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IN ‘T KASTEEL

Solidair in  
donkere dagen

Winter  
in Gent



Pijlstaarten, kieviten, slobeenden, smienten, 
wintertalingen en tal van ganzensoorten: van 
overal uit het noorden komen ze ’s winters naar 
de Bourgoyen-Ossemeersen. Vorig jaar waren 
er tweeduizend trekvogels aan het pootjebaden 
in het overwinteringsgebied. Hopelijk komt 

er dit jaar snel een einde aan de lange droogte. 
Wil je er meer over weten? Nog tot eind januari 
is er in het Natuur- en Milieucentrum De Bour-
goyen (Driepikkelstraat 32) een tentoonstelling 
over wintertrekvogels. 

 www.stad.gent/bourgoyen-ossemeersen
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Solidair eindejaar
Eindejaar is traditioneel de peri-
ode om solidair te zijn. Wil je iets 
doen voor Gentenaars die het 
niet makkelijk hebben? Doe mee 
met Warme Winter of met de 
omruilactie van de UiTPAS. Soci-
ale organisaties kunnen het hele 
jaar door vrijwilligers gebruiken.

16
Winterse leute
De Kerstman spaarde kosten 
noch moeite dit jaar: een 
warme eindejaarssfeer in de 
straten, kinderanimatie op 
heel wat pleinen in het hart 
van de stad. En hij brengt 
ook vrienden mee uit het 
Hoge Noorden: Vikingen.
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“Ik wilde niet meer dat mijn 
leven afhankelijk was van de 
sigaretten. Roken bepaalde 
mijn doen en laten.”

WINTERPRIK
Strooiroutes

De strooidiensten staan klaar 
om bij nacht en ontij uit te 
rukken. Ze gebruiken daar-
voor weersvoorspellingen 

en een prioriteitenkaart. Die 
geeft aan op welke cruciale 
assen eerst wordt gestrooid. 
Wil je weten in welke straten 
de strooidiensten passeren? 
Op de website kun je de rou-
tes raadplegen. Ondervind je 
specifieke problemen? Neem 
dan contact op met Gentinfo. 

  www.stad.gent  
(tik ‘sneeuw- en ijzelbestrijding’ in het 

zoekvenster) 
 09 210 10 10 (Gentinfo)

Januari is poëziemaand. Met een beetje geluk ver-
schijnt ook jouw werk in het volgende Stadsmaga-
zine, op de website of op de sociale media van de 
Stad. Schrijf een haiku, een limerick of een ander 

gedicht van maximum zes regels, waarin je uitlegt waarom jouw wijk de 
leukste is van de hele stad. Stuur het voor 7 december naar communicatie@
stad.gent of Stadsmagazine, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent. Schrijver 
en dichter Christophe Vekeman selecteert zijn favorieten.

 www.stad.gent (tik ‘poëziemaand’ in het zoekvenster)
 09 323 68 00 (Bibliotheek De Krook)

GROEPSCURSUS
Stoppen met roken 

Groepscursussen zijn een effectief mid-
del om te stoppen met roken. De ervaren 
tabako loog Luc Timmermans helpt je in 
acht sessies van je slechte gewoonte af. 
De sessies in het Vredeshuis (Sint-Mar-
grietstraat 9) beginnen op donderdag 31 
januari en eindigen in april. De cursus 
wordt grotendeels terugbetaald door de 
mutualiteit en kost 48 euro. Heb je een 
verhoogde tegemoetkoming, dan betaal 
je 24 euro. De plaatsen zijn beperkt. 
Meld je dus snel aan. Inschrijven kan via 
www.go.stad.gent/stopmetroken. Geen 
internet? Bel Gentinfo op het nummer  
09 210 10 10.

OPROEP POËZIE
Ode aan 
je wijk

LIJN 19
Bus van Gent-Sint-Pieters  
naar Ghelamco

Sinds begin oktober heeft het Arteveldepark – de 
stadsontwikkeling rondom de Ghelamco Arena – 
er een buslijn bij. Lijn 19 verbindt het Artevelde-
park met het station Gent Sint-Pieters en de 
Koningin Fabiolalaan. De bussen rijden elke dag 
tussen 6.30 uur en 19.30 uur. Op schooldagen 
passeert er om het kwartier eentje, tijdens vakan-
ties en op zaterdagen is dat om de 20 minuten en 
op zondagen om de 25 minuten.

  www.delijn.be/gent  09 266 28 00 (Mobiliteitsbedrijf)

LIDEWEI CALLENS, CURSIST 

http://www.stad.gent
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GEZOCHT 
Leden adviesraad
De Stedelijke Adviesraad voor Personen met een 
 Handicap (SAPH) adviseert het stadsbestuur over 
onder meer toegankelijkheid, mobiliteit, huisvesting, 
tewerkstelling en vrijetijdsbesteding van personen 
met een beperking of chronische ziekte. Wil je mee de 
belangen van die Gentenaars behartigen? Stuur een 
mail naar saphgent@hotmail.com of bel de Dienst 
Welzijn en Gelijke Kansen op 09 267 03 00.

SPORTCURSUSSEN 
Schrijf je in 
In februari start de Stad Gent opnieuw met een reeks 
halfjaarlijkse sportcursussen voor zowel jongeren 
als volwassenen. Ze kunnen deelnemen aan zwem-
men, badminton en tennis. Kinderen tussen 3 en 9 
jaar kunnen daarnaast ook kiezen voor Multimove 
of Multi SkillZ. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar met 
een beperking is er de cursus G-zwemmen. De 
inschrijvingen starten op zaterdag 15 december voor 
Gentenaars en vanaf maandag 17 december voor 
niet-Gentenaars, telkens om 9 uur.

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

SCHRIJF JE IN 
Blind Sports Date 
Sportieve jongeren en 
volwassenen met een visuele 
beperking kunnen hun hart 
ophalen tijdens de Blind Sports 
Date van de Sportdienst en 
Parantee-Psylos op woensdag 
27 februari. Op het programma 
staan initiaties torbal, karate, 
goalbal, jiujitsu … Afspraak in 
sporthal Bourgoyen. 

 Schrijf je nu al in op www.stad.gent (tik 
‘Blind Sports Date’ in het zoekvenster)

  09 266 80 00 of sportdienst@stad.gent

OCMW
Stookoliepremie 
Verwarm je met stookolie, 
petroleum of bulkpropaangas, 
en is het financieel moeilijk om 
je huis warm te houden? Dan 
kun je een verwarmingstoelage 
aanvragen. Voor meer infor-
matie over de stookoliepremie 
en over de voorwaarden ervan 
kun je naar een OCMW-zitdag 
in je buurt. Om te weten waar 
en wanneer die plaatsvinden 
neem je best contact op met de 
Energiecel van het OCMW.
 09 266 99 52 (Energiecel OCMW Gent) 
 www.ocmwgent.be (tik ‘stookolie’ in het  

 zoekvenster)

VUURWERK 
Hou het veilig
Het middernachtvuurwerk op 
oudjaar aan Portus Ganda lokt 
jaarlijks duizenden toeschou-
wers. Steek je toch liever zelf 
vuurwerk af? Zonder toestem-
ming mag dat enkel in de nacht 
van 31 december, van midder-
nacht tot 1 uur. Wensballonnen 
en voetzoekers blijven altijd 
 verboden. Overtreders riskeren 
een boete. 

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

  09 268 21 00 (Dienst Preventie  
voor Veiligheid)

TIPS 
Duurzaam en  
(h)eerlijk feesten
Een diner met lokaal geteel-
de groentjes, huisgemaakte 
limonade en een kerstoutfit 
uit een tweedehandswinkel. 
Het is niet moeilijk om je 
eindejaar in een duurzaam 
jasje te steken. Op www.gent-
fairtrade.be vind je allerlei 
tips voor een originele twist. 
Vanaf 1 december ligt ook de 
gratis brochure Duurzaam 
en (h)eerlijk feesten in de 
Stadswinkel en de Gentse 
Wereldwinkels.
 09 223 29 53 (Gent Fair Trade)

mailto:saphgent@hotmail.com
http://www.stad.gent/sport
http://www.stad.gent
mailto:sportdienst@stad.gent
http://www.stad.gent
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AFSCHAKELPLAN 
Bereid je voor 
Deze winter is er een kleine kans op stroom tekort. 
Het afschakelplan is het laatste middel tegen een 
algemene stroomonderbreking. Dat schakelt de 
stroom in bepaalde zones enkele uren uit. Om dat 
te vermijden, kun je nu al voorzorgen nemen. Op 
www.stad.gent/afschakelplan lees je wat je kunt 
doen vóór, tijdens en na een onderbreking. Als 
die er komt, krijg je op voorhand een verwittiging.
 0800 120 33 (Off-on)

84 LAADPALEN 
OM IN TE  
PLUGGEN

Wordt jouw straat de Strafste Straat van 
 Wondelgem of Muide-Meulestede? Met de 
Strafste Straat is lokaal dienstencentrum De 
Waterspiegel op zoek naar nieuwe buurtinitiatie-

ven. Er zijn tal van dingen die je kunt doen om je buren samen te brengen en 
te helpen. Oppas- of boodschappenhulp, huiswerkbegeleiding, samen koken, 
opruimacties … Werk je project uit en dien het in vóór 31 december. De twee 
Strafste Straten winnen een buurtfeest ter waarde van 500 euro.

 www.ocmwgent.be/destrafstestraat   09 266 30 50 (ldc De Waterspiegel)   jolien.cosaert@ocmw.gent 

LAADPALEN 
Hou ze vrij
Tegen eind 2018 zijn er 84 laadpalen 
voor elektrische wagens in Gent. 
Waar ze precies staan, zie je op  
www.stad.gent/stadsplan (klik op 
‘mobiliteit’, en vink ‘laadpunt elektri-
sche wagen’ aan). Wil je parkeren met 
een gewone wagen? Houd deze plaat-
sen dan vrij voor e-wagens. Je herkent 
de parkeerplaatsen aan de wegmarke-
ring, en aan de paal natuurlijk.
 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)

SOCIALE  
WONINGEN
Update  
lijsten

Ben je ingeschreven als 
kandidaat-huurder voor 

een sociale woning? 
Dan krijg je binnenkort 
een brief in de bus met 
de vraag of je nog altijd 
interesse hebt. Vergeet 
niet te reageren, anders 
word je van de wachtlijst 

geschrapt. Ga langs bij een 
van de woonwijzers (de 

voormalige woonwinkels) 
als je hulp nodig hebt bij 

het invullen. 

 www.stad.gent  
(tik ‘woonwijzers’ 

 in het zoekvenster)
 09 266 76 40 (Dienst Wonen) 

STRAFSTE STRAAT
Dien je project in

DE STRAFSTE STRAAT

http://www.stad.gent/afschakelplan
http://www.ocmwgent.be/destrafstestraat
mailto:jolien.cosaert@ocmw.gent
http://www.stad.gent
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Tom de Windt  

Pachagreens
waar

Desteldonk

ONTMOET

Boer TomGentse winkels en restaurants 
die willen werken met dagverse 
producten uit de buurt kunnen 
voortaan bestellen bij Vanier. Dat 
nieuwe korteketenplatform levert 
al op 35 adressen in Gent, met 
steun van de Stad.

“Ik kweek microgreens: jonge zonne
bloem, radijs, broccoli en andere 
groenten die je al oogst na 10 tot 21 
dagen. Ze zitten boordevol voedings
stoffen, smaken intens en maken je 
bord aantrekkelijk. Gentse restau
rants bestellen nu microgroenten 
uit Nederland. Da’s zonde, want er 
komen veel voedselkilometers aan te 
pas en bovendien verliezen micro
groenten hun smaak en voedings
waarde als ze dagen onderweg zijn 
in donkere koelwagens. Daarom werk 
ik met Vanier. Dat platform slaat de 
brug tussen boer, horeca en retail. Zij 
nemen mijn zorgen op het vlak van 
administratie en logistiek weg. Vanier 
is duurzamer: seizoensgebonden 
en lokale producten verlagen de 
milieuimpact van ons voedsel en 
de boer krijgt een eerlijke prijs. Er 
is meer vraag naar meer eten van 
dichtbij. De consument wil weten wat 
hij eet.”

  09 362 16 72
 www.vanier.gent

Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van 
evenementen en van de restaurants en winkels die met 
Vanier-producten werken.

Keurestraat 111, 
Desteldonk



88

Een actie voor het goede 
doel, een helpende hand: 
eindejaar is traditioneel de 
periode om solidair te zijn. 
Wil je ook iets doen? Als 
vrijwilliger kun je het hele 

jaar door het verschil maken.

Hoe kouder en donkerder de dagen, 
hoe aanlokkelijker het vooruitzicht 
om in de gezellige warmte thuis te ko-
men. Dat geluk is niet voor iedereen 

weggelegd. Vele Gentenaars hebben geen 
dak boven het hoofd. Vroeger konden zij 
alleen in dag- en nachtopvang terecht. 
Sinds een paar jaar voorziet de Stad tijdens 
de winter ook avondopvang. Onder de 
vlag Warme Winter heten professionele 
hulpverleners en vrijwilligers hen samen 
welkom van 19 november tot 17 maart, 
elke dag van 16.30 tot 20.30 uur. 
Gezinnen met kinderen kunnen  
’s avonds in de Wittemolenstraat in 
Sint-Amandsberg terecht, alleenstaan-
den vinden onderdak in de Pannestraat 

in het Rabot. Warme Winter voorziet 
soep, brood en koffie of thee. Voor de 
kinderen is er een speelhoek en huis-
werkbegeleiding. 

Luisteren zonder oordeel
Jenka Van de Voorde (vzw Sivi) denkt 
met een warm gevoel terug aan de 
vorige editie. “Vorig jaar mocht onze 
vrijwilliger Linda gratis voeding opha-
len bij een grootwarenhuis. Ze kookte 
dan thuis lekkere gerechten en bracht 
die ’s avonds mee naar Warme Winter. 
Dat waardeerden de bezoekers enorm. 
Iemand anders bracht knutselspullen 
mee. Een muzikant leerde de kinderen 
liedjes aan. En een Turkse bakker bracht 
elke avond zijn niet verkochte brood 
langs. Je zag de verbondenheid groeien 
tussen bezoekers, vrijwilligers en buurt-
bewoners. Mooi om te zien.”
Marc Roels is er dit jaar ook weer bij.  
Hij deed al vrijwilligerswerk bij 
aids patiënten en mensen met 
psychische problemen. Tegen-
woordig helpt hij vluchtelingen, 
springt hij bij in een woonzorgcen-
trum en ondersteunt hij Warme Winter. 
Marc Roels: “In Warme Winter probeer 

‘Als vrijwilliger 
krijg je meer terug 

dan je geeft.’
MARC ROELS

 VRIJWILLIGER WARME WINTER

RECHTSTREEKS 
UIT HET HART

Solidariteit in donkere dagen

VRIJWILLIGERS
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kan het elke Gentenaar aanbevelen: gun 
jezelf vrijwilligerswerk. Het is voedend. 
En verrijkend, want je maakt kennis 

met een onbekende wereld. Dan groeit 
je begrip vanzelf.”
Jenka Van de Voorde: “We krijgen 
gezinnen uit Roemenië en Slovakije over 
de vloer, maar ook Gentenaars die door 
een tegenslag alles kwijtgespeeld zijn. 
Dat kan iedereen overkomen. Het zijn 
mensen als jij en ik, maar in een zeer 
stresserende situatie. In Warme Winter 
kunnen ze even tot rust komen.”

Ook na kerst
Vorig jaar draaiden 180 vrijwilligers mee 
in Warme Winter. Kriebelt het om ook iets 
te doen? Denk dan verder dan de kerstpe-
riode. Gent kan het hele jaar door vrijwil-

ligers gebruiken. Enkele voorbeelden?
Trees De Bruycker (regie armoedebeleid 
OCMW Gent): “Kras vzw is een netwerk 
dat zeventien Gentse verenigingen over-
koepelt. Die bereiken met 550 vrijwilli-
gers ruim 13.000 mensen in armoede. 
Een van die verenigingen is De Zuidpoort. 
Vrijwilligers doen er klusjes, helpen 
op het kookatelier of begeleiden een 
uitstap. Sommige mensen gaan zelfs een 
‘bondgenootschap’ aan. Zij ondersteu-
nen één-op-één mensen die hun leven op 
de rails proberen te krijgen.” 

Kledij en huisraad
De Sloep steunt ouders met jonge kin-
deren uit de wijken Muide-Meulestede, 
Sluizeken-Tolhuis-Ham, Dampoort en 
Sint-Amandsberg. Vrijwilligers helpen er 
met de kinderopvang, geven Nederlandse 
conversatieles of begeleiden jongeren 
naar werk. De vzw Een Hart voor Vluchte-

ik vooral te luisteren, zonder te oorde-
len. Professionele  hulpverleners willen 
helpen en bijsturen. Dat is goed. Maar 
mensen die in de miserie zitten, willen 
soms gewoon een babbeltje doen zonder 
meer.”

Verrijkend 
Vrijwilligerswerk is geen opoffering, 
vindt Marc. “Je krijgt meer terug dan je 
geeft. Het is een fantastisch gevoel als 
je iets kunt betekenen voor iemand. Ik 
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“Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk? Neem 
dan een kijkje op het Vrijwilligerspunt Gent. 
Onze site bevat tientallen vacatures voor 
vrijwilligers. Die filter je in functie van de 
wijk waar je aan de slag wil, of op het soort 
vrijwilligerswerk, de doelgroep en het aantal 
uren per week. Je kunt een job alert instel-
len, waardoor vacatures automatisch bij jou 
terechtkomen als ze beantwoorden aan jouw 
profiel. Je mag het ook omgekeerd aanpak-
ken: maak een profiel aan, dan contacteren 
organisaties jou. Vrijwilligers kunnen ons ook 
bellen of mailen, of langskomen op maandag 
en vrijdag, telkens van 9 tot 12.30 uur, op 
de derde verdieping van het Administratief 

Centrum Zuid.”

 www.vrijwilligerspunt.stad.gent 
 09 267 03 00, vrijwilligerspunt@stad.gent 

 AC Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, lokaal 303 

Bevoegd: schepenen Rudy Coddens, Resul 
Tapmaz en Annelies Storms

‘Eén adres voor 
vrijwilligerswerk.’

MOHAMED EL BAKALI
VRIJWILLIGERSPUNT GENT

lingen brengt dan weer nieuwkomers en 
 kwetsbare Gentenaars samen. Ze krijgen 
een startpakket en materiële noodhulp, zo-
als kledij, huisraad en verzorgingsspullen. 
Trees De Bruycker: “Tientallen Gentse 
verenigingen en initiatieven zijn perma-
nent op zoek naar gemotiveerde mensen. 
Je moet gewoon iets vinden dat past bij jou 
en je talenten. Op het Vrijwilligerspunt 
vind je zeker vrijwilligerswerk dat je hele-
maal ligt (zie kadertje).”

Warmste Week
Naast al die vrijwilligers met jeukende 
handen is er ook nood aan gulle gevers. 
Spullen (zoals dekens, kledij en luiers) 
zijn welkom, maar ook centen komen 
altijd van pas. Tijdens de Warmste Week 
van Studio Brussel (van 18 tot 24 decem-
ber) zullen wilde weldoeners weer meer 
dan duizend goede doelen steunen. Ook 
de Stad Gent doet mee. Nog tot en met 
22 december kun je in de Stadswinkel 
 (Botermarkt 17A) je UiTPAS-punten om-
ruilen voor knutselmateriaal ten voor-

dele van het Multifunctioneel Centrum 
Sint-Jozef. Dat ondersteunt kinderen en 
jongeren met een verstandelijke beper-
king gekoppeld aan andere problemen.
Pashouder Veerle Vandecasteele is er 
helemaal klaar voor. “De UiTPAS is een 
spaarkaart. Bij elke culturele of sportieve 
activiteit spaar je punten, die je kunt om-
zetten in een korting, een gratis ticket of 
een hebbedingetje. Tijdens Music for Life 
steun je er een goed doel mee. Vorig jaar 
heb ik mijn punten ingeruild voor turn-
zakjes, die de vzw Kras aan kinderen in 
armoede schonk. Dit jaar gaan de punten 
naar potloden en stiften voor kinderen 
met een verstandelijke beperking. Ik ben 
regelmatig gaan zwemmen. Mijn puntjes 
staan te popelen (lacht)!” 

Doe je mee? 
Warme Winter  www.enchantevzw.be  
 info@enchantevzw.be  0472 92 61 78

UiTPAS-actie  www.uitingent.be
Armoedewerkingen  www.krasgent.be  www.roei.ehvv.be  
 www.desloep.be

mailto:vrijwilligerspunt@stad.gent
http://www.enchantevzw.be
mailto:info@enchantevzw.be
http://www.uitingent.be
http://www.krasgent.be
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Wil je een afspraak met een energiecoach?  
Neem contact op met Jeroen Persyn via 

 energiecoaching@stad.gent  09 268 23 00  
Info en voorwaarden: 

 www.gentklimaatstad.be/ondernemen   
Bevoegd: schepen Tine Heyse 

‘Kleine ingrepen hebben 
een grote impact op ons 

energieverbruik.’

ADVISEUR  
AAN DE DEUR

Of je nu een winkel 
hebt of een horecazaak, 
energie is een grote kost 

voor elke handelaar. 
Gentse ondernemers 

die hun energiefactuur 
willen verlagen, kunnen 
een beroep doen op de 

energiecoaches van de Stad. 
Al 240 zaken maakten er 
gebruik van. Wat levert 
energiecoaching op?

3 X VRAGEN

‘20% minder energiekosten.’
Jeroen Persyn
Dienst Milieu en Klimaat
“Een energiecoach licht het energiever-
bruik van je zaak door. Het gebouw, de 
verlichting, de verwarming, ventilatie en 
koeling, je elektrische toestellen: alles 
zit in de analyse. Na een bezoek krijg je 
concrete maatregelen om je verbruik te 
verlagen. Geen grote verbouwingen, maar 
ingrepen en investeringen die snel terug-
verdiend zijn. Met het advies op maat van 
de energiecoach kun je tot twintig procent 
besparen op je energiefactuur.”

‘Energiebesparende tips.’
David Claes
Restaurant De Stokerij
“Onze naam zegt het al: we moeten veel 
stoken om het hier warm te krijgen. Om 
ons verbruik aan te pakken, maakte ik 
een afspraak met een energiecoach. Met 
infraroodfoto’s toonde die waar het effici-
enter kon. Op zijn aangeven hebben we de 
vloerverwarming lager gezet en lamellen 
geplaatst voor de diepvries. Als je nu de 
diepvriezer opent, ontsnapt er geen koude 
meer. Dat soort kleine ingrepen heeft een 
grote impact op ons energieverbruik.”

‘4.000 keer minder uitstoot.’
Sophie Verdeure
Proxy Delhaize Kouter
“Ik heb zelf geen technische achtergrond. 
Bij de renovatie van onze winkel was de 
expertise van de energiecoach dus heel 
welkom. Op zijn aangeven koelen we bij-
voorbeeld niet meer met freongas, maar 
met CO2. Dat geeft tot 4.000 keer minder 
uitstoot. En het is goed voor je portemon-
nee: je kunt er warmte mee recupereren 
om ruimtes te verwarmen. Naast dat 
soort tips, doet de energiecoach ook alle 
aanvragen voor subsidies. Handig!”

mailto:energiecoaching@stad.gent


Ver weg van het 
stadsgewoel voltrok zich 
de voorbije maanden de 

redding van een dorp. Een 
klein mirakel, volgens de 
bewoners. Met dank aan 

Kabouter Wesley. 

M
arnix De Smet zit naast zijn 
broer op de buurtmaaltijd van 
Sint-Kruis-Winkel, één van de 
vier kanaaldorpen in het noor-

den van Gent, samen met Mendonk, 
Desteldonk en Terdonk. Het Open Huis, 
een ontmoetingsplaats voor 55-plussers,  
is goed gevuld. Naast de geur van soep 
hangt er iets van trots in de lucht. “Yes, 
het is ons gelukt. We hebben de beves-
tiging van de Broeders van Liefde dat 
de basisschool openblijft”, zegt Marnix. 
“We wilden niet eindigen zoals minder 
fortuinlijke havendorpen. Daar gingen 
na de school ook de jeugdbeweging, de 
bakker en de cafés dicht.” 
Omdat er onvoldoende centen waren 
voor de renovatie van het gebouw, moes-

ten het dorpsschooltje en de jeugd-
werking de deuren sluiten. Nadat het 
oudercomité en de vzw Moervaart-
vallei, de bewonersgroep van Marnix, 
een geldinzameling opstartten en 
praktische oplossingen voorstelden, 
legde de Stad het resterende bedrag op 
tafel. Televisiemaker Jonas Geirnaert, 
die zelf opgroeide in het dorp, gaf het 
protest tegen de sluiting een bekende 
smoel: de stampvoetende Kabouter 
Wesley verscheen overal in het straat-
beeld. “De respons was geweldig, we 
kunnen zelfs investeren in speeltui-
gen”, aldus Marnix.

Dynamiek
Na de buurtmaaltijd gaat het richting 

hoofdstraat. In de namiddagzon leggen 
werklieden de trap naar het nieuwe 
Buurtpunt, een ‘antenne’ van de Stad en 
het OCMW. Een paar huizen verderop 
ging recent ook al een X-punt open. 
Daar serveren mensen met een (menta-
le) beperking soep en drankjes. Dat idee 
wordt door vzw Kompas ook toegepast 
in de Pietersbar in de Sint-Pietersabdij. 
Wijkregisseur Christine Vervaet (Dienst 
Beleidsparticipatie): “Er is een nieuwe 
dynamiek in Sint-Kruis-Winkel. Het 
verzet tegen de sluiting van de school 
heeft de mensen in het dorp bij elkaar 
gebracht.”
Het nieuwe Buurtpunt is het sluit-
stuk van een reeks investeringen. De 
dorpskern is grondig vernieuwd, langs 

HINTERLAND MET KARAKTER

SINT-KRUIS-WINKEL
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‘Er is een
nieuwe dynamiek

in het dorp.’

de oude Moervaartarm ging een nieuwe 
fietslus open met steigers, bankjes en 
knooppunten. Steeds meer fietsers, 
hengelaars en kajakkers ontdekken de 
rust van de Moervaartvallei. Vlaande-
ren investeert in een aaneengesloten 
natuurgebied langs de Moervaart. Dat 
moet de uitbreiding van het Kluizendok 
compenseren. “Wat mensen ook den-
ken: dit dorp is helemaal niet op sterven 
na dood”, zegt Marnix. “Er komen net 
heel wat jonge gezinnen in Mendonk en 
Sint-Kruis-Winkel wonen.”

Busverbinding
Alleen maar goed nieuws dan? “We 
moeten alert blijven”, zegt de wijkregis-
seur. “Zopas bleek uit een studie dat de 

daling van het fijn stof in de kanaaldor-
pen al twee jaar stagneert. Veel bewo-
ners zouden graag zien dat de omliggen-
de bedrijven nog meer inspanningen 
doen om de luchtkwaliteit te verbe-
teren.” Marnix heeft nog een andere 
verzuchting. “Slechts twee bussen van 
De Lijn per dag richting Gent, dat moet 
toch beter kunnen?”

HINTERLAND MET KARAKTER

‘Voortaan kunnen de bewoners van de 
kanaaldorpen in het Buurtpunt terecht voor 
de wekelijkse zitdagen van de Dienst Burger-
zaken van de Stad Gent, Ouderenzorg van het 
OCMW en de Parochie. Eén keer per maand 
kun je er betaalbare producten kopen bij de 
Sociale Kruidenier, is er buurtkoffie en komt 
de maatschappelijk werker van het Welzijns-
bureau naar het gebouw. De eerste en de 
derde dinsdag van de maand kun je tussen 
10 en 12 uur je fiets voor een zacht prijsje 
laten herstellen. Op maandagnamiddag is 
het Buurtpunt een open ontmoetingsruimte. 
Buurtverenigingen kunnen de lokalen gebrui-
ken voor hun werking en activiteiten.’ 
Bekijk de zitdagen en openingsuren op  
www.ocmwgent.be/antenne-kanaaldorpen

Buurtpunt Sint-Kruis-Winkeldorp 63,  
9042 Gent
 09 266 31 68 of 0478 67 00 27
 www.stad.gent (tik ‘Gentse kanaaldorpen’  

 in het zoekvenster) 

‘Er komt een
ontmoetings plek bij’.

MOYRA MATTHYS
ANTENNEMEDEWERKER OCMW 
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Dat roken doodt, was al bekend in de jaren 40.  
Waarom duurde het dan nog tot 2011 voor het 

rookverbod er kwam? De expo ‘Rook’ in het  
Huis van Alijn legt bloot wat ons blind maakte. 

expo

HUIS VAN ALIJN

‘Rook’

“Rokende papa’s aan het kraambed. 
Leraars die een eind wegpaffen voor 
de klas. Communicanten die vol trots 

hun eerste sigaret roken. Wat ooit 
doodnormaal was, choqueert nu. Als 
museum van het dagelijkse leven legt 

het Huis van Alijn die evolutie bloot met 
archiefmateriaal. De beeldtaal verleidt, 
maar de mentaliteitsverandering rond 

roken roept vragen op. Hoe is het mogelijk 
dat de wetenschappelijke bewijzen zo 
weinig overtuigingskracht hadden bij 
de overheid en het grote publiek? Die 
vraag is vandaag actueel. Denk maar 

aan wat actiegroepen ‘het nieuwe roken’ 
noemen: luchtverontreiniging, suiker, 
broeikasgassen … Hoe mentaliteiten 

veranderen, is boeiende materie. 
Middelbare scholen kunnen de expo met 

een gids bezoeken. Een aanrader, want de 
aantrekkingskracht van de sigaret is nog 
niet uitgedoofd. Een vijfde van de 17- tot 

18-jarigen rookt wekelijks.” 

‘Een  
prikkelende  

geschiedenis’
MARIE VANDECAVEYE HUIS VAN ALIJN 

› Expo Rook 
Nog tot 22 april 2019

Huis van Alijn 
(Kraanlei 65) 

 www.huisvanalijn.be 
09 235 38 00 

› 1900-1940
Haast elk dorp of 

stadswijk heeft 
een rokersclub.

› 1970
De antitabaks
beweging 
ontstaat.

› 1979
Eddy Merckx 
promoot 
‘de gezonde 
sigaret’.

› 2011 
Rookverbod in 

de horeca.

› 2018
Start van de campagne  

Generatie Rookvrij. Meer weten? 
Kijk op www.generatierookvrij.be

› 1939-1945
Duitse wetenschappers 
bewijzen dat roken 
dodelijk is.

› 2004
Treinen worden rookvrij.
De verkoop van tabaksproducten aan 
jongeren onder 16 jaar is verboden.

› 1960
Eén volwassene 
op de twee rookt 
in België.



is 
iedereen 
mee

wie
Bart Vermandere, 
toegankelijkheids-
ambtenaar
waar
Oude Dokken

DANKZIJ BART …

De stad voor iedereen toegankelijk 
maken, is een werk van lange adem. 
“Zeker als het gaat over de middel
eeuwse straten en gebouwen”, zegt 
Bart Vermandere. Bart geeft samen 
met ervaringsdeskundigen advies 
over gebouwen, openbare ruimte en 
evenementen. “Voor mensen met een 
beperking zijn die vaak moeilijker te 
bezoeken. Van de oplossingen die 
wij voorstellen, profiteren ook ande
re groepen. Denk maar aan ouderen 
of mensen in het gips. Neem nu de 
gebouwen die hier aan de Oude 
Dokken worden opgetrokken. Via het 
stadsontwikkelingsbedrijf sogent zijn 
we van bij het begin betrokken bij het 
ontwerp. Ook bij evenementen als de 
Gentse Feesten en het Lichtfestival 
worden onze adviezen gevolgd. Het 
Stadsmagazine is nog zo’n voorbeeld: 
het verschijnt ook in gesproken vorm 
voor blinden. Maar er is nog veel 
werk aan de winkel. We willen nog 
meer gebruikmaken van ervarings
deskundigen met een fysieke, visuele 
of auditieve beperking. Mag ik een 
oproep doen? Ik zoek mensen voor 
mijn klankbordgroep.” 

Wil je meehelpen?  
Contacteer de toegankelijkheidsambtenaar op 
 toegankelijkheid@stad.gent  09 267 03 00
 www.stad.gent/toegankelijkheid 

mailto:toegankelijkheid@stad.gent
http://www.stad.gent/toegankelijkheid
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DE ROUTE

START

WINTERSE 
LEUTE

De Kerstman spaarde 
kosten noch moeite dit 
jaar: de Gentse winter 
moet er eentje worden 

om nooit te vergeten. Een 
warme eindejaarssfeer in 
de straten, kinderanimatie 
op heel wat pleinen in het 

hart van de stad. En hij 
brengt ook vrienden mee 

uit het Hoge Noorden: 
Vikingen.
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2

31

5
KOOPZONDAGEN
Nog extra cadeautjes nodig? In 
december zijn er vier koopzonda-
gen: op 2, 16, 23 en 30 december. 
Heel wat winkels in Gent openen 
hun deuren. Bus en tram naar 
en in Gent zijn dan helemaal 
gratis. Hoe kom je het best naar 
het stadscentrum tijdens de 
 eindejaarsperiode? Wanneer valt 
er wat te beleven? 

Alle info op www.winteringent.be
Gentinfo  09 210 10 10  gentinfo@stad.gent

Bevoegd: schepenen Annelies Storms en  
Christophe Peeters

Kinderpret
Op stap met de kinderen? De 
Korenmarkt met zijn 55 meter hoge 
reuzenrad Grand Soleil is een uitste-
kend startpunt. Vanaf 19 december 
kun je de Kerstman bezoeken in het 
Land van W’ijs in de Sint-Niklaas-
kerk. Voor acht- tot twaalfjarigen is 
er dit jaar een  escape room. Aan de 
hand van raadsels vind je een uit-
weg. De Winterfeesten zijn dit jaar 
extra kindvriendelijk, met anima-
toren op heel wat pleinen. Probeer 
ook eens de kerstbalstoeltjes van de 
Sapin magique voor Sint-Baafs.

Kerstmarkt  
De kerstmarkt op de Gentse Win-
terfeesten loopt van 7 december 
tot 6 januari. Meer dan 150 chalets 
vinden een plekje tussen het Sint-
Baafs plein en het Sint-Veerleplein. 
In de aanbieding: kerstversiering, 
traditionele en vernieuwende ver-
snaperingen en originele geschen-
ken uit binnen- en buitenland. 
Op het Sint-Veerleplein tref je de 
kerstsfeer van de jaren twintig aan. 
Er staat een antieke paardenmolen 
en een carrouseltent van 1926 met 
een familiebar.

Après-skate
Op de ijspiste op het Braunplein 
wordt het vanaf 7 december weer 
heerlijk schaatsen in een beto-
verend decor. De kinderpiste is 
ruimer dan vorig jaar en loopt over 
in de grote piste. Kom je in een 
aangename kerstsfeer opwarmen 
in de Moose Bar, tussen de stadshal 
en het stadhuis. ’s Avonds geven 
bands en dj’s er optredens. Ray, 
ook bekend als de serre van Klein 
Turkije, wordt omgetoverd tot de 
Husky Bar, een gezellig winterse 
plaats voor jong en oud. 

Vuurwerk 
Tien, negen, acht … ! Wie graag 
collectief naar het nieuwe jaar 
aftelt, heeft aan Portus Ganda een 
afspraak met duizenden andere 
Gentenaars. Het spectaculaire 
vuurwerk duurt twintig minuten. 
Kom op tijd: vanaf 23 uur kom je 
in de sfeer met de juiste muziek. 
Klink gerust met je eigen glazen 
en flessen, maar hou het veilig en 
laat niets slingeren. 

Winterwonderkasteel
Dit jaar voert Winterwonderkas-
teel in het Gravensteen je terug 
naar 880, het jaar dat Vikingen 
ook Gent onveilig maakten. Om 
hen gunstig te stemmen, com-
bineert de graaf van het kasteel 
zijn kerstfeest met hun midwin-
terfeest. Vanaf vrijdagavond 14 
december ontdek je in de middel-
eeuwse burcht grote vredevuren 
en groenblijvende takken, maar 
evengoed prachtig versierde 
kerstbomen en gezellige sfeer-
verlichting. 
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Festival van de Gelijkheid  
DO 13 - ZA 15 DEC  
(VOORUIT)

Toon Tellegen  
WO 19 DEC (DE BIJLOKE)

De Dames van de Barok 
NOG TOT 20 JAN (MSK)

wie
auteur en illustrator
waar
Luca, School of arts  
(Alexianenplein 1)

Schilderkunst is de grootste 
inspiratiebron voor Gerda 
Dendooven, auteur en illustrator 
van boeken als Takkenkind en 
De wondertuin. Ze is net terug uit 
Wenen, waar ze in de ban raakte 
van Pieter Bruegel de Oude. ‘Wist je 
dat het zijn schoonmoeder was die 
zijn zonen leerde schilderen?’

Gerda Dendooven 
DE AGENDATIPS VAN

“Ik geef les aan toekomstige illustra
toren en dat zijn tegenwoordig bijna 
allemaal vrouwen. Het was lang anders. 
Vrouwelijke kunstenaars zijn eeuwen
lang tussen de plooien van de geschie
denis verdwenen. Daarom ben ik zeer 
benieuwd naar de expo over vrouwelij
ke barokschilders in het Museum voor 
Schone Kunsten. Wat ik in december 
ook wil meepikken, is Toon Tellegen 
in De Bijloke. Ik maakte met hem drie 
kinderboeken. Zijn verhalen raken mij, 
hij brengt me aan het lachen en er is 
niemand die zo mooi kan voorlezen 
als hij. Op 15 december ben ik te gast 
op het Festival van de Gelijkheid in de 
Vooruit, samen met tientallen andere 
auteurs. Ik lees er voor uit Stella en uit 
Piet en Sint en het Slimme Kind, mijn 
nieuwste boek.”

Zie agenda p. 19-21 



De Gentse musea lappen het sluitingsuur opnieuw aan hun laars. Design Museum 
Gent, S.M.A.K., Museum Dr. Guislain, Het Huis van Alijn, Industriemuseum, MSK, 
STAM en de Sint-Pietersabdij gooien hun deuren open van 18 uur tot 1 uur na mid-
dernacht. De toegang is gratis, een mooie kans. De allerkleinsten zijn tussen 16 en 
20 uur welkom voor een Kindermuseumnacht in het Industriemuseum (Minnemeers 
10). Na de Museumnacht kun je afzakken naar Café Charlatan (Vlasmarkt 6) voor de 
afterparty. 

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

Digitaal proeven
MA 3, 10 EN 17 DEC 
De Krook geeft digitale lessen voor 
beginners en gevorderden. Op 3, 10 en 
17 december, telkens van 19 tot 22 uur,  
kun je naar de ‘digistatie’ (digitaal
proeven) over sociale media. De eerste 
twee sessies zijn gericht op verenigin-
gen die diverse sociale media willen 
inzetten voor hun communicatie. De 
sessie van 17 december is bedoeld voor 
gewone mensen die vlot willen leren 
werken met Facebook.
 09 323 68 00 (Bibliotheek De Krook)
 www.stad.gent/bibliotheek 

Expo Misdaad
DI 4 DEC 
Philippe Dumarey was van 1982 tot 
2016 rechercheur bij de Gerechtelijke 
Politie van Gent. Speciaal voor de Week 
van het Gents geeft hij in het STAM 
rondleidingen door Het museum van 
de misdaad, in onvervalst Gents. 
Inschrijven voor de rondleiding 
op 4 december, om 14.30 
uur, kan via www.go.stad.
gent/stam. Geen internet? 
Bel Gentinfo op 09 210 10 10. 

 www.stamgent.be

Wereldlichtjesdag 
ZO 9 DEC 
Op Wereldlichtjesdag, elke tweede 
zondag van december, worden 
wereldwijd kaarsen en lichtjes 
aangestoken ter nagedachtenis 
van overleden kindjes. Gent neemt 
voor de tweede keer deel aan dit 
ingetogen herdenkingsmoment, en 
nodigt nabestaanden en hun familie 
en vrienden uit tussen 17 en 19 uur  op 
de Westerbegraafplaats. De ingang 
bevindt zich aan Palinghuizen 143. 
Iedereen is welkom, vooraf inschrijven 
is niet nodig.
 09 323 66 00 (Groendienst)

Workshop Karaton 
ZA 1 DEC 
Kinderen met leesproblemen kunnen 
Karaton spelen, een avonturengame 
dat de taalvaardigheid versterkt. Je 
vindt de Karaton-tablet in de kinder-
afdeling van Bibliotheek De Krook. Ter 
kennismaking kun je op 1 december 
als duo van ouder en kind deelnemen 
aan een workshop, van 15 tot 17 uur. 
Schrijf je op voorhand in via  
09 224 22 65 (Vormingplus) of 
www.stad.gent/bibliotheek (klik door 
op ‘activiteiten’).

Globalicious 
ZA 1 DEC 
Globalicious gaat van cumbia en 
balkan over arabesque en funk tot 
dancehall en hiphop. Het evenement 
is een idee van auteur en filosoof Bleri 
Lleshi, ook bekend als dj Bruselo. Hij 
viert de culturele diversiteit met lokale 
en internationale artiesten en een re-
sem muziekgenres. Naast het concert 
van de Gents-Senegalese groep Doylu 
is er een dansworkshop en een dj-set. 
De avond start met een GlobaTalk over 
migratie. Vanaf 20 uur in De Centrale 
(Kraankindersstraat 2).
 09 265 98 28 (De Centrale)
 www.decentrale.be

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

Museumnacht
 

 DO 6 DEC 

TIP

DECEMBER
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Vrouwelijke kunstenaars in het Venetië, Rome, Napels en Bologna van de 16de en 
17de eeuw gingen inventief om met de restricties van hun tijd. Met een vijftigtal 
meesterwerken brengt het MSK (Fernand Scribedreef 1) de rol van de vrouw in 
de Italiaanse schilderkunst van 1550 tot 1680 onder de aandacht. Spilfiguur is 
schilderes Artemisia Gentileschi. Het MSK linkt haar werk aan haar tijdgenotes en 
neemt de bezoeker mee naar een bijzonder keerpunt voor de vrouw in de kunstge-
schiedenis.

 www.mskgent.be  09 323 67 00

agenda

Ontmoet je buren 
ZA 15 DEC
Warme buurtevenementen kunnen 
de koude dagen wat gezelliger 
maken. Op zaterdag 15 december 
schuif je tussen 9 en 12 uur aan bij 
het  Winterontbijt in Buurtcentrum 
Dampoort (Doornakkerstraat 54).   
‘s Avonds geniet je tussen 16 en 19 uur 
van het Warm Winterfeest in Buurt-
centrum Sluizeken (Godshuishammeke 
20). Meer info en de datums van de 
buurtevenementen in januari vind je 
op de website. 

 www.stad.gent/buurtevenementen 
 09 266 55 50 (Dienst Ontmoeten en   

 Verbinden)

Festival van  
de Gelijkheid
DO 13 – ZA 15 DEC

De Amerikaanse topauteur Dave 
Eggers is een van de grote publieks-
trekkers op het Festival van de 
Gelijkheid. Hij is er te gast samen met 
driehonderd andere schrijvers, filo-
sofen, muzikanten, poetry slammers, 
wetenschappers, circusartiesten … 
Een programma met panelgesprek-
ken, boekenclubs, performances, 
sofababbels, workshops, geef- en 
ruilinitiatieven van 13 tot 15 december 
in onder meer Vooruit. Gratis, maar 
schrijf je in.

 www.festivalgelijkheid.be
 festival@curieus.be  
  02 552 02 86 (Curieus)

Jaune Toujours 
ZA 15 DEC 
Explosieve roots op accordeon, drum, 
bas en blazers, recht uit het hart van 
Europa: dat is de Brusselse band Jaune 
Toujours in een notendop. De groep 
stelt haar nieuwe album Europeana 
voor. De Ledebirds, de bonte bende uit 
Ledeberg, zorgt voor de opwarming. 
Om 20 uur in De Centrale (Kraankin-
dersstraat 2). 

 www.decentrale.be  09 265 98 28

Bleri Lleshi
DO 13 DEC 
In de reeks Quotes haalt journaliste Tina 
De Gendt elke maand enkele citaten uit 
een spraakmakend non-fictieboek en 
vraagt ze de auteur om tekst en uitleg. 
Op 13 december is dat Bleri Lleshi, 
auteur van De kracht van de hoop. Van 
19.30 tot 21 uur in Bibliotheek De Krook. 
Schrijf je in op www.festivalgelijkheid.be 
(klik door op ‘programma’).
 09 224 22 65 (Vormingplus)

Digitaal Maken 
WO 12, ZA 15 &  
DO 20 DEC 
Knutselen met computers, lasercutters 
en 3D-printers? Check Digitaal Maken 
in Bibliotheek De Krook (Miriam 
Makebaplein 1). Op 12 december 
maken jongeren van 13 tot 18 jaar 
een lichtgevende kerstkaart. Op 15 
december zetten kinderen van 8 tot 12 
jaar een wandklok in elkaar. En op 20 
december kunnen volwassenen een 
sfeerlicht uitsnijden.
Schrijf in via 09 224 22 65 (Vorming-
plus) of www.stad.gent/bibliotheek 
(klik op ‘activiteiten’).

Fikry El Azzouzi
DO 13 DEC 
Op 13 december neemt schrijver Fikry 
El Azzouzi plaats in de Paarse Zetel. El 
Azzouzi debuteerde met Het Schapen-
feest en brak door met Drarrie in de 
nacht. Hij schrijft teksten voor theater 
– Malcolm X wordt in april in NTGent 
gespeeld – en columns in De Morgen. 
Het gratis interview vindt plaats van 
12.30 tot 13.15 uur in Bibliotheek De 
Krook (Miriam Makebaplein 1). 
Reserveer via www.stad.gent/ 
bibliotheek (klik door op ‘activiteiten’) 
of 09 224 22 65 (Vormingplus).

De dames van  
de barok  
NOG TOT 20 JAN

TIP

DECEMBER

Nieuwjaarsdrink
Stadshal

SAVE THE DATE >
13/01
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 -voordeel van de maand:
Gratis ticket Reuzenrad op de Gentse Winterfeesten
voor 10 punten (kinderen) of 15 punten (volwassenen)

Ontdek meer activiteiten 
op www.uitingent.be

 www.facebook.com/uitingent
 @UiTinGent

Winter met Vos en Haas 
VANAF 21 DEC 
Vos en Haas, de boekenreeks van 
auteur Sylvia Vanden Heede en illus-
trator Thé Tjong-Khing, blaast twintig 
kaarsjes uit. Om die verjaardag te 
vieren, hangen er grote vertelplaten 
uit het boek ‘Vos en Haas en de 
seizoenen’ in De wereld van Kina: de 
Tuin (Berouw 55). Vanaf 21 december 
is er een winteropstelling, met een 
nieuw verhaal om te ontdekken langs 
het wandelpad.
 09 225 05 42
 www.dewereldvankina.be

Kerst in de musea
26 DEC – 06 JAN 
Tijdens de kerstvakantie valt er in 
de Gentse musea weer heel 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, Industriemuseum, Het Huis 
van Alijn, De wereld van Kina en de 
Sint-Pietersabdij vind je op www.stad.
gent (tik ‘kerstvakantie in de musea’ 
in het zoekvenster). 
 09 210 10 10 (Gentinfo)  

Library Sessions Ladakh
ZA 8 DEC
Ladakh is Kris Auman op contra-
bas en Nele De Gussem op gitaar. 
Beiden maakten deel uit van zowel 
jazzformaties, als hedendaags 
klassieke ensembles en rockbands. 
Samen klinkt het duo als een kruising 
van oude muziek met melancholische 
balkanmelodieën en kronkelende 
improvisatie. Het concert vindt plaats 
van 15 tot 16 uur op de trap van 
steen en wolken in De Krook (Miriam 
Makebaplein 1). De toegang is gratis 
en je hoeft niet te reserveren.
  09 323 68 00 (Bibliotheek De Krook)
  bibliotheek@stad.gent

Toon Tellegen 
WO 19 DEC  
Beeldende kunst, literatuur en 
muziek: met de voorstelling Ik wou 
sla je verschillende vliegen in één 
klap. De Belgische illustratrice Ingrid 
Godon maakte krachtige kinder-
portretten die tot leven worden 
gebracht door de poëtische teksten 
van de Nederlandse schrijver Toon 
Tellegen. Het Wisselend Toonkwintet 
zorgt voor de muzikale omkadering, 
gecomponeerd door de Nederlandse 
Corrie van Binsbergen. Om 20 uur in 
Muziekcentrum De Bijloke.

 www.bijloke.be  09 323 61 00

NIEUWJAARSCONCERT 
ZO 20 JAN

Naar goede gewoonte trakteert de Stad op een gratis 
klassiek nieuwjaarsconcert in Muziekcentrum De Bijlo-
ke. Dit jaar brengt kamerorkest Casco Phil op zondag 20 
januari om 15 uur muziek van Bizet en Strauss, en enkele 
Weense klassiekers. Wil je erbij zijn? Vul het formulier op 
www.stad.gent/nieuwjaarsconcert of de antwoordkaart 
hieronder in en maak kans op een gratis ticket. 

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

WIN
EEN

TICKET

Nieuwjaarsconcert in Muziekcentrum De Bijloke
Kamerorkest Casco Phil
ZO 20 JAN 2019 (OM 15 UUR)

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

de heer / mevrouw

voornaam: 

naam: 

straat: 

nr.:  postcode: 

gemeente: 

telefoon: 

Vul voor dinsdag 11 december het formulier in op www.stad.gent/nieuwjaars-
concert, stuur deze bon naar de Dienst Publiekszaken, Stadhuis, Botermarkt 1, 
9000 Gent of geef dit af in de Stadswinkel (Botermarkt 17A), het Gentin-
fo-Punt (AC Zuid, Woodrow Wilsonplein) of het Mobiel Dienstencentrum.
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WEDSTRIJD

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode: 

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden het B-and-Bee-hotel aan 
Dok Noord, vlak bij Hal 16.
• Valérie D’Haese, Gent
• Patrick Mestdagh, Gent
• Eva Petit, Gent
• Eef Scheerlinck, Gentbrugge
• Jasper Vermander, Gent

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

GENTINFO

Vraag het aan

 ‘Als je een reispas of identiteitskaart nodig hebt tijdens 
de eindejaarsperiode, vraag die dan op tijd aan. De 

loketten van de Dienst Burgerzaken in het Administratief 
Centrum Zuid (met uitzondering van het Infopunt Migratie) 

zijn open op maandag 24, vrijdag 28 en maandag 31 
december, telkens van 9 tot 12.30 uur. Op die dagen en 
uren zijn ook de dienstencentra in Gentbrugge, Nieuw 

Gent, Sint-Amandsberg en Wondelgem open. De andere 
dienstencentra zijn dicht van maandag 24 december tot en 
met woensdag 2 januari. Op zaterdag 29 december zijn de 

loketten in AC Zuid open op afspraak.’ 
Kijk op www.stad.gent (tik ‘dienstregeling stadsdiensten’ 

in het zoekvenster) of bel 09 210 10 10 (Gentinfo) als je wil 
weten of een bepaalde dienst open is. 

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 heb een reispas nodig.  
Zijn de loketten open tussen  

Kerst en Nieuwjaar?’
KATINKA SAMYN

Vijf winnaars 
krijgen vier gratis tickets 
voor de ijspiste op de Gentse 
 Winterfeesten.

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), 
Mieke De Buysere en Thomas Lecompte. REALISATIE F-TWEE UITGEVERIJ Maarten Messiaen 
(bladcoördinatie en redactie) Joram De Bock, Ine Bonte, Bart Desomer, Nathalie Van 
Laecke (redactie), Stephanie Jacobs, Sarra Sabbe, Bjorn Vandenbussche (vormgeving), 
Anne Deknock, Thomas Sweertvaegher (fotografie).  
MEER NUMMERS www.stad.gent/stadsmagazine



23

1  @DAVKNOCKAERT
Ooievaar
2  @3TRAVEL.GIRLS

Claeys Bouüaert
3  @GLAMJACOBZ_PHOTOGRAPHY

Halloween
4  @CORLAZZZOLI

Industriemuseum Gent

5  ELS DE WILDE
Regenboog
6  @MARINEEEEEX

Gent
 7  LINN CECILE SYVERSEN
Muurtekening
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  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



Laat je inpakken
WWW.WINTERINGENT.BE

kerstmarkt   koopzondagen   ijspiste   winterwonderkasteel


