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Op woensdag 24 april vieren jonge Gentenaars 
hun buitenspeeldag. Omdat er niks leukers is 
dan buiten spelen, gaan de kinderzenders die dag 
uit de ether. Kinderen tot 12 jaar veroveren de 
straten. In verschillende wijken zijn er speciale 

activiteiten, zoals een zeepkistenrace, een cir-
cusworkshop en sportinitiaties. Benieuwd naar 
het programma in jouw wijk? Tik je postcode in 
op www.buitenspeeldag.be.  
 09 269 81 10 (Jeugddienst)
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De Gentse Raconteurs 
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‘Het water verandert je 
perspectief. Als je richting 
Afsnee vaart, zie je 
verrassend veel natuur.’OPGELET 

Wegenwerken

De Stad vernieuwt de  
bovenste laag van de rij-

weg in een aantal straten. 
Dat verhoogt de verkeers-
veiligheid en de toeganke-
lijkheid. Sommige werken 

zijn al een tijdje bezig, 
andere gaan deze maand 
van start. Hou rekening 

met hinder in deze straten:

• Noorderlaan/ 
Watersportlaan

• Dracenastraat/ 
Morekstraat

• Liefkensstraat 

• Coupure Links

 www.stad.gent/openbarewerken
 09 266 79 00 (Dienst Wegen, 

Bruggen en Waterlopen) 
 tdwegen@stad.gent

KAJAK EN KANO  
op de Leie

Vanaf vrijdag 26 april tot eind september 
kun je deelnemen aan begeleide kajak- en 
kanotochten op de Leie. Dagtochten (op 
zaterdag en zondag) brengen je langs het 
schilderachtige Afsnee of tot in het hart van 
Gent. Tijdens een avondlijke fakkeltocht 
(op vrijdag- en zaterdagavond) geniet je van 
een mooi verlichte binnenstad. Je vertrekt 
telkens van de Blaarmeersen. Reserveer 
minstens een maand vooraf. 

 www.stad.gent/kajaktochten
 09 266 81 15 (Sportdienst)  
 sportdagen.blaarmeersen@stad.gent

SINT-BAAFSABDIJ  
Romantische ruïne

De Sint-Baafsabdij, op de grond waar Gent 
ontstond in de zevende eeuw, is dit jaar te 
bezoeken vanaf vrijdag 5 april tot eind oktober. 
Op vrijdag-, zaterdag- en zondagnamiddag 
opent Historische Huizen Gent er de deuren. 
Op zondagnamiddag zorgen de Buren van de 
Abdij voor het onthaal. Om de fragiele site zo-
veel mogelijk te beschermen, is ze alleen open 
op die namiddagen, telkens van 14 tot 18 uur.

 www.sintbaafsabdijgent.be
 09 266 85 00 (Historische Huizen Gent) 

Vind je dat er meer aandacht mag zijn voor het 
psychisch welzijn van jongeren? Schuif dan op 
donderdag 2 mei vanaf 15.30 uur mee aan voor 

De Langste Tafel in het Zuidpark. Symbolisch, want de tafel is 
de plek bij uitstek voor ontmoeten en delen. Warme Stad Gent, 
OverKop en Te Gek!? bieden een gezellige plek met muziek en 
sfeer. Zorg jij ook voor iets lekkers om te delen? Laat weten of je 
komt via facebook. Iedereen welkom!

  De langste tafel Gent 
 09 267 03 00 (Dienst Welzijn en Gelijke Kansen)

SCHUIF AAN 
De langste tafel

ANNELOTTE MAES, BEGELEIDSTER
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ON WHEELS DAG
Sporten met een beperking 
Ben je een sporter met een fysieke beperking en 
heb je zin in een sportieve dag? Schrijf je dan nu al 
in voor On Wheels Dag op zondag 19 mei. To Walk 
Again en de Stad Gent organiseren een sportdag in 
de Blaarmeersen met initiaties in onder meer tennis, 
kajak, klimmen, kin-ball en squash. 

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

MELD JE AAN 
voor het secundair
Vanaf maandag 1 april om 12 uur ‘s middags kun 
je je kinderen aanmelden voor het eerste jaar 
van de middelbare school. Dat geldt  voor 1A 
en/of 1B (gewoon onderwijs) en OV4 -type 9- 1A 
en 1B (buitengewoon onderwijs). Aanmelden 
kan tot vrijdag 26 april, ook om 12 uur. Duid al 
je favoriete scholen aan in volgorde van voor-
keur. Er is geen limiet wat betreft het aantal.

  meldjeaansecundair.gent.be 
 09 210 10 10 (Gentinfo)

ANIMATIEFILMS MAKEN 
in het S.M.A.K. 
Kinderen tussen 8 en 12 jaar 
met een passie voor film, 
tekenen en plezier maken: 
opgelet. Tijdens de paas-
vakantie leef je je uit in de ani-
matiefilmateliers van WaF! 
in het S.M.A.K. De eerste dag 
ontdek je het museum met 
een gids, daarna laat je het 
creatieve beest in jezelf los. 

 www.smak.be/paaswaf 
 09 240 76 01 (S.M.A.K.)

 
GEZOCHT
Animatoren   
Ook zin om kinderen een dag 
vol spelplezier te bezorgen en je 
ondertussen rot te amuseren? 
Dan is animator zijn iets voor 
jou. Als je 16 bent of wordt, 
kun je als animator werken 
op het speelplein of bij de 
Jeugddienst. Meer weten? Surf 
naar de website of kom naar 
de infosessie in Dienstencen-
trum Gentbrugge (Braemkas-
teelstraat 29) op woensdag 3 
april, van 17.30 tot 18.30 uur. 

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

PRETFABRIEK 
voor kinderen  
en tieners
De Stad organiseert in de paasva-
kantie speelpleinwerking in de 
Braemkasteelstraat 29 in Gent-
brugge. Kinderen tussen 3 en 
12 jaar zijn een hele of halve dag 
welkom in de Pretfabriek tussen 
8 en 18 uur. Tieners (12 tot 15 jaar) 
hebben hun eigen stek in Jeugd-
huis Ekseekwo. Met een klever van 
de mutualiteit van je kind check je 
ter plekke of je recht hebt op een 
lager tarief.

  www.stad.gent/kinderen  
(klik op ‘paasvakantie’) 

 09 269 81 10 (Jeugddienst) 

SPORT, SPEL EN FUN 
in jouw wijk 
Verveling krijgt geen kans in de 
paasvakantie. De Pretkamjonet en 
de Sportkar rijden uit naar pleinen 
en parken om kinderen tussen 4 en 
14 jaar een leuke spelnamiddag te 
bezorgen. Alle activiteiten zijn gra-
tis en je hoeft niet in te schrijven. 
De locaties vind je op de website.

 www.stad.gent/kinderen  
   (klik op ‘paasvakantie’)
 09 269 81 10 (Jeugddienst)

5Ideeën voor een jonge en wijze stad? Mail kindersecretaris@stad.gent
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ELKE WEEK NIEUWS  
over Gent 

Honger naar wekelijks 
nieuws over Gent? Abon-

neer je via de website op de 
digitale nieuwsbrief van de 
Stad. Zo krijg je de laatste 

nieuwtjes in je mailbox 
en ontdek je de leukste 
evenementen als eerste.

  www.stad.gent/nieuwsbrief

SINT-BERNADETTEWIJK  
Nieuwe pannakooi 
In het Sleutelbloempark in Sint-
Amandsberg zijn de verouderde 
voetbaldoelen vernieuwd en is er een 
nieuwe pannakooi bij de ingang van 
het park. Bij panna speel je voetbal in 
een achthoekige kooi. Je schopt de bal 
zoveel mogelijk door de benen van je 
tegenstander. Het spel is razend populair 
bij jongeren. Ook in het Citadelpark en 
Nieuw Gent kun je panna spelen. Een 
overzicht van alle voetbalveldjes vind je op 
de website.

 www.stad.gent/stadsplan (klik door op ‘Sport’ en 
    vink ‘Buurtsportinfrastructuur’ aan) 
 09 266 80 00 (Sportdienst)

BINNENKIJKEN 
Stadspaleis Hotel Clemmen 
Hotel Clemmen al bezocht? In het 
adembenemende 18de-eeuwse stadspaleis 
in de Veldstraat 82 ontdek je onder meer de 
werkkamer van schrijver Maurice Maeterlinck. 
Je kunt het gebouw vanaf zondag 28 april elke 
vrijdag, zaterdag en zondag, tussen 14 en 18 uur,  
bezoeken zonder vooraf een gegidste toer te 
boeken. Op die eerste openingsdag, die tegelijk 
Erfgoeddag is, kun je voor de gelegenheid een 
foto laten nemen van jezelf in de fotostudio van 
Arnold Vander Haeghen, de laatste eigenaar.   

  www.historischehuizengent.be
  09 266 85 00   

65 BUURTVOETBALTERREINTJES  
OM JE SKILLS TE OEFENEN

Bezoekers van het Museum voor Schone 
Kunsten Gent (MSK) mogen voortaan 
met hun handen aan kunst komen. Het 

museum lanceerde een eerste voelplaat van het werk Het goede huis 
van Gustave De Smet. Zo kunnen blinde of slechtziende bezoekers 
zich een beeld vormen van het schilderij. In de toekomst komen er 
nog andere voelplaten van topstukken. 
 www.mskgent.be 

 09 323 67 00

MSK
Voelen aan kunst
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ONTMOET 

     wie
Jonathan Dequeker,  

student CVO Gent
waar

Sint-Pietersabdij 

Jonathan

Sint-Pietersabdij

Van zaterdag 20 tot zondag 
28 april kun je in de Sint-
Pietersabdij naar een expo 
gemaakt door scholieren 
en studenten. Die hadden 
een ijzersterk idee over 
fietsrekken. 

“De staalindustrie is van historisch belang 
voor Gent. Wist je dat het eerste staal 
in Vlaanderen hier gemaakt werd? Maar 
vandaag hebben beroepsopleidingen 
lassen geen sterk imago. Mijn leraar 
Bruno Noël wilde daar iets aan doen. 
Hij kwam met het idee om fietsrekken 
te ontwerpen. Echt straatmeubilair dat 
mooier is dan de gebogen buizen die je 
overal ziet. We hebben eraan gewerkt 
met leerlingen uit vijf scholen in en rond 
Gent. Het resultaat is een nieuw soort 
fietsrekken. We stellen ze tentoon op de 
binnenkoer van de Sint-Pietersabdij op 
het Sint-Pietersplein. Zelf heb ik leren 
lassen omdat ik de tekeningen die ik 
maakte als interieurdesigner eigenhan-
dig wilde kunnen uitvoeren. Ik ben trots 
op het resultaat. Lassen is een prachtig 
vak.”

 www.weldingent.be 



Steeds meer tegels, beton 
en asfalt in de stad maken 

plaats voor groen en 
verkoelend water. Hoe hard 
gaat het met de ‘ontharding’ 

van Gent? 

“Wat dacht je van een bloemenperkje? 
Met een bankje, of een regenton voor de 
kinderen?” In de Désiré Toeffaertstraat in 
Gentbrugge zijn bewoners verwikkeld 
in een speeddate met een tuinarchitecte. 
Op initiatief van het Gents MilieuFront 
(GMF) bereiden vijftien buren zich voor 
op hun ‘uitbreekweekend’. Ze zullen er 
een deel van de stoep (hun eigendom, 
zo bleek) uitbreken om plaats te maken 
voor een voortuin of geveltuin. Bewoner 
Johan Van Belleghem legde acht jaar ge-
leden al een tuintje aan. “Als het regende, 
lag er een grote plas voor mijn deur. Dat 
voortuintje verlost mij dus van natte voe-
ten. Ik vind het ook gewoon mooi: een 
beetje groen trekt kwetterende vogels 
aan en nodigt uit tot burenbabbels. Wist 
je dat een halve eeuw geleden iedereen 
hier voortuintjes had? Alleen de oudste 
bewoners van de straat herinneren zich 
dat.” 

Groene speelplaatsen
Ook scholen, organisaties en sommige 
bedrijven zijn bezig met wat ‘onthar-
ding’ heet. Ze planten of zaaien groen 
op daken en speelplaatsen, of leggen 
waterdoorlatende tegels op opritten en 
parkings. Heel wat nieuwbouw is opval-

lend groen, al is dat niet altijd zichtbaar 
vanop straat. Zo ligt het grootste dak-
park van Vlaanderen – 3.200 vierkante 
meter compleet met gras, wandelpaden 
en zelfs bomen – boven op het dak van 
de voormalige textielfabriek aan de 
Nieuwevaart, op de hoek met de Frans 
van Ryhovelaan. 
De beweging van grijs naar groen is een 
noodzaak, vindt de Gentse stadsbouw-
meester Peter Vanden Abeele. “De 
effecten van de klimaatverandering, 
zoals meer en langere hittegolven,
hevige regenval en langdurige droogte, 
vragen om een aanpassing van onze 
stad. We hebben steeds meer nood aan 
verkoeling en we moeten meer water 
ter plaatse opvangen, hergebruiken of 

laten infiltreren in de bodem. Dat kan 
door de verharding weg te werken en te 
vervangen door beplanting en water.”
In 2018 plaatste de Stad Gent 2.400 
vierkante meter gevelgroen op de eigen 
gebouwen. Daarnaast stimuleert de Stad 
geveltuinen, groenslingers en groenda-
ken. Vorig jaar kwam er meer dan 7.000 
vierkante meter gesubsidieerd groendak 
bij. De ontharding van heel wat straten, 
pleinen, voetpaden, begraafplaatsen en 
speelplaatsen komt daar nog bovenop. 
Of de som van al die maatregelen het 
prille begin is van een echte ommekeer, 
valt af te wachten. Gent is, op Antwerpen 
na, de meest verharde stad van Vlaande-
ren. Maaike Breugelmans (Dienst Milieu 
en Klimaat): “Uit de Vlaamse cijfers 

VAN GRIJS NAAR GROEN
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 ‘Natuur en open water 
trekken koele lucht tot 

diep in de stad.’

blijkt dat 41 procent van de oppervlakte 
van Gent verhard is. Onze doelstelling 
is om die verhardingsgraad niet te laten 
toenemen. Dat is een hele klus. Door de 
aanhoudende bevolkingsgroei is er nood 
aan verdichting: meer voorzieningen 
binnen de beperkte stedelijke ruimte.”

Oef, schaduw
In ieder geval is ontharding nu het credo 
bij de aanleg en herinrichting van straten 
en pleinen. Els Mechant (Groendienst): 
“Bij elk ontwerp gaan de Groendienst 
en de Wegendienst rond de tafel zitten: 
waar kan er verharding weg? Als er 
bijvoorbeeld niemand gebruikmaakt van 
bepaalde trottoirs of rotondes, kunnen 
tegels en asfalt weg. We voorzien nu om 

VAN GRIJS NAAR GROEN
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de vijf parkeerplaatsen een boom, als 
de straatbreedte dat toelaat. In smalle 
straten waar weinig plaats is, mogen 
geveltuinen sinds maart vorig jaar 
uitgroeien tot groenslingers van gevel 
tot gevel. Tussen 2011 en 2017 kwamen 
er netto 1.360 bomen bij op straat. Oef 
zeg, schaduw (lacht)! In de zomer is het 
verschil in gevoelstemperatuur in de 
schaduw immens: tot tien graden.”

Verkoeling aan het water
Het Drongenplein en de Standaertsite 
in Ledeberg zijn voorbeelden van meer 
grootschalige onthardingen, en er staan 
nog grote projecten op stapel. Renaat 
Coene (Dienst Wegen, Bruggen en Water-
lopen): “Op het Paul de Smet de Naeyer-
plein in het Miljoenenkwartier verdwijnt 
1.500 vierkante meter verharding. Bij 
de herinrichting van Oostakkerdorp 
komt er een grindgazon op het ontharde 
dorpsplein. Dat ziet eruit als gras, maar 
het is sterk genoeg voor evenementen. 
We plaatsen ook zitbanken en spel- 
elementen bij de dorpskiosk. Het wordt 
een aantrekkelijke plek, waar je op hete 
zomeravonden verkoeling vindt als het 
binnen te warm is.”
Naast de vele ‘groene snippers’ zijn ook 
grote groen- en waterpartijen nodig, 
benadrukt Maaike Breugelmans (Dienst 
Milieu en Klimaat). “Waar het kan, 
leggen we wadi’s aan. Dat zijn verlaagde 
groenzones waar het regenwater traag 
de bodem kan indringen. We onderzoe-
ken ook waar we gedempte waterlopen 

Zo zal de omgeving van de Hertstraat eruitzien.



kunnen openen, zoals al gebeurde bij de 
Nederschelde. Het zou ook een grote stap 
vooruit zijn mochten de fly-over aan het 
Zuid en het E17-viaduct in Gentbrugge 
wat plaats maken voor grote parken, 
al beslist de Stad daar niet volledig 
zelf over. Verder maken we werk van 
groenklimaatassen. Het zijn er acht. Ze 
verbinden de open ruimte, en vooral de 
vijf groenpolen, met het centrum. Tege-
lijk brengen ze koele lucht en natuur tot 
diep in de stad.” 
Het verkoelende effect van zo’n groen-
klimaatas merk je al aan den lijve langs 
de Schelde, van het Keizerpark over het 
Arbedpark naar de Gentbrugse Meersen. 
Maar op sommige assen is nog werk 
aan de winkel. Neem nu de Land van 
Waaslaan, op papier het eindpunt van 

‘groenklimaatas Sint-Amandsberg’ maar 
in realiteit hoofdzakelijk steenweg. Wie 
herinnert zich nog dat er op die laan ooit 
bomen wuifden? Ze komen terug, zeggen 
de stadsplanners, samen met nog veel 
meer groen.

Trakteer jezelf 
op een streepje 

groen.

Een geveltuin of groenslinger fleurt je straat 
op. Om een geveltuin aan te leggen heb je 
geen vergunning nodig. Is de stoep breed 
genoeg? Een simpele melding via www.stad.
gent/geveltuinen volstaat. Geen internet? Bel 
Gentinfo op 09 210 10 10. Voor een groen-
slinger spreek je af met je overbuur. De Stad 
zorgt voor de kabels over de straat en het on-
derhoud in de hoogte. Een groendak heeft 
een verkoelend effect, beschermt je dak en 
vangt regenwater op. Voor groendaken kun je 
nog altijd rekenen op subsidies: tot 250 euro 
voor het stabiliteitsonderzoek en tot 45 euro 
per vierkante meter voor de aanleg. Groenda-
ken bestaan in allerlei vormen en soorten. Van 
sommige groendaken kun je zelfs een echte 
moestuin maken. Wil je ook je voortuin ont-
harden? Kijk op de klimaatwebsite van de Stad 

voor advies.

 www.klimaatstad.gent/aanpassen
 09 268 23 00 

(Dienst Milieu en Klimaat)

Bewoners van de Désiré Toeffaertstraat maken zich op voor een ‘uitbreekweekend’. 
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 Bekijk alle activiteiten op www.delubeck.be  
(klik door op ‘kalender’) 

 Er zijn ongeveer dertig tijdelijke invullingen in Gent. Kijk op  
www.stad.gent/tijdelijkeinvulling voor een overzicht. 

  09 266 82 40 (Dienst Beleidsparticipatie) 

‘Ook scholen zijn  
welkom in dit  

stukje stadsnatuur.’
‘Moddersoepjes maken.’
Stefanie Cottenier 
Mekkerland 
“Mekkerland is een diervriendelijke 
kinderboerderij in Gent. Op woensdag, 
zaterdag en zondag bezoek je de dieren 
en zijn er gekke workshops. Kleuters 
kunnen naar hartenlust modder-
soepjes maken in de speelkeuken of 
rondrijden op tractors en loopfietsjes. 
Er is een bar met cosy corner voor de 
kleinsten. Ook scholen zijn welkom 
in dit stukje stadsnatuur, gerealiseerd 
met centen van het Burgerbudget.”

‘Lekker tot rust komen.’
Eline Danasovsky  
De Levensbloem 
“Wij organiseren activiteiten die je 
dichter bij jezelf en anderen brengen, 
zoals yoga, meditatie en zang. In onze 
hangmatten kom je tot rust of je ge-
niet van een biologisch gerecht op ons 
terras. Nieuw zijn de terrascontainers. 
Die verhuizen van Bar Bricolage op 
het Houtdok naar hier. We richten ook 
een hondenweide in en kweken eet-
bare bloemen voor het restaurant.”

‘Creatief met afbraak.‘
Pieter Quaghebeur
das Kunst 
“Ken je de Britse junk playgrounds? Ze 
bestaan ook in Gent. Vanaf eind april or-
ganiseren we iedere zondag en woensdag 
een bouwspeelplaats onder leiding van 
een jonge kunstenaar. Kinderen tussen 
8 en 14 krijgen er alle ruimte om hun 
droomwereld te timmeren met afbraak-
hout en ander recyclagemateriaal. Wie 
zin heeft om de begeleider te helpen, 
mag zich aanmelden als vrijwilliger.”

In de lente openen heel 
wat tijdelijke invullingen 
opnieuw de deuren. Eén 

van die fijne plekken is De 
Lübeck, langs de Afrikalaan. 
Net als bij DOK, iets dichter 
bij de Dampoort, starten de 

activiteiten op 28 april. 
Wat valt er te beleven?

LENTE OP  
DE LÜBECK
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Kuifje reisde als vliegende 
reporter de wereld rond. De 
Gentse Raconteurs vinden 
de wereld dichter bij huis. 
Ze tekenen getuigenissen 

op van boeiende mensen en 
leggen zo de ziel van hun 
wijk bloot. Hun verhalen 
zijn nu verzameld op een 
digitaal verhalenplatform: 

www.raconteurs.gent. 

WIJKVERHALEN

Raconteur Margit Sarbogardi (62) jaagt 
op verhalen in haar geliefde Ledeberg. 
“Ik luister met open mond naar de ver-
halen van oude Ledebergenaars, die nog 
op de keukentafel geboren zijn en weten 
hoe het hier vroeger reilde en zeilde. 
Wie kan beter vertellen hoe de wijk 
veranderd is? Ook het nieuwe, kleurrijke 
Ledeberg breng ik graag in beeld. Ik wil 
graag tonen dat we allemaal mensen met 
dezelfde vragen en problemen zijn, waar 
we ook vandaan komen.”
De mooiste verhalen vindt Margit die 
waarin oud en nieuw door elkaar lopen. 
Zo laat ze Luc en When aan het woord. 
Dat koppel brengt in hetzelfde pand Bel-
gische frietjes en Vietnamese specialitei-
ten aan de man.
Margit Sarbogardi: “Dat is niet de enige 
oosterse frietconnectie. We hebben hier 

ook een echte frietchinees. De specia-
liteit van het echtpaar Abin en Ahsien 
en hun dochter Lisette is friet met 
stoofvleessaus. In het begin vonden de 
klanten het maar raar, zo’n frietenbak-
kende Chinees. Maar intussen zijn ze het 
gewend. Het gezin houdt van de wijk en 
de liefde is wederzijds.”

Accordeonmuziek
Zoals Margit lopen er in Gent tiental-
len Raconteurs rond. Ze interviewen, 
fotograferen of filmen markante mensen 
uit hun wijk. Dat levert heerlijk lees-, 
luister- en kijkvoer op. Over André, 
die zestien uur per dag labeurt in zijn 
dagbladhandel in Sint-Amandsberg. 
Over de verdwenen schipperscafés rond 
de Vlaamsekaai, waar de mensen tot 
een gat in de nacht op accordeonmuziek 
dansten. Over zangeres Lily Castel, die 
furore maakte in de intussen afgebrande 
dancing Chalet du Sud in het Zuidpark. 
David Slosse (Dienst Beleidsparticipatie): 
“We gebruiken al langer verhalen om de 
Gentenaars dichter bij hun wijk en stad 
te betrekken. In het begin maakten we 
zelf verhalenprojecten rond locaties: de 
kraanmannen van de Voorhavenlaan, de 
textielarbeiders van Uco en De Porre, de 
redders van badhuis Van Eyck … Sinds 
enkele jaren kan iedereen meedoen, on-
der de naam Gentse Raconteurs. Nieuw 
is dat je voortaan alle getuigenissen 
terugvindt op ons digitaal verhalenplat-
form www.raconteurs.gent.” 

KUIFJE  
IN GENT

Raconteurs lanceren digitaal platform
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Op dat platform kun je ook zelf verhalen 
opladen en vastpinnen op een digitale 
kaart. “We plannen workshops waarbij 
ervaren verhalenmakers beginnende 
Raconteurs de kneepjes van het vak 
aanleren.”

Nieuwe verhalen
Zitten alvast in de pijplijn: een serie 
nieuwe podcasts over de Heilig Hartkerk 
en een verhalenproject over tachtig 
jaar woonblokken aan Schelde-
oord, beiden in de buurt van de 
Dampoort. David Slosse: “Het Heilig 
Hartplein wordt heraangelegd en de 
leegstaande kerk krijgt een nieuwe 
invulling in het kader van het stads-
vernieuwingsproject En Route. De 
Raconteurs gaan vanaf dit voorjaar op 
zoek naar inspirerende verhalen en 
slaan een brug tussen oud en nieuw.”

‘Ben jij een  
Raconteur?’

DAVID SLOSSE, DIENST BELEIDSPARTICIPATIE

“Heb je een boeiend verhaal over je wijk, over
een markante figuur, een speciale plek of een 
opmerkelijke gebeurtenis? Dan kun je nu ook 
zelf een tekst, foto, geluidsfragment of video 
opladen op het digitale verhalenplatform van 
de Gentse Raconteurs. Er staan nu al een stuk 
of honderd verhalen op, geordend per wijk of 
per thema. Er is zeker plaats voor meer. Wie 
graag Gentse Raconteur wil worden of hulp 
nodig heeft om er een te worden, mag me 
altijd contacteren!”

www.raconteurs.gent 
raconteurs@stad.gent – 09 266 82 47
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Wat zet de mensheid zoal op zijn hoofd? Designer 
Daniela Dossi liet in het Rabot 800 stoffen maken 

van traditionele hoeden uit de hele wereld. Daarmee 
ontwierp ze nieuwe hoofddeksels en een textielatlas.expo

DESIGN

“Hoeden, petten en sluiers zijn dynamische 
signalen. Ze zeggen enorm veel over je 
nationaliteit, etniciteit, religie of sociale status. 
Ik wilde dat samenbrengen in een textielatlas 
met een index die iedereen kan gebruiken. 
Een titanenwerk! Gelukkig kon ik rekenen 
op een veertigtal mannen en vrouwen van 
kunstenpraktijk Manoeuvre in het Rabot 
(lacht). Eerst bekeken we hoeden uit 170 
landen op persfoto’s. Die maakten we na: 800 
stoffen met de juiste materialen, patronen, 
technieken en kleuren. Het visuele onderzoek 
en de stoffen combineerde ik tot een dertigtal 
nieuwe ontwerpen – telkens een kruising 
van betekenissen. Zo combineerde ik een 
Jemenitische bruidegom met een Taiwanese 
betoger. Het onderzoek, de textielatlas, de 
stoffen en de hoofddeksels zijn vanaf 5 april 
te zien in Design Museum Gent. Hoedje af hoor 
voor die dames uit het Rabot. We hebben er 
twee jaar hard aan gewerkt.”

‘Inspiratie 
uit de hele 

wereld.’
DANIELA DOSSI DESIGNER

› Praktisch
05 april – 10 juni 
Expo Hybrid Heads 
Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5
www.designmuseumgent.be 
09 267 99 99   

Een bruidegom op een 

massabruiloft in het  

Jemenitische Sana’a. 

Studenten in Taipei demonstreren 

tegen een handelsverdrag tussen 

China en Taiwan. 

Hybrid Heads
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Steek je  
veilig over

DANKZIJ MIEKE …

wie
Mieke Leroy, vrijwilliger
waar
Visitatie Mariakerke  
(Zandloperstraat)

Ook zin om te helpen?
Veel scholen zoeken nog gemachtigde opzichters. 
Neem contact op met 09 266 28 00,
mobiliteit.scholenwerking@stad.gent

12
schoolstraten 

28.000
leerlingen  
basisonderwijs 

26.000
scholieren 
secundair onderwijs

“Ik ben moeder van vijf. Of het daarom 
is dat ik opzichter aan de schoolpoort 
werd? Het is gewoon heel erg zinvol 
om bij te dragen aan veiliger verkeer. 
Daarom hou ik twee dagen per week 
toezicht bij het hek van de schoolstraat. 
Ja, ook als het regent of vriest (lacht). 
De meeste mensen zijn zeer blij dat 
ik er sta om hen te helpen oversteken. 
Sommigen bedanken me, en da’s fijn. 
Toch zijn er ook mensen die hun geduld 
verliezen en schelden of claxonneren. 
Het zijn er één of twee per dag, maar 
ik laat er mijn dag niet door verknallen. 
Zolang ze het niet té bont maken.” 

Omgaan met verbale 
agressie maakt sinds 
kort deel uit van de 2,5 
uur durende opleiding tot 
gemachtigd opzichter. ‘Laat 
je niet afschrikken,’ zegt 
vrijwilliger Mieke Leroy, 
‘het is een supermooie job.’



Kostumier Aravinda Rodenburg naait pakken met de hand. Hij verwelkomt je in zijn atelier.

16

START

Rol je mouwen maar op, je 
mag een handje toesteken 
op Erfgoeddag. Zondag 28 

april staat vakmanschap 
in de kijker. Makers 

demonstreren hun kunnen, 
meesters verklappen hun 
geheimen en tijdens heel 
wat workshops leer je zelf 
de kneepjes van het vak. 

De kneepjes van

HET VAK

DE ROUTE
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Liberaal Archief
Je kocht er vroeger één in elke 
winkelstraat. Maar hoedenzaken 
zijn schaars geworden. Liberas 
(Kramersplein 23) herstelt de 
Gentse hoedenmakers in eer. De 
expo Chapeau! belicht souvenirs 
en hoofddeksels uit de voorbije 
200 jaar. Je ziet ook de nieuwe 
generatie aan het werk: leerlingen 
van CVO Spermalie maken hoeden 
onder leiding van ontwerpster 
Katrien Vanden Bogaerde.

Industriemuseum
De eerste machines? Die vond je in 
de textielfabrieken, om te spinnen 
en te weven. In het Industriemu-
seum ontdek je hoe moeilijk dat 
wel was. Kom spinnen, weven of 
vilten. Een lapje stof extra kleur 
geven? Dat kan er met planten uit 
de verftuin. In de Tinker Studio 
liggen materialen en werktuigen 
klaar om zelf creatief aan de slag 
te gaan. Prutsen is toegestaan!

Belfort
Gent heeft een rijke traditie in 
handwerk. De tocht In het spoor 
van de ambachten leidt langs 
ateliers van hedendaagse vaklui 
én plekken waar middeleeuwse 
gilden hun ding deden. Onderweg 
is véél te zien: juwelen smeden, 
taart bakken, bier brouwen ... zelfs 
‘veganistisch’ leer maken. Hier en 
daar kun je ook zelf aan de slag.
Haal het wandelplan in de Raads-
kelder van het belfort. 

Hoe maakt u het?
Met 76 activiteiten wordt 
Erfgoeddag op 28 april leuk 
voor jong en oud. Naast 
lezingen, filmvoorstellingen 
en wandelingen kun je de 
gekste dingen uitproberen op 
meer dan twintig locaties: van 
kroketten draaien in het Huis 
van Alijn tot plagiaat ont-
dekken in het STAM (zie ook 
pagina 21). Alles is gratis, maar 
let op: voor sommige activi-
teiten moet je inschrijven. Je 
vindt het programma vanaf 28 
maart op www.erfgoeddag.be 

    www.erfgoeddag.be
   09 267 14 00 (STAM)
   erfgoeddag@stad.gent 

Sint-Baafsabdij
Eeuwenlang woonden en werkten 
honderden ambachtslieden in de 
buurt van de Sint-Baafssite. Hoe 
het abdijdorp eruitzag, ontdek je 
dankzij de Buren van de Abdij. In 
de crypte staat een mooie maquet-
te, maar ze is nog niet af. Je mag 
mee knutselen. En passant kun 
je ook poppenspel zien, schrijven 
met een veer en op stap gaan met 
kruidenvrouwen en imkers. Zet 
een 3D-bril op en wandel door het 
verdwenen Spaans Kasteel. 

Design Museum Gent
De meubelen redden is een kolfje 
naar de hand van de restaurateurs 
van Design Museum Gent. Kom 
kijken hoe professionele herstel-
lers zittingen, armleuningen en 
vernislagen oplappen. De voorbije 
maanden namen ze al meubel-
ensembles van bekende ontwerpers 
als Henry van de Velde onder han-
den. Om 10.30 uur doen de stiel-
mannen hun verhaal en kun je de 
stukken in primeur bewonderen. 

4

5

1



wie
Melike Tarhan, zangeres

 Melike Tarhan
DE AGENDATIPS VAN ...

“Ikzelf ken het festival pas sinds 2014, 
toen De Centrale het naar Gent 
haalde. Sindsdien ga ik met mijn zus 
en onze kinderen. Supergezellig om 
met duizenden andere mensen naar 
muziek te luisteren en te picknicken. 
Dit jaar treed ik zelf op, met Bülent 
Gök. Bülent en ik hebben ooit al eens 
samen gezongen op een podium, als 
tienjarige Gentenaarkes tijdens een 
kinderfeest. Ik herinner me nog dat ik 
dacht: wat heeft die jongen een mooie 
stem (lacht)! We verloren elkaar uit 
het oog en bewandelden elk onze weg 
in de muziek. Hij werd bekend met 
Turkse traditionals, ik met een kruising 
tussen oosterse en westerse muziek. 
Dat wordt een blij muzikaal weerzien.”

18

Shkoon + dj EZT
ZA 13 APR  

Allez, Chantez 
VR 26 APR 

Hidirellez 
ZO 28 APR 

Zie agenda p. 19-21 

Volgens weerman Frank 
Deboosere begon de 
astronomische lente dit 
jaar op 20 maart, maar 
voor zangeres Melike 
Tarhan start het nieuwe 
seizoen pas echt met 
Hidirellez. Dat is een 
lentefestival dat ze eind 
april in Turkije, Syrië en de 
Balkan vieren. En in Gent. 
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Het internationale jazzfestival Belgian Jazz Meeting haalt op 6 april Les Chroniques 
de l’Inutile naar de Library Sessions van De Krook (Miriam Makebaplein 1). De zeven-
koppige band onder leiding van gitarist Benjamin Sauzereau brengt zijn showcase 
van 14.45 tot 15.25 uur. De toegang is gratis en je hoeft niet te reserveren.

 www.stad.gent/librarysessions
  09 323 68 83 (Bibliotheek De Krook)

Shop-op Zondag
ZO 7 APR
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 
hun deuren. Op alle Shop-op Zondagen 
zijn de bus en de tram naar en in Gent 
helemaal gratis.

 www.puur.gent/shop-op-zondag
 09 210 10 60 (Puur Gent)

  puurgent@stad.gent

Starters in The Box
MA 29 APR - ZO 26 MEI  
Op zoek naar vernieuwende initi-
atieven in handel, horeca, retail en 
diensten? In The Box (Dampoortstraat 
47) ontdek je wat Gentse starters in 
petto hebben. Van 29 april tot 26 mei 
palmen prille starters het handels-
pand in. Ze testen er hun product 
en concept uit op het grote publiek. 
Neem een kijkje en laat je verrassen.  

 startersfabriek.gent.be/ 
   startersfabriekthe-box
 09 210 10 60  

  (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent)

Je digitale wereld 
ZA 20 APRIL   
Katleen Gabriels, auteur van het 
boek Onlife - hoe de digitale wereld 
je leven bepaalt, houdt op 20 april 
van 10.15 tot 12.15 uur een lezing 
in Bibliotheek De Krook (Miriam 
Makebaplein 1). De digitale revolutie 
zorgt voor mogelijkheden maar stelt 
ook je vrijheid, zelfstandigheid en 
waardigheid op de proef. Wat zijn 
de troeven en de valkuilen? Schrijf 
in via de website of telefonisch.

 www.stad.gent/boekvoorstellingen
 09 224 22 65 (Vormingplus)  

Zot van chattaal? 
DI 23 APR   
Gaat het Nederlands ten onder aan 
emoji’s en chattaal? Of bieden die 
net nieuwe mogelijkheden? Drie 
taalexperten geven hun visie op de 
invloed van sociale media op taal-
gebruik. Deze publieksavond, in het 
kader van de reeks Kraks@dekrook, 
vindt plaats van 19.30 tot 21 uur in 
De Krook (Miriam Makebaplein 1). 

 www.stad.gent/kraks
 09 323 68 78 (Bibliotheek De Krook)

  

Shkoon + dj EZT
ZA 13 APR   
Het collectief Shkoon werd geboren 
uit de ontmoeting van een Duitse 
producer en twee Syrische dj’s 
op de vlucht. Thorben, Ameen en 
Maher mixen Arabische toon-
ladders met traditionele folk en 
klassieke harmonische structuren. 
Ze versmelten oosterse melodieën 
met westerse elektronica. Dat 
creëert een uniek geluid dat ze 
Oriental Slow-House noemen. Dj 
EZT zorgt voor de party achteraf.

 www.decentrale.be
 09 265 98 28   

agenda   
Bij alle activiteiten met dit icoon  
kun je terecht met de UiTPAS. 
+ www.uitingent.be

Ontdek meer activiteiten 
op www.uitingent.be

 www.facebook.com/uitingent
 @UiTinGent

Belgian Jazz Meeting

ZA 6 APR 

TIP

APRIL
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Expo Blije Bijen  
MA 1 APR – ZA 1 JUN
Bijen zijn bedreigd. Van maandag 
1 april tot zaterdag 1 juni ontdek 
je op een expo in het Natuur- en 
Milieucentrum De Bourgoyen 
(Driepikkelstraat 32) wat je zelf kunt 
doen om hen te helpen overleven. 
Op zondag 2 juni start de Week van 
de Bij met het grote Bijenfeezzzt 
aan De wereld van Kina: het Huis 
(Sint-Pietersplein 14).

 www.stad.gent/ 
   bourgoyen-ossemeersen
 09 216 44 78
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Voor zijn twintigste verjaardag richt het S.M.A.K. (Jan Hoetplein 1) de spots op de eigen 
huiscollectie. De expo Collectie (1) - Highlights for a Future voert je aan de hand van 
ongeveer tweehonderd werken doorheen een spannend labyrint van hedendaagse kunst. 
Met werk van onder meer Karin Hanssen (foto), Francis Alÿs, Kader Attia, Francis Bacon, 
Dara Birnbaum, Michaël Borremans en vele anderen.
   www.smak.be
 09 240 76 01

agenda

Opening Archief Gent 
ZA 27 & ZO 28 APR
De archieven van Stad en OCMW Gent 
zijn samengesmolten. Archief Gent 
viert dat met een openingsweekend 
op 27 en 28 april (Erfgoeddag) in 
De Zwarte Doos (Dulle-Grietlaan 12). 
Neem een kijkje achter de schermen 
en ontdek wat het Archief kan 
betekenen voor jou. Je kunt onderzoek 
doen naar de geschiedenis van je huis 
of voorouders. Ook digitalisering en 
educatieve werking komen aan bod. 
Er zijn het hele weekend workshops 
voor jong en oud.  

 www.stad.gent/archief 
 09 266 57 60

Allez, Chantez
VR 26 APR
Hou je ervan om voluit in groep te 
zingen? Dat kan elke maand met Allez, 
Chantez in de Handelsbeurs (Kouter 29). 
Enthousiaste zangcoaches loodsen je 
telkens vanaf 20 uur door popliedjes, 
kleinkunst en golden oldies. Het concept 
van de gratis samenzang is eenvoudig: 
enthousiasme en liefde voor muziek 
volstaan om mee te doen. 

 www.handelsbeurs.be
  09 265 91 60

Hidirellez
ZO 28 APR
Een nieuwe lente, een nieuw geluid. 
Op zondag 28 april is het Hidirellez, op 
de terreinen van Jago in Sint-Amands-
berg (Alfons Braeckmanlaan 2). Het 
internationale lentefestival bracht 
tijdens de vorige edities duizenden 
Gentenaren op de been. Op het 
programma staan Melike & Bülent Gök, 
La Panika, Gayda Istanbul en Bedia 
Akartürk, de Nachtegaal van Konya.

 www.decentrale.be
 09 265 98 28 

Voedselkaravaan 
WO 24 APR   
De voorbije maanden organiseerde 
UGent zeven debatavonden over voed-
selafval, vlees, veganisme, duurzame 
vis, korte keten, stadslandbouw en 
voedselprijzen. Al deze thema’s komen 
samen op een groot slotevent op 24 
april om 19.30 uur in Parnassus (Oude 
Houtlei 122). Je komt er alles te weten 
over het klimaatvriendelijk dieet van 
de toekomst en wat je nu al zelf kunt 
doen om je bord te verduurzamen.

 www.ugent.be/voedselkaravaan
 09 246 79 12 (UGent)

Digicafé
Facebook & Instagram
DO 25 APR   
Hebben Facebook en Instagram nog 
geheimen voor jou? Op het Digicafé 
voor beginners beantwoordt een 
coach al je vragen. Inschrijven is niet 
nodig, gewoon langskomen is de 
boodschap. Het Digicafé, dit keer over 
sociale media, vindt plaats op 25 april 
van 10 tot 12.30 uur in het Krookcafé 
van Bibliotheek De Krook.

 www.stad.gent/digicafé
 09 323 68 83 (Bibliotheek De Krook)

Highlights for a Future 
 
TOT ZO 29 SEP

TIP

TECHNIEKFESTIVAL
Flanders Expo

SAVE THE DATE  >
DO 23 MEI

APRIL
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 -voordeel van de maand:
Gratis ticket voor een concert naar keuze
bij Miry Concertzaal
in ruil voor 15 UiTPAS-punten

Meer voor kinderen in Gent: www.stad.gent/kinderen - 09 269 81 10 (Jeugddienst)

Ontdek meer activiteiten 
op www.uitingent.be

 www.facebook.com/uitingent
 @UiTinGent

Expo Rook  
TOT ZO 18 AUG   
Dat roken doodt, was al bekend in 
de jaren 50. Waarom duurde het dan 
nog tot 2011 voor het rookverbod 
op café er kwam? Het Huis van Alijn 
(Kraanlei 65) legt bloot wat ons blind 
maakte. Nog tot en met de Paters-
holfeesten kun je naar  Rook. De expo 
is verlengd met vier maanden. 

  www.huisvanalijn.be
  09 235 38 00

Vervalser vertelt
ZO 28 APR   
Het STAM (Godshuizenlaan 2) laat op 28 
april kunstvervalser Geert Jan Jansen 
aan het woord. Na zijn ontmaskering en 
gevangenisstraf werkte hij onder eigen 
naam voort. Hij legt uit hoe hij te werk 
gaat en hoe hij zich bepaalde stijlen 
eigen maakt. In de STAM-expo Het muse-
um van de misdaad (nog tot eind april) 
verneem je meer over hoe kunstverval-
singen aan het licht kwamen. Reserveren 
voor de lezing kan tot 25 april via  
www.go.stad.gent/stam. Geen internet? 
Bel Gentinfo op 09 210 10 10. 

 www.stamgent.be
 09 267 14 00 (STAM)

Zomerliefkermis
VR 26 – MA 29 APR
Het kermissenseizoen in de 
voormalige deelgemeenten gaat 
van start met de Zomerliefkermis, 
van 26 tot 29 april in Mariakerke. 
Jong en oud kunnen er terecht voor 
tal van attracties, tentoonstellingen, 
voetbaltoernooitjes en concerten  
van onder meer Jo Vally en Willy 
Sommers. Kijk op de website voor het 
overzicht van alle stadskermissen.

  www.stad.gent/stadskermissen
  09 210 10 10 (Gentinfo)

Erfgoeddag  
School van Toen
ZO 28 APR 
De School van Toen (Klein Raam-
hof 8) springt op Erfgoeddag een 
eeuw terug in de tijd. Je komt 
er te weten hoe de leerlingen 
van de Gentse ambachtsscholen 
in die periode te werk gingen. 
Kalligrafie, stikken op een oude 
Singer of merklapperij, je ziet en 
doet het. Nog op het programma: 
de mooiste nieuwjaarsbrieven 
tentoongesteld, gidsbeurten in de 
School van Toen, een expo over de 
Gentse ambachtsscholen en een 
lezing over onderwijsvernieuwer 
Leo Michel Thiery. 

  www.stad.gent/schoolvantoen
 09 225 29 03

Verteluurtje voor 
kleuters 
ZA 6 & 20 APR   
Is je kleuter dol op voorlezen? 
Op 6 april neemt Hilde Rogge 
kinderen vanaf vier jaar mee in 
haar fantasiewereld. Op 20 april 
maakt verteller Veerle Ernalsteen 
de dienst uit. Telkens van 11 tot 
11.45 uur op de kinderafdeling van 
Bibliotheek De Krook. Inschrijven is 
niet mogelijk.

 www.stad.gent/verteluurtje
 09 323 68 83 (Bibliotheek De Krook) 

Zondag kroketdag
ZO 28 APR   
Aardappelkroketjes behoren tot 
de klassieke Belgische feestkeu-
ken, maar weet je ook hoe je ze 
maakt zonder dat ze ontploffen? 
Een heuse kroketexpert leert je 
kroketten maken volgens de regels 
van de kunst op Erfgoeddag in Het 
Huis van Alijn. Klein en groot gaan 
aan de slag met de alom bekende 
kroketmachine Millecroquettes. 

  www.huisvanalijn.be  
 09 235 38 00 

Erfgoeddag 
De wereld van Kina
ZO 28 APR   
Hoe maakt De wereld 
van Kina een ten-
toonstelling? Op 
Erfgoeddag tonen 
een taxidermist, 
een geluiden-
kunstenaar, een 
bronsbeeldhouwer, 
decorateurs, maar ook een 
3D-printer wat ze kunnen. Je steekt 
ook zelf de handen uit de mouwen 
in De wereld van Kina: het Huis 
(Sint-Pietersplein 14).

 www.dewereldvankina.be  
 09 244 73 73

Kliederen met  
lentekolder 
ZA 13 & 27 APR   
Heb je creatieve en nieuwsgierige 
kinderen? De kinderbibliotheek 
van De Krook organiseert elke 
tweede en vierde zaterdag gratis 
crea-workshops van 14.30 tot 
16.30 uur. Deze maand is dat op 
13 en 27 april. Lentekolder is het 
thema van de maand. Inschrijven 
hoeft niet. 

 www.stad.gent/creaworkshops
 09 323 68 83  

  (Bibliotheek De Krook)
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WEDSTRIJD

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode: 

Waar in Gent

GENTINFO

Vraag het aan

“Dat mag, op voorwaarde dat je een vergunning hebt voor 
een ‘tijdelijke inname van de publieke ruimte’. Die vraag je 
aan via www.stad.gent/innames. Via dezelfde weg vraag je 
ook andere innames aan, zoals een werfzone, een container 

of een werfwagen. Hou je elektronische identiteitskaart 
bij de hand voor de digitale aanvraag en reken op een 

behandelingstermijn van tien dagen. Denk eraan dat je zelf 
parkeerverbodsborden moet plaatsen. Dat doe je minstens 48 
uur op voorhand. Op hetzelfde moment geef je aan de politie 

de nummerplaten door van alle wagens die er dan geparkeerd 
staan. Meer info? Neem contact op met de Afdeling Innames 
Publieke Ruimte via innames@stad.gent of 09 266 79 90.”

Gentinfo
 Voor al je vragen over stadsdiensten

Van maandag tot en met zaterdag, van 8 tot 19 uur.
  09 210 10 10  gentinfo@stad.gent  www.stad.gent > chat ‘links onderaan’

‘Ik verhuis. Mag mijn verhuislift 
zomaar op de stoep en mag ik een 

parkeerplaats bezetten?’ 
MARION DE CONDÉ, GENT 

COLOFON 
Stadsmagazine Gent is een uitgave van de Dienst Communicatie (Stad Gent).
09 266 52 92, stadsmagazine@stad.gent, www.stad.gent/stadsmagazine
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Mieke Hullebroeck, algemeen directeur, stadhuis, 
 Botermarkt 1, 9000 Gent EINDREDACTIE DIENST COMMUNICATIE Yves Deckmyn (coördinatie), 
en Thomas Lecompte. REALISATIE F-TWEE UITGEVERIJ Maarten Messiaen (bladcoördinatie 
en redactie) Joram De Bock, Ine Bonte, Bart Desomer, Nathalie Van Laecke (redactie), 
Catherine Bogaerts (vormgeving), Anne Deknock, Thomas Sweertvaegher (fotografie).  

Stuur de oplossing vóór maandag 8 april naar   
waaringent@stad.gent of via de post naar: Stadhuis,  
Wedstrijd Waar in Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent

Vijf winnaars 
krijgen een duoticket voor de nieuwe 
expo De Collectie (1) - Highlights for a 
Future in het S.M.A.K.

MEER NUMMERS www.stad.gent/stadsmagazine

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden het brugje aan  
de Tolhuissluis.
• Hannes Descamps, Gent
• Geert Goeman, Mariakerke
• Cynthia Hufkens, Sint-Amandsberg
• Jan Moesen, Gent
• Barbara Vermeiren, Gentbrugge
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1  @AMELIEROMBAUTS
Gent

2  @JETHROMORTIER
Gent

3  @ALEX_MONBAILLIU
Korenmarkt

4  @IBIS_BUDGET_GENT
Gent

5  @GLIMP75
Graslei

6  @MALYKA74
Gentbrugge

 7  @KLAASVANDERLINDEN
Gent

JOUW

FOTO
HIER

2

5 6

7

43

1

  Instagram is een gratis app die je op je smartphone of tablet kunt downloaden. 
Via Instagram kun je foto’s delen. 

Verschijn je ook graag op  
deze pagina? Post dan je foto’s 
op Instagram met #instagent  

of mail ze naar 
stadsmagazine@stad.gent. 

Misschien komt je foto wel in het 
Stadsmagazine van volgende 

maand terecht.

#INSTAGENT



Ear to  
the Ground
Festival

Info & tickets op www.debijloke.be/ettg of via 09 323 61 00

Za 06.04.19
Bijlokesite

Ontdek nieuwe muziek
in 32 korte voorstellingen.
15u00 tot 23u00 - 3 euro per concert
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