust van het ‘rechte’ 

pad afdwalen. Vuile kleren of 

een nat pak zijn bevorderlijk 

voor de speelvreugde. De 

slogan van de Gentbrugse 

Meersen is niet toevallig 

‘Voor elk wat wilds’. Liesbet 

van Loo: “Hoe dichter je de 

Schelde nadert, hoe meer de 

natuur het overneemt. 

Tussen de autosnelweg en de 

Rietgracht mag het water 

blijven staan. Veel water-

vogels hebben de plek al 

herontdekt, net als de 

vogelaars. Het is een van de 

weinige zones in het gebied 

waar je niet in mag lopen, 

om de dieren niet te storen.”

Hier en daar krijgt de natuur 

wat hulp van herkauwers: 

runderen lopen vrij rond en 

zorgen al grazend voor een 

stuk open landschap. Zo gaat 

het mooie zicht van de 

Schelde naar Kasteel 

Coninxdonck niet verloren.

Met 240 hectare 
zijn de Gentbrugse 
Meersen groter 
dan de Bourgoyen-
Ossemeersen.

Gentbrugse Meersen
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Vuile kleren of een nat pak zijn bevorderlijk voor de speelvreugde. Veel watervogels hebben de plek al herontdekt, net als de vogelaars.

Vrije vogels
Een feestje zegt meer dan 

duizend woorden. Kom het 

allemaal zelf eens ontdekken 

op zondag 18 juni. In de 

namiddag wordt het tweede 

deel van de Gentbrugse 

Meersen met het nodige 

feestgedruis officieel open 

verklaard. Alles start om 12 

uur met een picknick. Die 

breng je zelf mee of koop je 

aan een eetstandje. Na de 

officiële opening kunnen 

jong en oud sjorren, touw-

trekken, tai chi beoefenen of 

met zelf geknutselde 

instrumenten takkenlawaai 

maken. Het Vogelopvang-

centrum sluit de namiddag 

af met de vrijlating van 

enkele vogels. Ver moeten ze 

niet vliegen om een nieuwe 

thuis te vinden. 

Voor het feest zijn er extra 

fietsenstallingen in de 

Koningsdonkstraat. Met 

tram 22, bussen 9 en 20 en 

met de wagen rij je naar de 

hoofdtoegang in de Braem-

kasteelstraat.

INFO 
Groendienst
Ferdinand Lousbergskaai 32

 09 225 68 59  
 groendienst@stad.gent 
 www.stad.gent/gentbrugse-meersen
 www.gentbrugsemeersen.be

Bevoegd: schepenen Rudy Coddens en 
Sven Taeldeman

Het Vredesbos groeit naast het acht meter hoge vredesmonument.

13

TIP! Koop het boek ‘Gentbrugse 
Meersen. Voor elk wat wilds’. 
Dat kan op de opening, in de 
stadswinkel, in het STAM, in het 
Natuur- en Milieucentrum De 
Bourgoyen of in de boekhandel. 
Met de opbrengst zal Natuurpunt 
grond aankopen ten noorden van 
de E17. Daar wordt de komende 
jaren nog eens 100 hectare inge-
richt: het sluitstuk van dit park- en 
natuurgebied.
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kort

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

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

Vijf winnaars 
krijgen het boek ‘Gentbrugse 
Meersen. Voor elk wat wilds’ (zie ook 
pagina 13).

Klaar  
met wegenwerken

De werken op en rond de Brabant-
dam zijn achter de rug. Tram 2 rijdt 
weer via de Brabantdam naar de 
 Kouter. Ook de buurt van de Peper-
straat ziet de wegenwerkers vertrek-
ken. En in Ledeberg moet de heraan-
leg van de Hilarius Bertolfstraat en 
omgeving klaar zijn tegen de start 
van het bouwverlof op 10 juli.

 www.stad.gent/openbarewerken  
 tdwegen@stad.gent 
 09 266 79 00  

 (Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen) 

wedstrijd

WAAR
IN

GENT

Nieuw gemeenteraadslid

Carl De Decker (Open Vld) volgt Geert Versnick op, die 
ontslag nam uit de gemeenteraad. Versnick (60) zetelde 
22 jaar in de gemeenteraad. De Decker (43) woont in 
Oostakker en werkt als directeur van het Kabinet van 
de Regeringscommissaris bij de Universiteit Gent, het 
UZ Gent en de Associatie Universiteit Gent. Hij was al 
gemeenteraadslid van 2008 tot 2012 en zetelde in de 
OCMW-raad sinds 2013. Nicolas Vanden Eynden zal 
Carl De Decker opvolgen in de OCMW-raad.

Omgevingsvergunning  
pas van start op 1 januari 2018

De Vlaamse overheid heeft de start van de omgevingsvergunning uitgesteld van 
1 juni 2017 tot 1 januari 2018, dit wegens problemen met het digitaal loket. Dat 
betekent dat tot en met 31 december 2017 de stedenbouwkundige vergunning 
en de milieuvergunning apart blijven bestaan.

 bouwen@stad.gent (nieuw mailadres voor al je bouwvragen)
 milieuenklimaat@stad.gent
 09 266 79 50 (Loket Stedenbouw en Openbaar Domein)
 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)

De vijf winnaars van de vorige wedstrijd
herkenden de muurtekening op de hoek van de Ham en Regattenlaan.
• Ivan Deboom, Oostakker
• Marijke Maes, Gent
• Ginette Mussche, Gent
• Maxime Naeyaert, Gent
• M-A Smekens, Hamme

Herdenking sterrenkindjes
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De herdenkingsboom 

is een goede zaak, 

vindt Ilse Degerickx 

- mama van twee 

kinderen én twee 

sterrenkindjes. “Het ging 

telkens na een paar maanden 

mis. We bleven alleen achter met ons 

verdriet: tastbare herinneringen als 

kleertjes of foto's waren er niet en onze 

omgeving wist niet hoe te reageren. 

Hoe moet je treuren om een kindje dat 

nooit 'echt' heeft bestaan? Ze gingen de 

kwestie liever uit de weg.” 

De herdenkingsboom maakt het 

onderwerp alvast bespreekbaar. “Het is 

de erkenning van een onzichtbaar maar 

echt verlies waar veel ouders mee te 

maken krijgen. Een mooi gebaar, maar 

ik hoop dat er ook een plek komt waar 

mama's en papa’s op een laagdrempelige 

manier een bescheiden  individueel 

plekje voor hun pril gestorven kindje 

kunnen inrichten.” 

Levendige gedenkplek
“Ouders kunnen bij de boom een 

persoonlijke boodschap kwijt”, zegt 

TAKKEN DIE  
DE HEMEL TIKKEN

Herdenking sterrenkindjes

Je kindje verliezen tijdens de zwangerschap doet pijn. Is het minder dan 26 weken, 

dan kun je het officieel zelfs nog geen naam geven. Zo wordt een rustplaats regelen erg moeilijk. 

Ouders van 'Sterrenkindjes' krijgen nu een plek om te rouwen: een herdenkingsboom op de 

Westerbegraafplaats.

INFO
Groendienst, 
Ferdinand Lousbergskaai 32

 09 225 68 59
 groendienst@stad.gent

Bevoegd: schepen Sofie Bracke
'Het verlies is onzichtbaar 

maar even echt.’

Elke Aerts van de 

Groendienst. “We 

nodigen hen uit om een 

lintje op te hangen dat ze 

kunnen personaliseren. Zo 

wordt de boom een levendige 

gedenkplek. We hebben een mooie 

soort gekozen: een Japanse esdoorn 

met sierlijke bladen en slanke takken 

die laag bij de grond hangen. Zo kan 

iedereen er makkelijk bij. Hij staat op het 

pas heraangelegde kinderperk van de 

Westerbegraafplaats en wordt op zondag 

25 juni om 11 uur plechtig ingehuldigd. 

Ouders van sterrenkindjes, hun familie 

en vrienden zijn welkom om de eerste 

lintjes te hangen.” Sterrenkindjes 

kunnen begraven worden op de 

Gentse begraafplaatsen. Sterrenlintjes 

haal je vanaf 12 juni gratis bij de 

Groendienst, de GentinfoPunten of de 

Westerbegraafplaats (Palinghuizen 143).
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de route

De Stad en de Provincie zoeken 
bewaarengelen, om te helpen 
in kerken. Vijftien godshuizen 

gaan onherroepelijk dicht. 
Duizenden gebruiksvoorwerpen 
en kunstwerken worden met het 

oog op een verhuis gereinigd, 
gefotografeerd en beschreven. 
Ook in de andere kerken start 

een digitale inventarisatie. Om 
de religieuze kunstschatten te 
behouden voor toekomstige 

generaties, wordt letterlijk alles 
uit de kast gehaald.

Drongen 

De Stad en de Provincie willen het religi-
eus erfgoed vrijwaren van de 15 kerken die 
moeten sluiten. In vijf ervan worden vrijwil-
ligers ingeschakeld. Vrijwilligster Dorine 
Leyseele gaat fiches maken in de Sint- 
Martinuskerk in Drongen (Baarle). “Voor 
mij gaat het om meer dan schatten jagen. 
Ik ben nieuwsgierig naar het verleden. Je 
denkt dat je je Gentse geschiedenis kent, 
maar aan veel voorwerpen hangen mooie 
verhalen die je altijd opnieuw verrassen.”
Baarledorp

7
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Ook vrijwilliger worden? De Stad leidt vrijwilligers op om het erfgoed in vijftien Gentse kerken te beschrijven, te fotograferen en schoon te maken. 
  09 269 84 80  cultuurdienst@stad.gent Religieus erfgoed bekijken? www.erfgoedinzicht.be Meer vacatures? www.vrijwilligerspunt.stad.gent 
Bevoegd: schepenen Annelies Storms en Christophe Peeters

Ledeberg
Jacques Coupez en Rosario Gomez inven-
tariseren de Sint-Livinuskerk. “In die oude 
gebruiksvoorwerpen uit de kerken vind 
ik iets van de ziel van de oude Gente-
naars terug,” vertelt Jacques. “De men-
sen voelden zich deel van een levende 
gemeenschap. Ik vind het goed dat kerken 
opnieuw een sociale bestemming krijgen. 
Zo leren ook jonge mensen die anders 
nooit een voet in de kerk zetten de interi-
eurs kennen van onze voorvaderen.” 
Ledebergplein

Sint-Anna

De Sint-Annakerk voelt aan als een gigan-
tische koelkast. De verwarming is ter ziele 
gegaan en wordt niet meer vervangen. De 
Stad zoekt nog naar een nieuwe bestem-
ming voor de kerk. Wat zal er gebeuren 
met de kerkschat? “De meeste stukken 
verhuizen naar kerken die wel open blijven, 
maar die raken ook vol,” zegt Jo Van 
Herreweghe van de Cultuurdienst. “Op 
termijn zal er dus wel depotruimte moeten 
komen.”
Sint-Annaplein

Rabot

Kelken, kazuifels, kostbaar textiel, monstran-
sen …  Ongelofelijk wat er nog achter slot 
en grendel ligt in de berghokken van de 
Sint-Jozefkerk. “Zelfs in een beschermde 
kerk als deze, blijven sommige kasten 
decennia op slot”, zegt Jo Van Herreweghe 
(Cultuurdienst). “De kerkfabrieken hebben 
de mankracht niet meer om hun religieus 
erfgoed te beheren.” Hoog tijd voor een 
actuele, digitale inventaris. “Maar eerst 
opruimen! Zet je stofmasker maar op.”
Wondelgemstraat

Klein Begijnhof

Waarop moet je erfgoedgewijs letten als 
je kasten leegmaakt? De vrijwilligers leren 
het op een workshop in de Begijnhofkerk 
van experts van Monumentenwacht. “Kijk, 
daar in die kast zit een verborgen ruimte”, 
fluistert lesgever Hilde de Smet. “Zou 
iemand het zien?” En jawel, de geheime 
lade wordt uiteindelijk toch opgemerkt. 
We doen ter plekke een vondst: kunstig 
houtsnijwerk uit de 17de eeuw.
Lange Violettestraat

Sint-Jacobs
Grote schoonmaak in de Sint-Jacobskerk. 
Marc Beyaert, archivaris van de parochie, is 
al 40 jaar in de weer om religieus erfgoed 
te redden. Eindelijk krijgt hij nu hulp. Tus-
sen de rommel vonden erfgoedspecialisten 
en vrijwilligers gouden kroontjes en pro-
cessiestukken met een grote historische 
waarde. “Ze ontdekten ook een antiek 
rouwbaldakijn,” vertelt vrijwilligster Mieke 
Verbeeck, “verborgen op een torenzolder-
tje dat enkel via het dak toegankelijk was.” 
Bij Sint-Jacobs

Sint-Amandsberg
Op het Heilig Hartplein wordt de mas-
sieve donkere kerk klaargemaakt om over 
enkele jaren opnieuw deel uit te maken 
van een bruisend centrum. “Op vraag van 
de buurt krijgt ze een gemeenschaps-
functie, net als de Sint-Jozefkerk in het 
Rabot”, weet Willem Remue (Departement 
Facility Management). “Voor 13 andere 
kerken uit ons herbestemmingsplan is de 
toekomst nog niet duidelijk. Zeker is wel 
dat ze dichtgaan.”
Heilig Hartplein

321
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Nieuwe plekken voor buurtsport

SPONTAAN SPORTEN  
IN OPENLUCHT

“Als je hangjongere wil worden, ga dan 

aan een bar hangen”. Het is een grapje dat 

Mohamed Abba en Daniel ‘Desco’ Den Ten 

Ter wel vaker ten beste geven. Mohamed 

en Desco zijn de initiatiefnemers achter 

9000 Barz, een community van jongeren 

die aan street workout doen. Die sport ken 

je misschien van de human flag, een sterk 

staaltje acrobatiek aan een paal.

Mohamed Abba: “Street workout is een 

urban sport waarbij je in een park of op 

een pleintje oefeningen aan rekstokken 

doet. Het is een combinatie van fitness en 

gymnastiek: je hebt er kracht, lenigheid 

en techniek voor nodig. De Spartanen 

deden deze oefeningen al meer dan 2000 

jaar geleden om zich voor te bereiden op 

belangrijke veldslagen.”

Groepsgevoel
Dat je met street workout een afgetraind 

lijf kweekt, is mooi meegenomen. Maar 

macho is de sport niet, integendeel. 9000 

Barz wil zoveel mogelijk jongens en 

meisjes aanspreken en een hechte groep 

vormen, vertelt de zestienjarige Yoshin 

Lauwers. “Lidgeld hoeft niet. We spreken 

gewoon af en beginnen eraan. Iedereen is 

welkom en krijgt hulp. Dat groepsgevoel 

vind ik het leukste.”

Je kunt 9000 Barz aan het werk zien in het 

Rabotpark, rechts van het Justitiepaleis. 

Op hun vraag bouwde de Stad daar de 

nodige infrastructuur. Cathy Verschoore 

(Sportdienst): “Dit soort van investeringen 

doen we om alle Gentenaars de kans te 

bieden om te sporten, of ze nu lid zijn van 

een sportclub of niet. Daarom bouwen 

we buurtsporthallen die specifiek op 

wijkbewoners mikken en realiseren we in 

openlucht onder andere fitnesstoestellen 

en voetbalveldjes. Momenteel ligt het 

accent op wijken waar nog niet veel voor-

zieningen voor jongeren zijn.”

Extra's voor jongeren
Deze buurtsportinfrastructuur wordt 

nog in 2017 gerealiseerd: een sportkooi bij 

jeugdhuis El Paso in Rabot, een outdoor 

fitness in de Gentbrugse Meersen en een 

voetbalveldje in de Bevelandstraat, tussen 

de Voormuide en de Muidelaan.

INFO
Heb je zelf wensen of ideeën rond buurtsport?  
Speel ze door aan de Sportdienst, Zuiderlaan 13

 09 266 80 15  
 sportdienst@stad.gent
 9000 BARZ 

Bevoegd: schepen Resul Tapmaz
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“Durf 
communiceren.”

Ellen Bruyninckx zit in haar 
masterjaar Orthopedagogiek 
en mag zich dé Gentse 
student-ondernemer van 2017 
noemen. “Ik heb een eigen 
ergotherapiepraktijk en  
www.ergopraktijk.be, een 
platform dat mensen helpt 
zoeken naar ergotherapeuten 
in hun buurt. Met de start-up 
'Inrol' geef ik advies rond 
levenslang wonen. Behoorlijk 
druk, ja. De combinatie met 
studeren is alleen mogelijk als 
je durft communiceren met 
lesgevers en de faculteit. Je 
moet zelf initiatief nemen en 
met oplossingen komen.”

“En nu een  
TV-programma.”

Laura Verhulst was de 
student-ondernemer van het 
jaar in 2016. Een jaar later 
heeft ze naast haar online-
bakkerij Madam Bakster ook 
een koffiehuis in de Brabant-
dam geopend en een 
gelijknamig boek uitgebracht. 
“Omdat het zo druk werd met 
Madam Bakster heb ik mijn 
studies moeten stopzetten. 
Het was nu of nooit, maar ik 
ben wel van plan om ooit mijn 
diploma te behalen. Na de 
zaak en het boek is het 
misschien eerst tijd voor een 
televisieprogramma?”

“Ik ga de wereld  
veroveren.”

Maxim Sergeant is afgestu-
deerd in de Handelsweten-
schappen en kreeg de titel van 
student-ondernemer van het 
jaar in 2015. Ondertussen is 
Bakkers online.be, waar je 
reserveert bij lokale bakkers, 
niet het enige project van de 
geboren ondernemer. “Daarna 
kwam Slagersonline en 
ondertussen ben ik begonnen 
met Dorponline, voor de lokale 
handelaars per gemeente. Ook 
in Nederland, Frankrijk en 
Spanje kon ik mensen overtui-
gen van mijn idee. Nog meer 
uitbreiden is zeker de bedoe-
ling. Ik ga de wereld veroveren.”

“De publiciteit heeft  
een grote impact.”

Mathias Vandewyngaerde 
(OOG) stimuleert ondernemer-
schap bij jongeren via 
Gentrepreneur. “We organise-
ren lezingen en workshops die 
jonge ondernemers inspireren 
en helpen. Onze wedstrijd ‘dé 
Gentse student- ondernemer’ 
mikt specifiek op studenten. 
De winnaar dient een volledig 
jaar als rolmodel voor studen-
ten en jongeren die willen 
ondernemen. De geldprijs is 
1.000 euro, maar vooral de 
publiciteit is voor de winnaar 
van goudwaarde. Die heeft 
een grote impact op een 
beginnende onderneming.”

Ze bestaan: studenten die naast hun studies en hun studentenleven nog tijd over hebben. 
Enkele daarvan starten zelfs tijdens hun studiejaren een eigen bedrijf. 

Het project Gentrepreneur zet elk jaar één student-ondernemer in de 
bloemen. De winnaar van dit jaar: Ellen Bruyninckx.

Wil je advies over ondernemen en alles wat daarbij komt kijken? Neem contact op met OOG (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent).
  www.stad.gent/ondernemen   ondernemen@stad.gent   09 210 10 60 Bevoegd: schepen Mathias De Clercq
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agenda
juni

ZA 24 JUNI
MIDZOMER-
ONTBIJT 

Kun je een mooier kader be-
denken voor een zomerontbijt 
dan de Sint-Pietersabdij? Het 
ontbijt start tussen 9 en 10 uur 
met vers brood, biokaas, am-
bachtelijke confituur, honing, 
vers fruit, fruitsap, koffie en/of 
chocolademelk.  Voor de de-
mocratische prijs van 10 euro 
per volwassene en 5 euro per 
kind tot 6 jaar. Inschrijven is 
nodig en kan via Gentinfo  
(09 210 10 10) of online via 
www.go.stad.gent/
midzomer ontbijt. 

JUNI
Kermis  
in de buurt

In juni staan er vijf kermissen 
op de agenda. Van vrijdag 
2 tot maandag 5 juni kun je 
naar het Arsenaal in Gent-
brugge, de Sinksenkermis 
in Sint-Kruis-Winkel en de 
Zwijntjeskermis in Zwijnaarde. 
De Horen-, Zien- en Proeven-
markt in Drongen vindt plaats 
van vrijdag 9 tot donderdag 
15 juni. En van vrijdag 23 
tot dinsdag 27 juni zijn er in 
Afsnee de Bootjeswijding, 
Leiefestival en kermis. Het 
volledige overzicht vind je op 
www.stad.gent (tik ‘stadsker-
missen’ in het zoekvenster).

 09 210 10 10 (Gentinfo)

VR 16 JUNI
FRANSSISS BROWNE

De Gentse singer-songwriter Franssiss Browne's 
Magnificent World laat van zich horen in De 
Krook. Het concert vindt plaats van 15 tot 16 uur 
op de eerste verdieping. De toegang is gratis, je 
hoeft niet te reserveren. Voor een voorproefje 
kun je terecht op zijn facebookpagina.

 09 323 68 00 (Bibiliotheek De Krook) 
 www.stad.gent/bibliotheek  

VR 16 – ZO 18 JUNI
GROTE GENTSE 
BOEKENVERKOOP

In de Leopoldskazerne (Kunstlaan 2) is er opnieuw 
een boekenverkoop ten voordele van 11.11.11. Jeugd- 
en kinderboeken, boeken voor volwassenen en 
cd’s die uit de collectie van Bibliotheek De Krook 
en filialen verwijderd zijn, liggen op je te wachten. 
Er is keuze uit ruim 30.000 boeken en cd’s aan een 
dalende weggeefprijs tussen 2 en 1 euro. Een bar en 
muziek zorgen voor extra gezelligheid. Op zaterdag 
en zondag van 10 tot 17 uur, op vrijdag tot 19 uur.

 09 323 68 00 (Bibliotheek De Krook) 
 www.stad.gent/bibliotheek
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ZO 4 JUNI
SHOP-OP ZONDAG

Elke eerste zondag van de maand - behalve in augustus - is koop-
zondag. De winkels in het centrum van Gent zijn dan open. Han-
dig voor wie tijdens de week weinig tijd heeft om te shoppen. De 
bus- en tramlijnen van en naar de stad zijn gratis op de koopzon-
dagen. En nog een goede reden om te komen: 4 juni is de laatste 
dag van de braderie tussen Zuid, Hoogpoort en de omliggende 
straten (zie pagina 5). 

 09 266 84 00 (Puur Gent)  
 www.puur.gent

DO 1 JUNI
Heldenbergh  
over film

Film Fest Gent Talkies is een 
reeks live talkshows in De 
Krook op het Miriam Ma-
kebaplein 1. Artistiek directeur 
van Film Fest Gent Patrick 
Duynslaegher spreekt er met 
vaste en wisselende panelle-
den over het reilen en zeilen 
in de filmwereld. Deze keer is 
Johan Heldenbergh te gast, 
van 19.30 tot 21 uur.  
Reserveer een plekje via de 
website of bel Vormingplus 
op 09 224 22 65. 

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

 

JUNI
Zomer-buurt-
evenementen

De buurtbewoners van het 
Scheldeoord vieren feest in 
de Wolterslaan van donderdag 
1 tot en met maandag 5 juni. 
Tijdens het buurtevenement 
Ongehoord Brugse Poort, van 
vrijdag 9 tot en met zondag 11 
juni, valt er van alles te bele-
ven in en rond het Acaciapark. 
Op zaterdag 1 juli kun je naar 
de Bloemekenswijk voor 
een Brunch ’n Babbel in de 
Maïsstraat (Watertoren). Het 
volledige programma vind je 
op www.stad.gent/buurtevene-
menten.

 09 266 55 50 (Dienst  
 Ontmoeten en Verbinden)

VR 9 JUNI
GENT SOIREE

Een avondlijk parcours langs 
het werk van hedendaag-
se kunstenaars, dat is Gent 
Soiree. Galeries en off-spaces 
(alternatieve kunstruimtes) 
openen hun deuren van 18 tot 
22 uur. Het volledige program-
ma vind je op 
www.gent-matinees.be.

 09 269 84 80 (Cultuurdienst)
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ZA 24 JUNI
GREEN RUN 

Vijfduizend atleten van bedrijven uit heel 
Europa ontmoeten elkaar tijdens de 21ste 
Europese Bedrijfssportspelen in maar 
liefst 23 sporttakken. Ook jij kunt vanaf 
16 uur meedoen met de deelnemers, 
en wel met de Green Run. Dat is een 
jogging van vijf of tien kilometer door het 
Citadelpark. 
Als je op voorhand inschrijft op 
www.greenrungent.be betaal je acht 
euro, ter plaatse is dat tien euro. 

 09 266 80 00 (Sportdienst)
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ZA 3 JUN
ANDALUSISCH ORKEST  
EN IFTAR

Om 20 uur concerteert in De Centrale het Amster-
dams Andalusisch Orkest met focus op het muzi-
kale erfgoed van islamitisch Andalusië. Daarna, om 
22 uur, kun je aan tafel voor een iftar, de maaltijd 
die moslims tijdens de maand ramadan nuttigen na 
zonsondergang. De maaltijd wordt bereid door de 
mensen van Refu Interim, het interimkantoor van 
cirQ, dat vrijwilligerswerk voor vluchtelingen organi-
seert binnen de socioculturele sector.

 09 265 98 28   www.decentrale.be  

JUNI
De Krook digitaal 
De Krook geeft digitale lessen 
voor beginners tot gevorder-
den. Op donderdag 8 juni, 
van 19.30 tot 21.30 uur kun 
je naar de ‘digistatie’ (digi-
taal proeven) radio & tv. Op 
zaterdag 10, 17 en 24 juni, 
van 9.30 tot 12.30 uur leer je 
vlot met Facebook werken. 
Op donderdag 15 juni, van 10 
tot 13 uur leer je op Digicafé 
je vakantie plannen via het 
internet. En op donderdag 
22 juni leer je van 19 tot 21.30 
uur met digitale technologie 
werken tijdens de workshop 
‘Maak een spaarpot met een 
lasercutter’.

 09 323 68 00  
 (Bibliotheek De Krook) 

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

 

DI 6  & WO 14 JUNI
Kraks @ De Krook
 

Met de reeks gratis lezingen 
Kraks@DeKrook brengen UGent, 
imec en Bibliotheek De Krook de 
resultaten van onderzoek rond 
cultuur, media, ondernemerschap 
en educatie dichter bij de Gen-
tenaars. Het onderwerp van de 
lezing op 6 juni is ‘Gezonder met 
technologie?’ en op 14 juni gaat 
het over ‘Big data, wat is dat?’. 
De lezingen vinden plaats in De 
Krook, Miriam Makebaplein 1, van 
19.30 tot 21.30 uur. 

Reserveer je plekje op  
 www.stad.gent/bibliotheek of  
 09 323 68 00  

ZA 10 JUNI
Collegium  
Vocale Gent
 

Het vocaal ensemble Collegium 
Vocale Gent deelt het podium 
met twee Nederlandse topmu-
zikanten: pianist Reinbert De 
Leeuw en violiste Vera Beths. 
Samen brengen ze onder meer 
het oratorium ‘Via Crucis’ van 
Franz Liszt. Om 20 uur in Mu-
ziekcentrum De Bijloke.

 www.debijloke.be 
 09 323 61 00  

ZA 10 JUNI
Wijkbeurs Oostakker 
De Wijkbeurs van Oostakker 
vindt plaats in Ontmoetings-
centrum Oostakker en in Open 
Huis De Kiosk. Tussen 14 en 
17 uur kom je er, in aanwezig-
heid van de burgemeester en 
schepenen, alles te weten over 
het beleid, de realisaties en de 
plannen voor de wijk. Je kunt 
er onder meer de definitieve 
plannen voor de heraanleg van 
Oostakkerdorp bekijken. Ook 
bewoners, wijkorganisaties en 
-partners stellen er zichzelf voor. 
Het volledige programma vind je 
op de wijksite. 

 www.stad.gent/oostakker 
 09 266 82 54 (wijkregisseur   

 Robert Bosmans)

DO 8 JUNI
Schoenen en  
spaarlampen
Een schoen die je kunt 
aanpassen naargelang het 
seizoen? Het is een idee 
van ontwerper Kristel Peters, 
die wat wil doen aan onze 
wegwerpcultuur. Ze legt het 
je zelf uit tijdens een lezing 
over circulaire economie, van 
19 tot 21 uur in Bibliotheek De 
Krook. Of neem deel aan de 
workshop energie besparen 
en verzamel concrete tips 
waar je meteen mee aan de 
slag kunt. De workshop vindt 
plaats van 19.30 tot 21.30 uur. 
Schrijf je op voorhand in bij 
Vormingplus, via de website 
www.vormingplusgent-eeklo.be 
of via 09 224 22 65.

 www.stad.gent/bibliotheek  
 

©
 E

M
AN

UE
L 

M
AE

S

22



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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VANAF 30 JUNI
GENT, BEZETTE STAD

Ook in de voortuin van het STAM zijn interessante dingen 
te zien. Vanaf eind juni strijkt de gratis fototentoonstelling 
‘Gent, bezette stad’ er neer. Foto’s van de Duitse bezetter uit 
de collectie van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatri-
monium (KIK) worden er gelinkt met tekst- en beeldmateriaal 
uit het Gentse Stadsarchief. In de inkomhal van het museum 
kun je de beelden digitaal doorbladeren.

 www.stamgent.be  09 267 14 00  

DO 15 JUNI
Cinéconcert
De experimentele film ‘Berlijn, 
symfonie van een grootstad’ 
van Duits schilder en filmmaker 
Walter Ruttmann schetst een 
beeld van Berlijn anno 1927. De 
stad, toen het culturele hart van 
Europa, was een symbool van 
industrialisatie en automatisatie 
met krachtcentrales en elektri-
citeit. Aan de andere kant was 
er ook veel sociale ellende. 
Muziekgroep Zacht Geweld 
luistert de film op met livemu-
ziek. Om 20 uur in het MIAT. 
Reserveer een plekje via  
09 210 10 10 (Gentinfo) of  
www.go.stad.gent/miat.

 www.miat.gent.be 
 09 269 42 00

 

DO 22 JUNI
Wereld vluchte  lingen-
dag met muziek  
en comedy
Naar aanleiding van de Wereld-
vluchtelingendag organiseert 
IN-Gent (het Gents Agentschap 
voor Inburgering en Integratie) 
samen met Gentse vluchte-
lingen een gratis evenement. 
Vanaf 16 uur kun je op de 
Kouter terecht voor een kun-
stenaarsmarkt. Verder is er een 
debat met onder meer Kader 
Abdollah en stand-up comedy. 
Afsluiten doen we met een 
concert van Hafla. Inschrijven is 
niet nodig.

 www.in-gent.be  
 09 265 78 40 (IN-Gent) 

ZA 24 JUNI
Wijkbeurs  
Nieuw Gent - UZ 
De Wijkbeurs van Nieuw Gent-
UZ, in samenwerking met vzw 
Voetbal in de Stad (KAA Gent), 
vindt plaats in de Ghelamco  Are-
na. Tussen 14 en 17 uur kom je er, 
in aanwezigheid van de burge-
meester en schepenen, alles te 
weten over het beleid, de realisa-
ties en de plannen voor de wijk. 
Ook bewoners, wijkorganisaties 
en -partners stellen er zichzelf 
voor. Het volledige programma 
vind je op de wijksite.

 www.stad.gent/nieuw-gent-uz 
 09 266 82 56  

 (wijkregisseur Els Oyaert)

ZA 24, ZO 25  
& MA 26 JUNI
Assistentie woningen 
Opendeurdagen
Begin 2018 zijn 27 assistentie-
woningen klaar op de campus 
Zonne bloem in Zwijnaarde. 
Interesse? Je kunt de modelflat 
van ‘De Zonnetuin’ bezoeken, 
telkens van 14 tot 17.30 uur. De 
rondleiding start in de cafetaria 
van het woonzorgcentrum. Assis-
tentiewoningen zijn bedoeld voor 
senioren die zelfstandig wonen, 
maar 24/24 assistentie kunnen 
vragen. Negen flats zullen ver-
huurd worden, de andere worden 
aangeboden via een ‘obligatie 
met woonrecht’. Met zo’n obligatie 
mag je er 33 jaar wonen aan een 
verlaagde dagprijs. 

 09 266 93 85 (OCMW Gent)

DI 30 MEI, DI 6 & WO 7 JUNI
Theaterproject Ezelsbrug

De Frans-Gentse regisseur Sophie Cocheteux-Depraeter stak 
samen met Barbara Van Praet, lerares Nederlands voor anders-
taligen, en vijftien cursisten van het Centrum voor Volwassenen-
onderwijs CVO Gent een theaterproject in elkaar. Een school-
jaar lang kregen de cursisten toneeloefeningen, choreografie, 
taaltraining en muzikale vorming. Het resultaat is Ezelsbrug, een 
kleurrijke voorstelling over persoonlijke herinneringen, volksverha-
len, sprookjes en legendes uit verre oorden. Op 30 mei in NTGent 
Arca, Sint-Widostraat 4, en op 6 en 7 juni in de Minardschouwburg, 
Walpoortstraat 15. 

 www.ticketsgent.be (tik ‘Ezelsbrug’ in het zoekvenster). 
 09 225 04 36 (CVO Gent)
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Van je eerste woordje
tot eeuwige trouw

www.stad.gent

Van geboorte- tot huwelijksakte:
vraag nu deze en tal van andere
producten/diensten  online  aan.

Da’s snel, makkelijk en veilig!
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