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Expo: Medardo Rosso

BROOS EN BIJNA VERGETEN
Johan De Smet (Museum voor 
Schone Kunsten Gent) tikt met 
zijn vinger op de tafel. “Schrijf dit 
maar: hij is beter dan Rodin.” En 
daarmee zijn we op slag terug 
beland bij de verhitte discussies 
van honderd jaar geleden in de 
Parijse pers en salons. Wie was 
de belangrijkste beeld houwer 
onder de impressionisten? 
Rodin of Rosso?

Parijse salons
Rodin zou het pleit winnen.  
De Parijse beau monde en de 
Franse overheid stonden in de 
rij voor zijn levensgrote werken 
zoals De Kus en De Denker. 
Rosso kreeg als Italiaan moeilijk 
voet aan de grond. Zijn beeld
houwwerk was bovendien klein, 
intimistisch en zonder groot 
spektakelgehalte. Medardo 
Rosso was ook geen klassieke 
beeldhouwer die een beeld 

hakte met hamer en beitel.  
Hij kneedde zijn beelden in  
was en gebruikte broos  
materiaal als gips. 
Zijn ambitie was niet gering: 
Rosso wou naar eigen zeggen 
de beeldhouwkunst heruit
vinden. Elk beeld maakte hij 
opnieuw en opnieuw, tot hij 
van uitputting neerzeeg. Even 
veeleisend was hij tegenover 
wie zijn werk wou presenteren. 
De lichtinval, de kleur van de 
muren: alles moest perfect zijn. 

Pad effenen
Johan De Smet, die in het MSK 
samen met de Spaanse curator 
Gloria Moure de tentoonstelling 
bouwt, geeft Rosso negentig 
jaar na zijn dood gelijk. “De 
lichtinval is extreem belangrijk. 
Als je het licht uit een andere 
richting laat komen, krijg je een 
ander beeld. Dat legde hij ook 

vast in zijn fotografie. Het licht is 
een onderdeel van het werk.”
Het MSK wil Rosso ook zelf 
opnieuw in de schijnwerpers 
zetten. Lieven Van Den Abeele 
(MSK): “Hij was bijna vergeten, 
maar hij blijft een belangrijk 
kunstenaar die vooral geappre
cieerd werd door andere kun
stenaars. Zij zagen de richting 
waarin hij de beeldhouwkunst 
duwde, en grote namen zoals 
Giacometti gingen verder op 
het pad dat hij geëffend heeft.” 

INFO
Medardo Rosso, nog tot 24 juni. 
Museum voor Schone Kunsten.
Fernand Scribedreef 1

 09 323 67 00
 www.mskgent.be
 

Bevoegd: schepen Annelies Storms

Ecce Puer in het atelier van Medardo Rosso in de Boulevard des Batignolles in Parijs, 1906, privéverzameling
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april

GENT STADSMAGAZINE

Eén jaar
Circulatieplan

Precies een jaar geleden 
legde het Circulatieplan 
de verkeersstromen in een 
andere plooi. Een recent, 
grondig rapport geeft een 
cijfermatig beeld van de 
resultaten. Wat zijn de 
gevolgen en hoe beleefden de 
Gentenaars de invoering?

Jong Gent
verovert de stad
 
Parken, pleinen, straten: 
in april worden kinderen en 
jongeren overal getrakteerd 
op gezellige, sportieve of 
avontuurlijke activiteiten. 
Want tijdens de Jong & Wijze 
Maand geldt maar één leuze: 
kom uit je kot.

Frisse kijk
op erfgoed

Erfgoeddag op zondag 22 april 
staat in het teken van ‘kiezen’. 
Een voor de hand liggend thema 
in dit verkiezingsjaar? Misschien 
wel, maar toch draait het 
programma lang niet alleen rond 
kiesbiljetten en de stembusgang. 
Meer dan dertig organisatoren 
kiezen een frisse bril om hun 
erfgoed te bekijken. 

Boeren
uit de buurt

Ben je fan van lokaal en 
biologisch geteelde groenten?  
Dan is Het Boerencollectief 
misschien iets voor jou. De 
velden liggen in Afsnee, op 
maar een paar kilometer van 
het stadscentrum. Je koopt een 
jaarlijks oogstaandeel en mag 
dan zelf je groenten oogsten 
of een klaargemaakt pakket 
ophalen.
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PLAATS BIJ  
JEUGDBEWEGINGEN

Meer dan de helft van de Gentse 

jeugdbewegingen heeft nog vrije 

plaatsen. Wil je zien waar? Op de 

website van de Stad vind je een  

overzicht van alle vrije plaatsen per  

jeugdbeweging en hun contact

gegevens. Heb je vragen? Neem  

dan rechtstreeks contact op met  

de jeugdbeweging. 

  www.stad.gent/ouders  
(klik door naar ‘Vrije plaatsen  
Gentse jeugdbewegingen’)
 09 269 81 10 (Jeugddienst)

GEZOCHT:  
IDEE VOOR EEN 
WIJS EUROPA

Heb jij een inspirerend idee dat Europa beter 

kan maken? De Stad is op zoek naar wijze en 

creatieve ideeën van Gentenaars. Erasmus 

voor volwassenen, een burgerbudget voor 

heel Europa of een Europees kinderparlement? 

Het kan allemaal. Dien je idee in tot en met 

vrijdag 18 mei. Een jury selecteert de vijf beste 

voorstellen die elk door een jongere gepre

senteerd worden op het slotevenement begin 

juni. De winnaar van het beste idee mag eind 

november met de Gentse delegatie naar de 

Eurocitiesconferentie in Edinburgh (Schotland) 

of krijgt een multime diabon van 400 euro. Dien 

je idee in via de website of via Gentinfo.

 www.wijseuropa.gent 
 09 210 10 10 (Gentinfo)

ON WHEELS DAG

Ben je een sporter met een  

fysieke beperking? Plaats dan 

zondag 3 juni met stip in je agenda. 

To Walk Again, de stichting van tri

atleet Marc Herremans, organiseert 

samen met de Sportdienst voor de 

eerste keer een On Wheels Dag 

in Gent. Een sportdag voor jong 

en oud met initiaties tennis, kajak, 

klimmen, kinbal, tafeltennis en 

squash. Alle sessies vinden plaats 

tussen 10 en 16 uur in recreatie

domein Blaarmeersen. Schrijf je in 

via de website.

  www.stad.gent  
 (tik 'On Wheels Dag'  
in het zoekvenster)
 09 266 80 00 (Sportdienst) 

HANDIGE  
HUURAFFICHES

Verhuur je een huis, appartement 

of studentenkamer? Op de website 

van de Stad kun je vanaf nu 'te 

huur'affiches downloaden waarop 

je de huurprijs, gemeenschappe

lijke kosten en energiescore (EPC) 

makkelijk kunt invullen. Zo weten 

huurders waar ze aan toe zijn en 

krijg jij enkel geschikte kandidaten 

over de vloer. Je kunt de affiches 

ook krijgen bij de Woonwinkels. 

Iedereen is wettelijk verplicht om de 

huurprijs en de gemeen schappe

lijke lasten op voorhand bekend te 

maken. Doe je dat niet, dan riskeer 

je een GASboete van 60 euro. Die 

verplichting moet discriminatie op 

de huurmarkt tegengaan. 

 www.stad.gent/verhuuraffiche 
 09 266 76 40 (Dienst Wonen)
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STARTERS  
IN THE BOX

Op zoek naar een inspirerend adresje 

in Gent? In The Box in de Dampoort

straat 47 ontdek je wat Gentse starters 

zoal in petto hebben. Van maandag 

16 april tot zondag 13 mei palmen een 

dertigtal starters het handelspand in. 

Zij testen er hun product en concept 

uit op het grote publiek. Kom een kijkje 

nemen en laat je verrassen. Bekijk het 

filmpje op www.stad.gent/thebox.

 startersfabriek.gent.be 
  09 210 10 60 (Ondersteuningspunt  
Ondernemers Gent)

BOUW JE  
REPETITIEKOT

Nood aan een geluidsdichte 

repetitie ruimte waar je kunt jammen? 

Je krijgt tot 2.500 euro premie voor 

de geluidsisolatie van jouw repe

titiekot. Omdat ruimte voor bands 

schaars is, moet je het wel open

stellen voor drie muziekgroe

pen. Let wel: de eigenaar van 

het pand dient de aanvraag in. 

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

  09 269 84 80  
(Cultuur Gent)

GEZOCHT:  
INVESTEERDER  
IN ZONNESTROOM 

EnerGent en Beauvent, twee burger

coöperaties, zoeken Gentenaars die willen 

investeren in zonnestroom. Die wordt geleverd 

door installaties op de daken van de ontmoe

tingscentra in Zwijnaarde en Oostakker, van 

vier scholen (de VIPschool, de Harp, Victor 

Carpentier en de Academie voor Podium

kunsten) en van het Centrum voor Leren en 

Werken Gent. Je kunt al vennoot worden door 

één aandeel van honderd euro te kopen. 

Zo krijg je een stem in dit burgerinitiatief en 

investeer je in hernieuwbare energie van en 

op Gentse bodem. De winst wordt opnieuw 

geïnvesteerd in andere groene projecten. 

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

 09 266 58 07 (Dienst Bouwprojecten)
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DEMENTIE  
HERKENNEN

Herken jij de signalen van dementie? Vaak komen mensen er pas  

laat achter dat ze dementie hebben, waardoor ze niet op tijd de juiste 

zorg en ondersteuning krijgen. Dementievriendelijk Gent verspreidt 

daarom een interessante folder met tien signalen. Kunnen bijvoorbeeld 

een symptoom zijn: verdwalen op je vaste route, of moeite krijgen met 

boodschappen doen of met jezelf aankleden. Al kan zoiets ook andere 

oorzaken hebben, want dementie is voor iedereen anders. Raadpleeg je 

huisarts als je signalen van dementie herkent. Bekijk ze op de website of 

haal de folder in de Stadswinkel (Botermarkt 17A).

 www.ocmwgent.be/signalen 
 0478 93 25 73 (Inloophuis Dementie)
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STAD GAAT  
DE BOER OP

6

‘Je plukt wat je 
nodig hebt om vers 

te koken.’



Boeren uit de buurt

Ben je fan van lokaal en biologisch geteelde groenten?  

Dan is Het Boerencollectief misschien iets voor jou. Als klant word  

je ‘oogstaandeelhouder’. Je koopt een jaarlijks oogstaandeel en mag  

dan zelf je groenten oogsten of een klaargemaakt pakket ophalen.

CONTACT
Dienst Milieu en Klimaat 

 milieuenklimaat@stad.gent 
 09 268 23 00

Bevoegd: schepenen Tine Heyse  
en Rudy Coddens

INFOMOMENT
op zaterdag 21 april,  
om 14 uur in De Goedinge,  
Goedingenstraat 8, 9051 Afsnee 

 www.goedinge.be

De velden van De Goedinge, de bioboerderij  

van Het Boerencollectief, liggen in Afsnee. 

Het collectief krijgt ze voor negen jaar in 

bruikleen van de Stad en het OCMW. Ook  

al liggen ze maar een paar kilometer van het 

stadscentrum, toch worden we getrakteerd 

op heerlijke vergezichten alom. “Dit is een 

kouterlandschap”, vertelt boer Maarten 

Cools van De Goedinge. “Het is prima land-

bouwgrond en de ideale leefomgeving voor 

bedreigde akkervogels zoals de leeuwerik en 

de kievit. In afspraak met Natuurpunt laten 

we één hectare grond braak liggen, zodat die 

vogels daar ongestoord kunnen broeden.”

Tuin van Eden
Wie nog eens de tierelierende zang van  

de leeuwerik wil horen, weet waarheen. 

Maarten Cools en Wim Michels hebben 

intussen minder poëtische prioriteiten.  

Een serre optrekken bijvoorbeeld, en  

plantjes in de grond steken. Zijn ze  

daar niet te laat mee?

Maarten Cools: “Nee hoor. In april  

kunnen we al sla en radijzen oogsten.  

Tegen de zomer is dit een tuin van Eden, 

met tientallen groentesoorten.”

Je groenten krijg je hier op een heel speciale 

manier. Je koopt elk jaar een oogst aandeel.  

In ruil pluk je wat je nodig hebt om vers te 

koken. Een pakket ophalen kan ook. “Door met 

zo weinig mogelijk tussenschakels te werken, 

zijn we zeker van een eerlijke prijs”, zegt Maar-

ten Cools. “De klanten kunnen rekenen op ver-

se biologische producten. Veel mensen vinden 

het leuk om weer voeling te krijgen met wat 

het seizoen biedt. En het is nog gezond ook.”

Sociale tewerkstelling 
Bioboerderij De Goedinge werkt in Het  

Boerencollectief samen met partners. Zo be-

heert de naburige melkboer de klaver velden. 

Klaver is eiwitrijk voedsel voor koeien én 

brengt natuurlijke meststoffen in de grond. 

Er komt een project voor sociale tewerkstel-

ling en via vzw De Boerderijschool gaan  

ook kinderen de boer op. 

Eva Naessens (Dienst Milieu en Klimaat): 

“Een stadsgericht landbouwproject zoals dit 

past in de Gentse voedsel strategie. Daarmee 

streven we ernaar dat het voedsel van de 

Gentenaars dichtbij of in de stad geteeld 

wordt. Die ‘korte keten’ willen we, samen met 

de sociale tewerkstelling, verder uitbouwen.”
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project voor sociale 

tewerkstelling.’



De Leie is de Lesse niet: geen sprake van  
stroomversnellingen. Toch is het er met kano  
of kajak heerlijk varen, vindt Annelotte Maes van 
de Sportdienst. “Het water verandert je perspec-
tief. Als je richting Afsnee vaart, zie je verrassend 
veel natuur. De rivier is bochtig en dat schept 
voortdurend nieuwe, afwisselende vergezichten.” 
Vanaf 20 april nemen Annelotte en haar collega’s 
je op vrijdag, zaterdag en zondag mee het water 
op. De tochten gaan in de richting van Afsnee én 
de binnenstad. Je vertrekt telkens van de Blaar-
meersen voor een tocht van een paar uur.  
“Mijn favoriete plekje? Het Gravensteen, bij het 
vallen van de avond! En van daar de route naar 
het Rabot, met die grote treurwilgen en die 
mooie brugjes. De sfeer op het water is bijzonder, 
zeker als er op je boot een fakkel brandt.” 

HET  
WATER  
OP

PRAKTISCH

Prijs: 12,50 euro per persoon  
en 3,20 euro per fakkel

Reservatie: vier weken op voorhand 

 overdag

Naar Gent centrum & Afsnee/Drongen 
Vertrek op zaterdag en zondag

om 10, 11, 12 en 13 uur  

 's avonds

Blaarmeersen - Graslei 
Vertrek op vrijdag- en  
zaterdagavonden om 19 uur

  www.stad.gent/blaarmeersen  
(tik ‘kajaktochten’ in het zoekvenster)

 09 266 81 70 (Sportdienst) 
 reservaties.blaarmeersen@stad.gent
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SPEURTOCHT  
MET KIJKDOZEN
 

Kinderen tot 10 jaar gaan vanaf de paasvakantie  

op speurtocht langs acht kijkdozen op Schoolhoeve 

De Campagne in Drongen. Zeven geitjes hebben zich 

verstopt voor de vos. Kan jij ze vinden? En waar is de 

vos gebleven? De route haal je af aan het onthaal.  

Op dinsdag 3 april is de zoektocht gratis. Anders  

betaal je twee euro per persoon.

 www.schoolhoeve.gent.be  
 09 323 51 21

PAASVAKANTIE  
IN DE MUSEA
 

Tijdens de paasvakantie valt er in 

de Gentse musea elke dag wat te 

beleven voor kinderen: zoektoch

ten, rondleidingen, ateliers … Een 

overzicht van alle activiteiten in het 

S.M.A.K., MSK, Design museum Gent, 

STAM, MIAT, Het Huis van Alijn, de 

SintPietersabdij en De Wereld van 

Kina (het Huis en de Tuin) vind je 

op www.stad.gent (tik 'paasvakantie 

musea' in het zoekvenster). 

 09 210 10 10 (Gentinfo)
 

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

NIEUW: GEKNIPT VOOR JEUGDWERK
 

Na de schoolstraat voert de Stad nu ook de ‘jeugdwerkstraat’ in. Het project 

krijgt de naam Geknipt voor Jeugdwerk. Het idee is hetzelfde: straten worden 

eventjes autovrij, zodat kinderen de kans hebben om veilig bij de jeugd

vereniging aan te komen en te vertrekken. De Jules van Biesbroeckstraat 

(FOS De Wouw) wordt dit voorjaar als eerste Geknipt voor Jeugdwerk. Van 

13.30 tot 14 uur en van 16.45 tot 17.15 uur kunnen auto’s de straat niet meer in. 

Enkel buurtbewoners en mensen die er om dringende redenen moeten zijn, 

mogen de straat nog inrijden. Wil jouw jeugdbeweging hieraan meedoen? 

Neem contact op met de Jeugddienst. 

 jeugddienst@stad.gent of  09 269 81 10  
 www.stad.gent (tik ‘Geknipt voor Jeugdwerk’ in het zoekvenster)

DOOR EEN MAGISCHE BRIL
 

De tuin van kindermuseum De wereld van Kina staat vol prachtige bomen  

en planten. Tijdens de paasvakantie kun je er nog meer natuur ontdekken. 

Op zes grote panelen staan tekeningen uit het plaatjesboek Naturama. Met 

een brilletje kun je door verschillende kleurfilters naar de platen kijken en 

telkens andere dag, nacht of schemerdieren zien. Er hangen brillen aan de 

panelen, maar voor een halve euro kun je er zelf eentje kopen. De tentoon

stelling loopt nog tot 15 april. De toegang is gratis. 

 www.dewereldvankina.be  09 225 05 42
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Liesbet Van Wassenhove heeft een  
bijzondere band met haar overburen:  
een groenslinger. “Onze straat wordt  

heraangelegd en opgefrist. Er komen een paar 
bomen, maar van ons mag het nog wat groener 

worden. Ik zet zelf clematis aan de schaduw kant. 
De overburen hebben ook een geveltuintje  

aangelegd, en via een kabel groeien de planten 
naar mekaar toe. ’t Wordt schoon groen hier!”

Woon je in een smalle straat, dan kun je nu een 
groenslinger aanvragen bij de Stad. Je plant zelf 

een geveltuin aan. Je kunt kiezen tussen vijf  
krachtige groeiplanten: clematis, twee soorten  
wingerd, Duitse pijp en blauwe passiebloem. Je 
verzorgt de planten tot op drie meter hoogte. De 
Groendienst spant een kabel tussen jouw woning  
en die van de overbuur en onderhoudt de groen
slinger gratis. Reden genoeg om het aan te vragen 
met je overbuur. 

Groenslinger

het ding
van Liesbet Van Wassenhove (Brandstraat)

INFO EN AANVRAGEN
 www.stad.gent/geveltuinen  09 225 68 59 (Groendienst) 

Bevoegd: schepen Rudy Coddens
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“Het afgelopen jaar zijn er veel meningen 

– welles, nietes – verkondigd”, zegt Begga 

Van Cauwenberge (Mobiliteitsbedrijf). 

“Dit onderzoek brengt ons terug naar de 

kern: doet het Circulatieplan wat het moet 

doen? Samen met het onderzoeksbureau 

Transport & Mobility Leuven vergeleken  

we de verkeersstromen van oktober 

2016 met die van oktober 2017. Daarnaast 

bevroeg het onderzoeksbureau Ipsos 

iets meer dan duizend Gentenaars, een 

representatief staal van binnen en buiten 

de stadsring R40.”

Andere vervoersvormen
Kiezen we nu meer voor wandelen, 

fietsen en openbaar vervoer? De me-

tingen tonen een duidelijk effect op de 

verkeersstromen. Het autoverkeer dat de 

METEN IS WETEN
1 jaar Circulatieplan

binnen stad in- en uitrijdt, daalde tijdens 

de spitsuren met 12 procent (’s ochtends  

min 9 procent en ’s avonds min 14 pro-

cent). De daling is het hoogst bij verplaat-

singen voor winkelen en vrije tijd, door 

Gentenaars. Ze is minder uitgesproken 

bij pendelaars.  

Tegelijk steeg het aantal fietsers in  

de binnenstad met liefst een kwart. Ook 

het gebruik van het openbaar vervoer 

nam toe. Dat merk je vooral in de avond-

spits, met 28 procent meer reizigers. 

Het Circulatieplan was ambitieus, en de 

mentaliteits- en gedragswijziging lijkt 

ingezet. In oktober verklaarde al een 

kwart van de Gentenaars dat ze naar 

aanleiding van de invoering van het plan 

al ‘minstens één actie had ondernomen’: 

een abonnement op De Lijn, een (nieuwe) 

fiets en autodelen werden daarbij  

het meest genoemd. Autogebruikers 

van buiten Gent lijken dan weer minder 

snel geneigd om over te schakelen naar 

andere vervoersmiddelen.

Even bereikbaar
Drie kwart van de Gentenaars vindt dat 

het nu minder vlot gaat met de auto. Toch 

verlies je minder tijd op de wegen van en 

naar de stadsring en in de binnenstad. Daar 

is gemiddeld minder file en vertraging (zie 

infografiek). Op de stadsring R40 verlies je 

tijdens de spits nauwelijks meer tijd dan 

voorheen, al zijn er wel extra files op het 

stuk aan Dok Zuid en Dok Noord. De som 

van dat alles? “De bereikbaarheid van de 

binnenstad met de auto is na de invoering 

van het Circulatieplan nagenoeg op hetzelf-

de niveau gebleven”, stelt het rapport. 

Volgens de metingen van De Lijn gaat  

de bus nu op 27 plaatsen 

sneller door de spits. 

Op zes aansluitingen 

met de stadsring gaat 

het trager. 

Precies een jaar geleden, op 3 april, legde het Circulatieplan 
de verkeersstromen in een andere plooi. Een recent, grondig 
rapport geeft een cijfermatig beeld van de resultaten. Wat zijn 
de gevolgen en hoe beleefden de Gentenaars de invoering?
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WAT VINDEN GENTENAARS VAN 
HET CIRCULATIEPLAN? 

RIJDT DE GENTENAAR  
NU MINDER MET DE AUTO?

Wat gebeurde er met het winkelgedrag? 

Handelaars hadden het over economische 

schade, maar het evaluatierapport kan 

dat niet veralgemenen. De tellingen tonen 

meer passanten in de Veldstraat en de 

Mageleinstraat. Iets minder dan een derde 

van de Gentenaars verklaarde in oktober 

wel dat ze minder vaak in het centrum 

kwamen winkelen dan voorheen, 71 pro-

cent deed dat nog even vaak of vaker. 

 

Leefkwaliteit 
Is het verkeer veiliger geworden voor  

de zachte weggebruiker? Er is 40 procent 

minder autoverkeer op de hoofdfiets-

routes met gemengd verkeer in de 

binnenstad. Dat kan verklaren waarom 

zes op de tien bevraagde Gentenaars het 

gevoel heeft dat fietsers zich nu veiliger 

kunnen verplaatsen. Bij de voetgangers 

is dat een kleine helft. 

Doordat je je met de wagen in de binnen-

stad niet meer overal van het ene stuk 

naar het andere kan verplaatsen, is  

de verkeersdrukte er sterk gedaald. In 

de woonstraten van de binnenstad is 

er 58 procent minder autoverkeer. Op 

de belangrijkste assen in de binnenstad 

bedraagt die daling 29 procent, met uit-

zondering van een paar knelpunten  

zoals de Rozemarijnstraat.

En de luchtkwaliteit? Computer-

simulaties van de Stad tonen een grote 

verbetering op 22 van de 29 onderzochte 

locaties binnen de stadsring. Daarnaast 

is er een lichte daling van de lucht-

kwaliteit op een aantal plaatsen  

op de stadsring zelf.

INFO
  09 210 10 30 (Mobiliteitslijn),  
Mobiliteitsbedrijf, Sint-Michielsplein 9 
Bevoegd: schepen Filip Watteeuw

-12% autoverkeer van en naar de binnenstad in de spits

-22% vrachtverkeer van en naar de binnenstad in de spits

IS HET MINDER 
DRUK IN HET 

STADSCENTRUM?  

- 58%
minder autoverkeer  

in woonstraten

- 29% 
minder autoverkeer op  

belangrijkste assen 
binnen stadsring

+ 5 tot 7% 
meer passanten

in Veldstraat en Mageleinstraat

55% 
(heel) goede 

zaak

35%
(helemaal) geen 

goede zaak

10% 
geen mening
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FIETST DE GENTENAAR NU MEER?

+35% fietsers van en naar de binnenstad in de spits

+25% fietsers in de binnenstad in de spits

geen  
verschil

48 sec 
sneller

in gemiddeld  
32 minuten

in gemiddeld 
33 minuten

36 sec
trager

1 min  
48 sec 
trager

in gemiddeld 
 36 minuten

in gemiddeld 
37 minuten

Antwerpsesteenweg

B401 naar stadsring

Blaisantvest

Dendermondsesteenweg

Drongensesteenweg (N466)

Koopvaardijlaan

Kortrijksesteenweg

Land Van Waaslaan

Tolhuislaan

Vlaamsekaai richting Sint-Lievenspoort

Weverstraat/Drongensesteenweg

25% van de Gentenaars nam een abonnement 
bij De Lijn, kocht een fiets, ging autodelen ...

GAAT HET TRAGER OF SNELLER?

Ochtendspits

Avondspits

AVONDSPITS VAN EN NAAR DE STADSRING

ROND DE STADSRING (WIJZER- EN TEGENWIJZERZIN) 

54% van de Gentenaars 
vindt de stad aangenamer door uitbreiding autovrij gebied

71% van de Gentenaars
merkt minder auto’s in het autovrij gebied

MEER WETEN?
Op www.stad.gent/ 

mobiliteitsplan vind je het 

rapport met de reistijden 

van het openbaar vervoer 

en met de auto op verschil-

lende trajecten. Ook het 

rapport van de evaluatie 

van het Parkeerplan vind 

je daar, samen met de 

bevraging van Gentenaars, 

het verslag van de groeps-

gesprekken en de analyse 

van de databank met alle 

vragen, opmerkingen  

en klachten. 

GENT

Brugsevaart

Kunstlaan

Hagelandkaai

Nieuwewandeling 

naar overzet

SNELLER HETZELFDE TRAGER
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NIEUW  
GEMEENTE RAADSLID 

In januari heeft Geertrui Vercaemer  

de eed afgelegd als gemeenteraadslid voor 

NVA. Ze vervangt Isabelle De Clercq, die ontslag 

nam uit de gemeente raad. Geertrui Vercaemer  

is geboren en getogen in Gent. Ze studeert  

gezondheidszorg en is actief in verschillende 

Gentse verenigingen. Ze is een intensieve  

sportster: voor de nationale rugbyploeg  

speelt ze internationale wedstrijden.

kort

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Stuur de oplossing vóór dinsdag 10 april naar  
waaringent@stad.gent of via de post naar:  
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent

Vijf winnaars 
krijgen een gratis jaarabonnement van  
Historische Huizen Gent (zie ook pagina 18).

wedstrijd

WAAR
IN

GENT

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden de Koninklijke Academie  
voor Nederlandse Taal en Letterkunde  
in de Koningstraat.
• S. de Meulenaere, Gent
• Marc Hollevoet, Deinze
• Fanny Leyten, Gent
• Louise van t Hooft, Gent
• Aagje Vueghs, Gentbrugge

14

BLIJF OP  
DE HOOGTE

Wil je het hele jaar door perfect op de hoogte zijn van het reilen 

en zeilen binnen de stad? Schrijf je dan in op de wekelijkse 

nieuwsbrief van de Stad Gent en ontvang al het nieuws over 

evenementen, beleidsbeslissingen en gebeurtenissen in Gent.

 www.stad.gent/nieuwsbrief  
 communicatie@stad.gent 

BEKIJK  
DE GEMEENTERAAD

Je kon er al naar luisteren, en vanaf nu kun je de gemeenteraad 

en het voorafgaande vragenuurtje ook live bekijken via de web

site. Ook de data van alle gemeenteraden en de agenda vind je 

daar terug. Wil je de gemeenteraad graag ter plekke bijwonen, 

en krijg je voorafgaand graag een woordje uitleg? Meer info 

over ‘Te gast op de gemeenteraad’ vind je op www.go.stad.gent/

tegast of via Gentinfo (09 210 10 10).

 www.stad.gent/gemeenteraadlive  
 qbesluit.gent.be (herbekijken en data)  
 09 266 50 21 (Dienst Bestuursondersteuning) 
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Zondag 22 april is het weer Erfgoeddag. 

Die staat dit keer in het teken van 

‘kiezen’. Een voor de hand liggend thema 

in dit verkiezingsjaar? “Het programma 

draait lang niet alleen rond kiesbiljet-

ten en de stembusgang”, zegt Marieke 

Vangheluwe (Erfgoedcoördinatie STAM). 

“Opnieuw zijn er meer dan dertig organi-

satoren. Allemaal kozen ze een frisse bril 

om hun erfgoed te bekijken.”

Zo krijg je 'kunst voor de kiezen' in  

het MSK. Verschillende keuzemenu's 

leiden je door het museum én je krijgt 

wat lekkers te eten. Elders mag je bolle-

tjes kleuren: de Sint-Baafsabdij houdt 

een referendum over zijn toekomst, de 

Wereld van Kina en de Koninklijke Bond 

der Oost-Vlaamse Volkskundigen organi-

seren 'pronkstuk-verkiezingen'. 

Kiezen is verliezen
Andere musea gunnen je een blik achter 

de schermen. Zo ontdek je welke keuzes 

het Design museum maakte bij zijn 

collectie verhuis. Het STAM laat je dan 

weer verborgen parels loten uit zijn 

depot. Een medewerker van het museum 

geeft je uitleg over je keuze. Zelf de han-

den uit de mouwen steken? In de Buurt-

loods in de Muide wordt het archief van 

wijkfotograaf Lucien Bogaert geïnven-

tariseerd. Hij overleed in 2016, jij kunt 

helpen om zijn werk een tweede leven te 

geven. Herken je een plek of een gezicht? 

Dan krijg je een scan van de foto.

Jong geleerd
Uiteraard valt op Erfgoeddag ook  

een frisse neus te halen: er zijn stads-

wandelingen, een fietstocht langs 'foute 

koloniale straatnamen' en je kunt de 

trappen van het belfort tellen terwijl de 

gids over torenspitsverkiezingen vertelt. 

Voor de allerkleinsten wordt het al even 

fijn. Die leven zich uit met muurtekenen 

(bij Syrische Vereniging Tawasul),  

MULTIPLE CHOICE

Erfgoeddag

INFO 
Erfgoeddag, zondag 22 april van 10 tot 18 uur.
Alle activiteiten en toegang tot deelnemende musea 
en monumenten zijn gratis. Bekijk het volledige 
programma op  www.stamgent.be

STAM 
Bijlokesite, Godshuizenlaan 2 

 info@stamgent.be 
 09 267 14 00
  

Bevoegd: schepen Annelies Storms

de ultieme knikkerbaan (S.M.A.K.)  

of zelfgemaakte verkiezingsaffiches  

(Huis van Alijn). 

In het stadhuis (Historische Huizen Gent) 

zit je goed voor rondleidingen en info over 

de verkiezingen vanaf de middel eeuwen. 

Maar eerst zijn de jonge Gentenaars aan 

zet: om 11 uur opent de burgemeester de 

deuren van zijn kabinet. Kinderen mogen 

plaatsnemen op zijn stoel en even de scep-

ter zwaaien over de stad.

151515

'34 organisaties 
kiezen een frisse 

bril om hun erfgoed 
te bekijken'.



de route

In april ligt de stad aan 
de voeten van de jonge 

Gentenaars. Parken, pleinen, 
straten: overal worden 

kinderen en jongeren op 
gezellige, sportieve of 

avontuurlijke activiteiten 
getrakteerd. Want tijdens  

de Jong & Wijze Maand geldt 
maar één leuze: kom uit je kot.

16

JONGE  
GENTENAARS  
VEROVEREN  

DE STAD

Jong & Wijze Maand
Daar is de lente

 

De eerste Jong & Wijze Maand viel in het 

najaar van 2016. "Dit keer gaan we voor een 

buiteneditie", zegt Tina Van Acker (Jeugd

dienst). "April is een mooie maand: de len

tezon, paasvakantie, buitenspeeldag ... En 

de stad is er kindvriendelijker op geworden. 

Zone 30 maakt het veiliger, langs 'geknipte' 

straten staan nu mobiele speelcontainers. 

Op steeds meer openbare plekken kunnen 

jonge Gentenaars zich amuseren." 

7



INFO Bekijk het volledige programma op  www.jongenwijs.gent en op  gentjongenwijs  09 269 81 10 (Jeugddienst). 
Bevoegd: schepen Elke Decruynaere

Witte Kaproenenplein

Het parkje bij het voormalige tractie   

station aan het Witte Kaproenenplein is  

al lang geen verborgen parel meer voor 

de jongeren uit de Rabotwijk. Ze zetten er 

een volkse kermis op poten. De attracties 

maken ze zelf, net als de hapjes en drank

jes die ze serveren. Iedereen is welkom  

om te spelen, een kop thee te drinken  

of aan te schuiven voor een authentieke 

Turkse maaltijd. 

Zaterdag 18 april, vanaf 14 uur 

Wolterslaan

Wolters, het jongste jeugdhuis van  

de stad, gaat voor een mix van sport en 

muziek. In het parkje voor de deur is er 

een voetbaltornooi terwijl de hiphopbeats 

van het podium rollen. Onder meer Bizzy 
Blaza & Mr. Tranquil verzorgen de sound

track. Geen ploeg om te shotten? Geen 

probleem, er worden gelegenheidsteams 

samengesteld. Sluit aan in je eentje  

of met een groep vrienden. 
Zaterdag 28 april, vanaf 13.30 uur 

Vrijdagmarkt

De spelotheken van vzw Jong tonen  

wat ze voor de allerkleinsten in huis 

hebben en ontvouwen een gigantisch 

tentendorp. In verschillende wijken komen 

Gentenaars tot zes jaar aan hun trekken:  

op kleuteryoga in de Zen-wijk, een kruip

parcours in de Motoriek-wijk, instrumenten 

bouwen in de Muziek-wijk ... En in het  

hart van het dorp gaat iedereen uit  

de bol tijdens een minifestival.

Woensdag 25 april, van 14 tot 17 uur 

1

6

2

5

3

4
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Sint-Pietersplein

Enig idee hoe een dino er vanbinnen 

uitziet? The Beast biedt je de kans om het 

met eigen ogen te ontdekken én het nog 

na te vertellen ook. Je stapt binnen door 

zijn imposante muil en passeert alle vitale 

organen. Aanraken mag! Bijhorende licht 

en geluidseffecten worden aangepast voor 

jonge bezoekers. Niet schrikken bij de 

uitgang: een dino laat soms windjes. 

Van 31 maart tot 15 april, van 10 tot 18 uur (3 euro)

Woodrow Wilsonplein

De Zuid is een populaire afspreekplaats 

voor jonge Gentenaars. Op de kickoff van 

de Jong & Wijze Maand loop je er nog meer 

jong volk tegen het lijf. Er komt een klimmuur 

aan het shoppingcenter. Van het Administra

tief Centrum ga je met een touw naar bene

den. Hoogtevrees? Op de begane grond zie 

je jong Gents talent aan het werk, doe je aan 

freerunning of maak je kennis met klassieke 

volksspelen. 

Zaterdag 31 maart, van 14 tot 17 uur

Coyendanspark
De eerste woensdag na de paasvakantie  

is buitenspeeldag. Die wordt om 13.30 uur 

op gang getrokken op de Oude Beesten

markt met een Gentse recordpoging bellen 

blazen. Daarna trekt de stoet richting 

Coyendanspark voor een dolle speelnamid

dag van Freetime vzw, met een levensgrote 

junglespeed, kinderdisco en springkastelen. 

Ook elders in Gent kun je buiten spelen. 

Kijk op www.buitenspeeldag.be

Woensdag 18 april, van 13 tot 17 uur 
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Anders dan de naam doet uitschijnen, 

is Hotel d’Hane Steenhuyse nooit een 

hotel geweest. Het achttiende-eeuwse 

stadspaleis aan de Veldstraat 55 was het 

woonhuis van de familie d’Hane-Steen-

huyse. Die organiseerde er schitterende 

bals en gewichtige diplomatieke onder-

onsjes met politici en staatshoofden. 

De bekendste was Louis XVIII, door de 

Gentenaars prompt herdoopt tot Lowie 

die-zwiet, vanwege zijn aanleg tot over-

matig zweten. De Franse vorst was er te 

gast in 1815, toen hij op de vlucht moest 

voor Napoleon Bonaparte. 

Verborgen parel 
Chic volk, dus. Maar vanaf 30 maart 

mogen ook gewone stervelingen onaan-

gekondigd in Hotel d’Hane Steenhuyse 

binnenvallen en rondneuzen. Doreen 

Gaublomme (directeur Historische  

Huizen Gent): “Vroeger kon je het gebouw 

alleen met een gids bezoeken. Het was 

het best bewaarde geheim van Gent. Dat 

vonden we zonde. Daarom gooien we de 

deuren nu open. Op vrijdag-, zaterdag- en 

zondagnamiddag is het gebouw toegan-

kelijk, van 14 tot 18 uur. Bezoekers betalen 

een vrije bijdrage.”

Kamermeisjes  
en koetsiers
Je loopt Hotel d’Hane Steenhuyse  

binnen via de koetsingang en komt 

prompt in een andere wereld en tijd 

terecht. Classicistische salons, kunstig 

meubilair, weelderig behang: zo leefde  

de beau monde van 200 jaar geleden.

Martine Van Asch (Historische Huizen 

Gent): “Het pronkstuk is de balzaal. 

Die is twee verdiepingen hoog en heeft 

plafondschilderijen, spiegels, een eretrap 

en een unieke parketvloer. We voorzien 

hoesjes voor de schoenen, zodat je  

de vloer echt kan betreden.”

Filmfragmenten, soundscapes en zaal-

teksten maken de bezoeker wegwijs.  

Met een beetje geluk loop je er straks 

STADSPALEIS ROLT  
RODE LOPER UIT

Veldstraat 55

INFO  
Hotel d’Hane Steenhuyse 
• vrije toegang op vr, za en zo van 14 tot 18 uur. 
•  gegidste rondleiding op vr en za om 14.30 

uur, tickets bij Uitbureau Gent (09 233 77 88, 
tickets@uitbureau.be), Veldstraat 82B. 

•  groepen reserveren via BoekjeBezoek  
(09 210 10 75).

•  Met je UiTPAS kan je in ruil voor 12 punten gratis 
deelnemen aan de gegidste rondleiding.

 09 266 85 00 (Historische Huizen Gent)
historischehuizen@stad.gent 

Bevoegd: schepen Annelies Storms

zelfs een kamermeisje of koetsier tegen 

het lijf. De vrijwilligers gaan ver om je 

helemaal in de sfeer van weleer onder  

te dompelen.

Niet geboeid door barok of classicisme? 

Steek dan meteen door naar de prachtige 

binnentuin en geniet van de rust in het 

midden van de binnenstad.
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'Mijn drempelvrees 
was groot.'
Eliana Carrara
volgt beweegles

Na tien bewegingloze jaren 
wilde Eliana Carrara opnieuw in 
gang schieten. “Mijn drempel
vrees was groot. Toch moest  
ik zelf de stap zetten. Mijn 
Bewegen op Verwijzing-coach 
heeft me moed ingesproken. 
Met succes. Ik volg nu twee 
keer per week beweeglessen 
van de Stad. Tof, want je kunt 
elk moment inpikken en het is 
goedkoop. Ik neem af en toe 
zelfs vriendinnen mee. Eén 
keer per week volg ik qi gong. 
Ik heb nu meer moed in alles. 
Eigenlijk wil ik nog meer 
bewegen.”

'Mijn patiënte gaat nu 
elke week zwemmen.'
Lily Willems
Huisarts

Huisarts Lily Willems verwijst 
geregeld patiënten door naar 
een Bewegen op Verwijzing 
coach. “Veel patiënten hebben 
overgewicht of zijn kortademig. 
Maar de stap naar een sport
club durven ze niet zetten. De 
coach geeft privébegeleiding 
en helpt je zoeken naar een 
ge paste vorm van beweging. 
Dat duwtje in de rug doet 
wonderen. De laatste patiënte 
die ik gestuurd heb, wandelt nu 
elke dag in de buurt en gaat 
wekelijks zwemmen met twee 
vriendinnen. Dat zou ze 
vroeger nooit gedurfd hebben.”

'Slechte herinneringen 
aan de turnles.'
Dempsey Van Wambeke
Coach

Bewegen op Verwijzing coach 
Dempsey Van Wambeke hielp 
al tientallen Gentenaars aan 
een gezonde levensstijl. “Ik 
begeleid mensen van elke 
leeftijd en achtergrond. Eén 
ding hebben ze gemeen: 
slechte herinneringen aan de 
turnles (lacht). Ik haal ze graag 
uit hun zetel. Als de huisarts je 
doorverwijst, kost een privé
consultatie 5 euro per kwartier. 
Voor sommige mensen is het 
zelfs gratis. We maken samen 
een beweegplan: ingebed in je 
dagelijkse leven, haalbaar en 
op je eigen tempo.”

'Ik begin met  
4.000 stappen per dag.'
Alida Parlevliet
telt haar stappen

Alida Parlevliet kreeg  
van haar Bewegen op 
Verwijzing coach een stap
penteller. “Ik ben gisteren naar 
het voetbal gestapt. Mijn 
stappenteller stond op 300, 
de app op mijn gsm op 3.000. 
Ik geloof graag de tweede 
(lacht). Ik mik nu op 4.000 
stappen per dag en wil dat 
opbouwen tot 10.000. In mei 
doet Gent mee met de 
10.000stappenclash. Wie de 
meeste stappen zet, krijgt de 
titel van ‘Actiefste stad of 
gemeente’. Ik draag graag 
mijn steentje bij.”

Is sporten niks voor jou? Geen paniek, je kunt gezond leven zonder records te breken of goals 

 te scoren. Gewoon actief zijn volstaat. Veel mensen hebben een duwtje in de rug nodig. 

Wist je dat je in Gent voor vijf euro per kwartier een coach kan krijgen? 

 Je huisarts verwijst je graag door als je daarom vraagt. 

De vier

IN  
JE EIGEN 

VORM 
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INFO Op zoek naar een beweegactiviteit?  www.stad.gent/sport/beweegzoeker – Op zoek naar een beweegcoach?  www.stad.gent (tik ‘bewegen op verwijzing’ in 
het zoekvenster). Registreer je stappen op  www.10000stappen.be.  09 267 03 00 – welzijnengelijkekansen@stad.gent  09 266 80 00 – sportdienst@stad.gent



agenda
april ZO 8 APR

Romadag

De Roma vieren hun Roma Nation Day of inter na 
tionale feestdag op 8 april. In De Centrale vinden die 
avond verschillende activiteiten plaats die de Romacultuur 
in de kijker zetten. Vanaf 19 uur kun je kennismaken met 
verschillende projecten met Romakinderen in Gent. Een 
documentaire toont de situatie van enkele Roma in de 
stad. Er staat ook livemuziek op het programma: Intercity 
Karavan, een gelegenheidsband met Romamuzikanten, 
brengt wereldmuziek met veel accordeon, viool en  
ambiance. De toegang is gratis. 

 www.decentrale.be  09 265 98 28  

VR 6 APR 
Gratis vredesyoga 

De eerste vrijdag van de paas  vakantie 
kun je gratis yogalessen volgen in 
het Vredeshuis (SintMargrietstraat 9). 
Gentse yogascholen geven er verschil
lende soorten yoga om te werken aan 
je innerlijke vrede: van meditatie en  
bewegingsyoga tot yoga voor kinde
ren. Elke sessie is anders, maar duurt 
altijd een uur. Op de website kun je het 
hele programma bekijken. Schrijf in via  
www.go.stad.gent/yogavoorvrede. 
Geen internet? Bel Gentinfo op 09 210 
10 10. Je hoeft niets mee te brengen,  
behalve gemakke lijke kledij.

 www.strijdmeevoorvrede.gent  
 09 210 10 10 (Gentinfo)

WO 4 APRIL
Aka Moon

Al meer dan twintig jaar 
behoort Aka Moon tot het 
beste van de Belgische 
jazz. Het ensemble rond 
saxofonist Fabrizio Cassol 
vermengt westerse stijlen 
soepel met invloeden uit 
andere culturen. Met Alifbata 
reizen ze heen en terug 
tussen West en Oost met 
onder meer trompettist Amir 
ElSaffar, zangeres Zila Khan 
en violist Tcha Limberger. Na 
hun passage op Côté Jardin 
vorig jaar, speelt de groep op 
woensdag 4 april opnieuw in 
Muziekcentrum De Bijloke. 
Het concert start om 20 uur.

 www.bijloke.be 
 09 323 61 00
 

ZO 1 APR
Shop-op Zondag 

Heb je tijdens de week weinig tijd over om te shoppen?  
Elke eerste zondag van de maand is koopzondag. Heel wat 
winkels in het centrum van Gent openen vanaf de middag hun 
deuren. Op alle Shopop Zondagen zijn bus en tram naar en in 
Gent helemaal gratis. Op deze paaszondag wordt het extra leuk 
voor kinderen, met een paaszoektocht in het stadscentrum.  
Er zijn paaseieren voor elke deelnemer.

 www.puurgent.be  09 210 10 60 (Puur Gent) 

ZO 8 APR
North Sea Port Run Gent

Wil je eens lopen op de brede kaaien langs grote zee
schepen, onder kranen en door fabrieken? Op zondag 8 
april kun je voor de vijfde keer door het Gentse havenge
bied lopen, samen met enkele duizenden andere sportie
velingen. Het loopevenement heet voortaan North Sea Port 
Run Gent en het parcours is helemaal vernieuwd, met start 
op de hoek van het Mercatordok. Je vertrekt voor vijf of tien 
kilometer, of voor een halve marathon. Je kunt ook per twee 
deelnemen aan de Run & Bike: 21 kilometer afwisselend 
fietsen en lopen. Voor kinderen is er de Kids Run van één ki
lometer. Inschrijven doe je best op voorhand, via de website.

 www.northseaportrun.be  09 251 05 50
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DI 17 APR
Jobbeurs in de haven 
Op zoek naar een nieuwe job?  
De bedrijven in en rond North Sea 
Port zijn volop op zoek naar nieuwe 
mensen. Op de jobbeurs in de 
haven ontdek je welke vacatures 
er zijn bij dertig bedrijven uit het 
havengebied. Dat zijn niet alleen 
functies voor productiearbeiders, 
maar evengoed jobs in logistiek, 
transport of ICT. De beurs vindt 
plaats op dinsdag 17 april van 14 
tot 17 uur aan het Havenrestaurant 
(Singel 31). Vanaf 13.30 uur rijden er 
gratis pendelbusjes van het station 
GentDampoort naar de beurs. 

WO 18 TOT ZA 21 APR
Afrika Filmfestival
Tijdens het Afrika Filmfestival in De Centrale kun je het  
beste uit de Afrikaanse cinema ontdekken. Vier avonden op 
rij worden er telkens twee recente films getoond. Je kunt on
der meer naar het Keniaans sociaal drama Watu Wote en de 
Marokkaanse WOIIfilm Les hommes d'argile gaan kijken. Met 
de documentaire Pelikaanstraat 20 staat er ook een Vlaams
Malinese coproductie op het programma. Op zaterdag 21 april 
wordt het filmfestival afgesloten met een optreden van de  
populaire Marokkaanse zangeres Sanaa Marahati. Tickets 
bestel je via Uitbureau (09 233 77 88).

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

DI 17 APR
Parkeren  
in Ledeberg

Binnenkort starten de werken 
voor een nieuwe betalende par
king aan de Hundelgemsesteen
weg in Ledeberg, vlakbij tram 4.  
Het parkeergebouw, aan de 
rotonde tussen het centrum van 
Ledeberg en de flyover B401, 
biedt ruimte voor 500 auto’s. 
Het wordt ook een oplaadpunt 
voor elektrische wagens en een 
parkandride voor wie zijn tocht 
op de fiets wil verderzetten. De 
opening is voorzien voor 2020. 
Wil je meer weten over de wer
ken? Kom naar de infovergade
ring op dinsdag 17 april om 19.30 
uur in het dienstencentrum van 
Ledeberg (Ledebergplein 30). 
Inschrijven is niet nodig.

  www.stad.gent (tik 'parkeergebouw 
Ledeberg' in het zoekvenster). 
  09 266 82 37  
(Dienst Stedelijke Vernieuwing)

VR 20 & ZA 21 APR
Kinderopvang- en 
Onderwijsdagen

Werk je met kinderen? Of ben 
je ouder van een kind jonger 
dan 13 jaar? Iedereen is wel
kom op de Kinderopvang en 
Onderwijsdagen in het ICC in 
het Citadelpark. Je ontdekt er 
alles over het vrijetijdsaanbod 
voor kinderen en de opvang
mogelijkheden in Gent. Ben 
je op zoek naar een onthaal
moeder, een sportclub of het 
nieuwste leermateriaal? Je 
vindt het daar. De toegang is 
gratis, maar je moet je ticket 
bestellen op de website. 

 www.vbkeno.be  
 09 269 81 10 (Jeugddienst)

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

 09 266 83 25 (Dienst Werk)
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ZO 22 APR
Groot werfbezoek 
Gent Sint-Pieters

Hoever staat het met de 
vernieuwing van het station, 
de uitbreiding van de onder
grondse fietsenstalling en 
het toekomstige tramstation? 
Het Project Gent SintPieters 
zet op zondag 22 april de 
deuren open. Experts geven 
tussen 10 en 17 uur uitleg bij 
verschillende stopplaatsen op 
de werf. Meld je aan op het 
Infopunt, Prinses Clementina
laan 215. Daar haal je de route 
op en kun je het  toekom  s tige  
station verkennen in 3D. 
Inschrijven hoeft niet. 

 www.projectgentsintpieters.be 
 09 241 24 11 



ZIE OOK  
WWW.UITINGENT.BEagenda

april
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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MA 23 APR 
Praatcafé Dementie

Kamp je met dementie of ken je iemand met dementie?  
Het Praatcafé Dementie organiseert op 23 april een voordracht 
van 14 tot 16 uur in Open Huis Het Hoeveke, Patijntjestraat 62. 
Dokter Jan Van Elsen, verbonden aan het zorgcentrum De Refuge, 
heeft het over ‘Alzheimer en zoveel meer’. Je kunt er ervaringen 
uitwisselen, vragen stellen en informatie verzamelen. De toegang 
is gratis. Het Praatcafé Dementie is een tweemaandelijkse bijeen
komst voor familieleden en vrienden van personen met dementie. 
De persoon met dementie is zelf ook welkom.

 www.praatcafedementie.be  09 265 81 32 (Praatcafé Dementie)

VR 20 TOT MA 23 APR
Zomerliefkermis

De Zomerliefkermis, van  
20 tot 23 april in Mariaker
ke, lost het startschot voor 
het kermissenseizoen in de 
deelgemeenten. Domein 
 ClaeysBoúúaert en omge
ving vormen het decor voor 
muziek, tentoonstellingen, 
markten en kinderanimatie. 
Kijk op www.stad.gent (tik 
‘stadskermissen’ in het zoek
venster) voor het overzicht van 
alle veertien stadskermissen 
in Gent. 

  zomerliefkermis 
 09 269 46 00  

 (Dienst Evenementen,  
 Feesten, Markten en Foren)

ZA 21 APR
Wijkbeurs Kanaaldorpen
Wil je meer weten over het beleid, de realisaties en de plannen 
voor de Gentse Kanaaldorpen en zone? Je ontdekt ze op de wijk
beurs, in aanwezigheid van de burgemeester en de schepenen. 
Ook bewoners, wijkorganisaties en partners stellen er zichzelf 
voor. Deze allerlaatste wijkbeurs vindt plaats op 21 april, tussen  
14 en 17 uur, bij vzw Kompas (SintKruisWinkeldorp 73, SintKruis
Winkel). Het volledige programma vind je op de website. 

 www.stad.gent/wijkbeurs  09 266 82 47 (Dienst Beleidsparticipatie)

ZO 29 APR
Fair Fashion Fest

Op zoek naar eerlijke mode? Op zondag 29 april vindt  
het Fair Fashion Fest plaats in het MIAT (Minnemeers 10). 
Je vindt er een markt met kledij, schoenen en accessoires 
die ecologisch en onder goede arbeidsomstandigheden 
gemaakt zijn. Je kunt de nieuwe collecties ook ontdekken 
tijdens een eerlijke modeshow. Wil je meer weten over fair 
fashion? Dan kun je workshops volgen en advies krijgen over 
hoe je kledij onderhoudt of eerlijke mode kunt spotten. Het 
festival is gratis en vindt plaats van 12 tot 18 uur.

 www.fairfashionfest.be 
 0471 56 34 67 (Gent Fair Trade)
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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   @madrilevi
2   @lieze82
3   @thor_theverycoolbird
4   @asha  _the_mighty
5   @bajabikes
6   @daphne_dwo
7   @c_annelien

#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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via www.wijseuropa.gent of 09 210 10 10 (Gentinfo) 
Gent
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Kijk ook op de website voor info en voorwaarden
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