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Geen vrouwke zo arm of ze maakt haar panneke 
warm. Op Maria-Lichtmis (ieder jaar op  
2 februari) zijn er pannenkoeken. Vanwaar  
dat gebruik? En wat is de link met Maria en  
met het licht? Je ontdekt het op zaterdag  

2 februari vanaf 16 uur tijdens het Lichtfeest in de 
binnentuin van het Huis van Alijn (Kraanlei 65).  
De toegang en de vuurshow zijn gratis,  
een pannenkoek kost 2 euro. 

 www.huisvanalijn.be  09 235 38 00  info@huisvanalijn.be
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Nieuwe  
bestuursploeg
Wat zijn de plannen van het 
nieuwe Gentse college van 
burgemeester en schepenen? 
Wie zijn de nieuwe namen in 
de gemeente- en OCMW-raad? 
En wat kun je zelf doen als 
burger? Maak kennis met de 
nieuwe ploeg.

12
Stadsvernieuwing
in Nieuw Gent
In de wijk Nieuw Gent maken 
zes versleten woontorens 
plaats voor moderne sociale 
appartementen. Ook het 
openbare domein verandert. 
De bewoners timmeren mee 
aan leuke ontmoetings-
plekken. 
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‘Nooit is er meer volk op het 
binnenplein dan tijdens ons 
wijkfeest. Elk jaar een bonte 
mengeling van buren.’ 

MEER BEWEGEN 
Met je eigen 

coach 
Wil je meer bewegen 

maar heb je een duwtje 
in de rug nodig? Ga langs 
bij je huisarts. Hij brengt 

je in contact met een 
beweegcoach. Samen 
maak je een plan op 

maat om zonder veel 
moeite meer te bewe-

gen. Kijk voor meer info 
op www.stad.gent  
(tik ‘bewegen op 

verwijzing’ in het zoek-
venster).

 09 267 03 00 (Dienst Welzijn en 
Gelijke Kansen)

Heb jij al een Globaal Medisch 
Dossier? Dat is een persoonlijk 
elektronisch medisch dossier bij 

je huisarts. Het bevat alle gegevens over je vaccinaties, allergieën, 
medische onderzoeken, behandelingen, verslagen van specialisten en 
andere zorgverleners en je geneesmiddelengebruik. Dat totaalbeeld 
van je gezondheidssituatie is handig voor je individuele begeleiding en 
het overleg tussen artsen. Bovendien krijg je een hogere terugbetaling 
voor een consultatie bij je huisarts. Interesse? Vraag je huisarts om een 
dossier te openen of vraag meer info bij je mutualiteit.

WIJK AAN ZET 
Subsidies aanvragen
Een bar voor buren, een taalcafé, 
 een roeiwedstrijd, een wijkcinema, een 

straatactiviteit … Buurtbewoners 
die een wijk evenement willen 
organiseren, kunnen daarvoor 

een subsidie tot 2.500 euro 
aanvragen bij Wijk aan Zet. 
Nieuwe aanvragen kun je 
indienen tot donderdag  

28 februari.  
   www.stad.gent/wijkaanzet

 09 266 55 50 (Dienst  
Ontmoeten en Verbinden)

GLOBAAL MEDISCH DOSSIER
Vraag het aan 

PENDELBUS

Watersportbaan - Kouter
 
Wist je dat je gratis en snel tussen de park- and-
ride (P+R)  Watersportbaan en de Kouter kunt 
pendelen? De Stad lanceerde, naast de shuttle-
dienst tussen P+R Weba/Decathlon en het 
stadscentrum, een tweede gratis verbinding in 
het zuiden van de stad. Je vindt alle informatie 
op www.stad.gent/shuttle.
 09 266 28 00 (Mobiliteitsbedrijf)

LINDA OSEI WUSU, BEWONERSGROEP EINDEKE

4



5

CULTUURPRIJS
Platform-K wint 
Platform-K is de winnaar van de Cultuurprijs van 
de Stad Gent, ter waarde van 2500 euro. De Gentse 
danscompagnie is een creatieve plek waar dansers 
met een fysieke of mentale beperking worden 
opgeleid om deel uit te maken van een gezelschap 
dat professionele dansvoorstellingen maakt. De jury 
was unaniem: “De authenticiteit is verfrissend.”
 09 323 61 80 (Cultuur Gent)  www.platform-k.be

START JE EIGEN 
Moestuintje
Gent en Garde hielp al 41 scholen en 25 buurten  
aan een moestuin. Wil je ook een school- of 
buurtmoestuin? De moestuinbegeleiders van 
de Stad staan voor je klaar. Stuur een mail naar 
info@gentklimaatstad.be of bel naar de Dienst 
Milieu en Klimaat. Op www.gentengarde.be 
maak je kennis met de bestaande initiatieven, 
vind je tips & tricks en kun je vragen stellen  
aan het online adviesloket Moestdazo.

  www.gentengarde.be  09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)

BROER EN ZUS 
naar het secundair
Zet je kind volgend schooljaar 
de stap naar een secundaire 
school in Gent? Dan kun je het 
vanaf 1 april online aanmelden. 
Vanaf midden mei kun je het 
dan effectief inschrijven in 
de school zelf. Ook broers en 
zussen van kinderen die al naar 
een secundaire school gaan en 
kinderen van personeelsleden 
moeten vanaf 1 april worden 
aangemeld. Ze krijgen, net zo-
als vroeger, nog altijd voorrang 
als ze naar dezelfde school als 
hun broer, zus of ouder gaan. 
De komende maanden kun je 
alvast enkele scholen bezoe-
ken. Een overzicht van info-
dagen vind je op de website.

 www.aanmelden secundairescholen.gent
 09 210 10 10 (Gentinfo)  
 gentinfo@stad.gent
 
GEZOCHT:
animatoren 
Ben of word je 16 jaar en wil 
je kinderen tussen 3 en 15 jaar 
een leuke vakantie bezorgen? 
Vakantiewerking De  Pagadder 
van OCMW Gent zoekt vrijwil-
lige animatoren en hulpanima-
toren. Vanaf 18 jaar kun je ook 
solliciteren voor een vakantie-
job als hoofdanimator. Daar-
voor moet je geslaagd zijn voor 
het eerste jaar hoger onderwijs 
en/of een attest hoofdanimator 
op zak hebben. Voor een job in 
de zomervakantie moet je sol-
liciteren vóór 1 april. Interesse? 
Mail naar vakantiewerking@
ocmw.gent of bel 0473 730 266.

LEUKE DINGEN DOEN
met kinderen
Ben je bezig met de vakantie-
planning van de kinderen, of 
zoek je gewoon iets leuks om het 
komende weekend samen met je 
gezin te doen? Om het je gemakke-
lijker te maken, heeft de Jeugd-
dienst een hele reeks evenementen 
en activiteiten voor kinderen 
gebundeld op één website. Beken-
de en minder bekende organisaties 
maken er hun aanbod bekend. 
Speelpleinwerking, festivals,  
kampen, workshops, theater ...

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

KROKUS 
in de musea 
Tijdens de krokusvakantie is er in 
de Gentse musea heel wat te bele-
ven voor kinderen: zoektochten, 
rondleidingen, ateliers ... Op de 
website vind je 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.

  www.stad.gent (tik ‘krokusvakantie in de 
musea’ in het zoekvenster)

 09 210 10 10 (Gentinfo) 
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Stijgende levensverwachting Gent
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IN CIJFERS

Op 25 december blies Marietta Bouverne maar liefst 
110 kaarsjes uit. Slechts vijf Gentenaars bereikten 

zo’n hoge leeftijd. Wereldwijd zijn er een tachtigtal 
‘supereeuwelingen’. 

Sterke vrouwen
ELS BAUWENS,  

DIENST DATA EN INFORMATIE

De Gentenaars worden alsmaar ouder. Sinds 
de eeuwwisseling is de levensverwachting in 
Gent, net zoals in heel Vlaanderen, aanzienlijk 
gestegen. Voor vrouwen ligt die nog altijd een 
stuk hoger dan voor mannen. Die overlijden, 
veel vaker dan vrouwen, op jonge leeftijd door 
zelfdoding en verkeers ongevallen, op middel-
bare leeftijd door longkanker en op hogere 
leeftijd door hartinfarcten. Het verschil in le-
vensverwachting wordt wel heel wat kleiner.

OUDSTE GENTENAAR
Met haar 110 jaar is Marietta Joanna  Bouverne 
de oudste Gentenaar. Marietta is geboren in 
de Gentse Dampoortwijk op 25 december 
1908. Een echt kerstkindje! Ze was jaren-
lang secretaresse bij een notaris en verblijft  
vandaag in woonzorgcentrum De  Zilversterre 
aan de Kortrijksesteenweg. Lezen is haar 

grootste hobby.

Ouder dan 100 jaar

oudst
Oud, ouder

Marietta Bouverne 
°25.12.1908

100  101 102 103 104 106 110

2000 2010 2018

JAAR

VROUWEN
MANNEN



wie
Mathias De Clercq
waar
Bijlokesite

NIEUW BESTUUR

De burgemeester

“We zijn een bestuur dat de toekomst omarmt. 
In ons bestuursakkoord benoemen we de uit
dagingen in onze stad: wonen, armoede, kli
maat, stadsontwikkeling, arbeidsmarkt beleid, 
onderwijs, diversiteit … Om Gent daarop voor 
te bereiden, is samenwerking nodig. In alle 
richtingen, dus ook met andere overheden en 
partijen. Verenigd kunnen we ook in Brussel 
een vuist maken om meer middelen naar  
Gent te halen. 
Ben je als Gentenaar betrokken bij wat er 
in je wijk of stad gebeurt? Het college wil 
burgers nog actiever betrekken. In de wijken 
introduceren we burgerbegrotingen. De 
inwoners beslissen zelf waar ze de middelen 
voor hun wijk willen inzetten. 
We zetten burgerkabinetten op voor plannen 
met een belangrijke impact. En rond brede 
maatschappelijke thema’s komen er stads
debatten.
Wat ik niet wil missen in 2019? De liefde  
van mijn kinderen. Ik ga mij honderd procent 
geven als burgemeester. Maar ik wil er net 
als andere vaders ook zijn voor mijn zoon en 
dochter.”   

Ontdek het bestuursakkoord op www.stad.gent  
(tik ‘bestuursakkoord’ in het zoekvenster)

‘Positief en open: zo sta ik 
in het leven. Da’s ook de 
stijl van de nieuwe ploeg.’



FILIP WATTEEUW
EERSTE SCHEPEN EN SCHEPEN 
VAN MOBILITEIT, PUBLIEKE 
RUIMTE EN STEDENBOUW

SOFIE BRACKE
SCHEPEN VAN ECONOMIE, 
HANDEL, SPORT EN HAVEN

ELKE DECRUYNAERE
SCHEPEN VAN ONDERWIJS, 
OPVOEDING, OUTREACHEND 
WERK EN JEUGD

ASTRID DE BRUYCKER
SCHEPEN VAN GELIJKE 
KANSEN, WELZIJN, 
PARTICIPATIE, BUURTWERK 
EN OPENBAAR GROEN

SAMI SOUGUIR
SCHEPEN VAN CULTUUR, 
STADSONTWIKKELING EN 
RUIMTELIJKE PLANNING

Wat wil je niet 
missen in 2019?

Wat wil je zeker 
realiseren de 
komende 6 jaar? 

Favoriete plek 
in Gent?

Leukste Gentse 
woord?

Strafste
Gentenaar?

Ik kijk uit naar de opening 
van de Dampoortfietstun-
nel, en ik wil heel graag de 
marathon van Gent lopen. 

Er is heel wat: de 
bekerfinale van KAA 
Gent (lacht), mijn 40ste 
verjaardag, mijn eerste 
bibberduik, de opening van 
onze nieuwe sporthallen, 
het nieuwe gebouw van 
boksclub Kubat’s ... En 
ontmoetingen met vele 
bestaande en startende 
ondernemers in onze stad.

De eerste zonnestralen 
aan de opengelegde Reep. 
Ik leef op zonne-energie 
en kijk nu al uit naar het 
eerste lentezonnetje op 
die plek. De natuur die 
ontluikt, kriebels in de buik 
bij jong en oud en mijn bat-
terijen helemaal opgeladen 
door de zon.

Ik leg voor het eerst als 
schepen de eed af. Het 
belooft dus een spannend 
jaar te worden. Ik kijk uit 
naar een sterke, nieuwe 
gemeenteraad, naar verras-
sende ontmoetingen op de 
vele buurtfeesten, de eerste 
zomerdagen in de parken, 
naar al het uitdagends dat 
de kunsten in onze stad 
bieden en naar de samen-
werking met de Gentenaars 
en hun verenigingen.

Film Fest Gent. Als filmlief-
hebber is het bezoeken van 
het filmfestival inmiddels 
een jaarlijkse traditie waar 
ik altijd weer naar uitkijk.

Ik wil absoluut betere 
voetgangersinfrastructuur: 
betere voetpaden, aange-
duide wandelroutes, meer 
zitbanken ... 

Nieuwe buurtsporthallen 
in Ledeberg, Sint-Denijs- 
Westrem en de Oude 
Dokken. De sfeergebieden 
in de binnenstad krijgen 
een duidelijke identiteit 
met hun aanleg en aankle-
ding. Winkelstraten buiten 
het centrum waarderen 
we op. We zetten verder in 
op een groene haven die 
jobs creëert. Tot slot: de 
klantvriendelijke loketten 
van Stadskantoor Zuid. 

In 2024 van Gent de 
jongerenhoofdstad van 
Europa maken. Onderschat 
de Gentse jeugd niet. Daar 
zit veel ambitie, goesting 
en talent. Hen alle kansen 
en ruimte geven is de beste 
toekomst die we onze stad 
kunnen bezorgen. 

Dat Gentenaars het recht 
hebben om hun stad mee te 
maken. Bijvoorbeeld via een 
burgerbegroting: bewoners 
kunnen zo mee beslissen 
over de investeringen in 
hun eigen buurt. Maar die 
participatie is pas geslaagd 
als iedereen mee is, ook 
kinderen, ouderen, mensen 
in armoede, nieuwe Gente-
naars ... Door goed samen 
te werken, kunnen we dat 
waarmaken.

Belangrijke stappen voor-
uit zetten in de woonpro-
blematiek met stadsver-
nieuwingsprojecten, de 
herwaardering van Nieuw 
Gent en de uitbreiding 
van het woningaanbod. 
Maar uiteraard ook blijven 
investeren in de artistieke 
ruggengraat van onze 
stad, cultuur dichter bij de 
mensen brengen en Gent 
nog meer op de culturele 
kaart zetten.

De Sint-Baafsabdij, en de 
samenvloeiing van de Leie 
en de Schelde. 

Tekenterter. 

Jan De Maeseneer, voor zijn 
inzet voor geneeskunde.

Leerkrachten en 
 vrijwilligers.

Leerkrachten, kinderbege-
leiders, opvoeders ...

Patrick Legein van 
vzw Humain.

De vrouwen en  
mannen van Ivago.

Loezekabba. Tuupe of eigenlijk: Tuupe 
Tegoare. 

Vree zoals in vree wijs met 
een vette Gentse R.

Biezebaaze.

De Assels. Om er een 
toertje te lopen en tot rust 
te komen. 

Het ‘Gentse Zwin’ langs de 
Oude Schelde-arm. En de 
Gentbrugse Meersen.

De Bijlokesite bij valavond. Het Parkbos, een groene 
oase vlakbij de drukte van 
de stad.

5 X VRAGEN

aan 11 schepenen
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MIEKE VAN HECKE
SCHEPEN VAN BURGERZAKEN 
EN PROTOCOL, AMBTENAAR 
VAN BURGERLIJKE STAND

ANNELIES STORMS
SCHEPEN VAN FEESTEN EN 
EVENEMENTEN EN FACILITY 
MANAGEMENT (TOT EN  
MET 2021)

BRAM VAN BRAECKEVELT
SCHEPEN VAN PERSONEEL, 
WERK EN SOCIALE ECONOMIE, 
OPENBARE NETHEID EN 
TOERISME

RUDY CODDENS
SCHEPEN VAN SOCIAAL   
BELEID, ARMOEDEBESTRIJDING, 
 GEZONDHEID, ZORG, SENIOREN-
BELEID EN FINANCIËN

TINE HEYSE
SCHEPEN VAN MILIEU, 
KLIMAAT, ENERGIE EN WONEN

HAFSA EL-BAZIOUI 
SCHEPEN VAN PERSONEEL, 
NOORD-ZUID EN FACILITY 
MANAGEMENT (VANAF 2022) 

Ik kijk al enorm uit naar 
de Gentse Feesten en 
dan vooral naar de kleine 
podia. Een plek waar vooral 
jonge Gentenaars jaar 
na jaar hun bruisende 
creativiteit tonen. 

De Gentse Feesten 
natuurlijk, mijn eerste keer 
als feestenburgemeester!  
Gent is een stad waar altijd 
iets te beleven valt: van 
kleine gezellige buurt-
feesten tot grote festivals. 
Feesten en evenementen 
brengen mensen samen en 
laten hen samen genieten 
van onze bruisende stad. 

Gent, rebels en schoon, 
waar mensen de handen 
uit de mouwen steken. Ik 
hoop dat we daar in 2019 
verder samen aan kunnen 
werken. Persoonlijk kijk ik 
altijd uit naar het festival 
Copacobana. Dan weet je 
dat de zomer is aangebro-
ken. En wie weet, loop ik 
dit jaar zonder blessures 
toch de marathon van 
Gent?

Het persoonlijk contact 
dat ik elke dag heb met de 
Gentenaars. Ik wil mensen 
horen en met hen in 
dialoog gaan. Daarom ga je 
mij ook in 2019 overal zien, 
in wijken en buurten, bij de 
vele verenigingen en orga-
nisaties, op evenementen 
en ook bij de mensen thuis.

De Gentse Feesten. Af en 
toe een opera of ballet-
voorstelling, voetbalwed-
strijden van onze Buffalo’s, 
toch wat tijd voor natuur 
en vrienden. 

Ik hou van het open ka-
rakter van onze stad. Gent 
is een stad waar iedereen 
zichzelf kan en mag zijn. 
Ik vind het belangrijk dat 
burgers de mogelijkheid 
hebben om er een eigen 
mening of gedacht op na 
te houden, dat houdt onze 
samenleving (en ook mij-
zelf) kritisch. Ik kijk dus uit 
naar de vele ontmoetingen 
en babbels met Gentenaars 
van alle slag. 

Vanuit mijn functie Gent 
het gezicht kunnen geven 
van een warme stad, waar 
iedereen welkom is en 
respect mag ervaren om 
wie men is als mens. 

De Gentse Feesten als 
groot volksfeest maar 
tegelijkertijd als cultureel 
ontdekkingsfestival. Een 
nieuw Lichtfestival in 2021. 
Een nieuw stadskan-
toor aan de Zuid waar 
Gentenaars aan één loket 
antwoord krijgen op hun 
vragen.  Toegankelijke, 
duurzame en energievrien-
delijke stadsgebouwen. 

Meer kwaliteitsvolle jobs 
voor Gentenaren en meer 
diversiteit bij het stads-
personeel. Graag maak ik 
van Gent een afvalarme 
stad waarbij netheid een 
prioriteit is in alle wijken. 
Zo kan onze mooie stad 
al haar troeven uitspelen 
voor wie er woont, werkt 
of op bezoek komt.

Ik engageer me om de 
kloof tussen arm en rijk 
verder te dichten, samen 
met de stadsdiensten en 
het middenveld. Ik wil ook 
zorgen dat de stad een 
kwaliteitsvolle dienstver-
lening en zorg garandeert. 
En ik wil als een goede 
huisvader zorgen voor een 
evenwichtige begroting 
zodat de stad verder kan 
groeien en financieel 
gezond blijft.

Ik wil de lokale voedsel-
strategie en de energie-
transitie in onze stad verder 
vormgeven, en dit met veel 
aandacht voor kwetsbare 
groepen. Ik wil de woon-
markt beter afstemmen 
op de noden: meer en 
betere sociale woningen, 
budgethuurwoningen, wo-
ningen voor gezinnen met 
kinderen ... En het Gentse 
woonaanbod kwalitatiever 
en energiezuiniger maken. 

Een goed beleid maak je 
samen met de mensen 
waarover het gaat, over 
alle domeinen heen. 
Participatie mag niet enkel 
iets zijn voor de happy few. 
Het voordeel dat ik heb 
als nieuwke in de politiek, 
is dat ik goed weet wat 
er leeft buiten de muren 
van het stadhuis. Ik wil die 
brug voor elke Gentenaar 
blijven tijdens de komende 
legislatuur. 

De nieuw opengemaakte 
Reep is een fijn rustpunt in 
hartje Gent.

Nie pleuje.

De stille mantelzorgers. Lukas Dhont, de regisseur 
van de film Girl.

Chris Bens van  
Hand-in-Hand Gent.

Daniel Termont en zijn on-
meetbare inzet voor Gent.

Ivago-medewerkers en 
vrijwilligers netheidscharter.

Marc De Clercq (mijn 
 geëngageerde buurman).

Van ‘t Lam Gods  
gesleege zijn.

Kuurjeuzeneuze. Loetse.Buffalo. Leute! Naast hard werken 
maak ik graag plezier. (lacht)

De Krook, één van de 
mooiste bibliotheken van 
de wereld.

Gentbrugse Meersen om 
wekelijks te lopen en te 
genieten met de kindjes.

Ik wandel graag in de 
Bourgoyen en de Keuze-
meersen.

Een nieuwe plek in mijn 
buurt: het Reigersparkje, 
echt een luwteplek.

De Bourgoyen, heerlijk om 
daar tot rust te komen na 
een lange werkdag.

WIE DOET WAT?  > bekijk alle bevoegdheden  
op www.stad.gent  
(tik ‘taken college’ in het zoekvenster)

9



10

53 RAADSLEDEN

uit 7 partijen

OPEN VLD
1  Mieke Bouve 
2  Sofie Bracke 
3  Patricia De Beule 
4  Mathias De Clercq 
5  Carl De Decker 
6  Mattias De Vuyst 
7  Stephanie D’Hose 
8  Yeliz Güner 
9  Mehmet Sadik Karanfil 

10  Manuel Mugica Gonzalez 
11  Christophe Peeters 
12  Sami Souguir 
13  Steve Stevens 
14  Christiaan Van Bignoot 
15  Guy Verhofstadt 

GROEN
1  Fourat Ben Chikha 
2  Zeneb Bensafia 
3  Cengiz Cetinkaya 
4  Tine De Moor 
5  Anita De Winter 
6  Elke Decruynaere 
7  Hafsa El-Bazioui 
8  Tine Heyse 
9  Sara Matthieu 

10  Bert Misplon 
11  Karla Persyn 
12  Bram Van Braeckevelt 
13  Filip Watteeuw 
14  Evita Willaert 

SP.A
1  Rudy Coddens 
2  Astrid De Bruycker 
3  Anne Schiettekatte 
4  Annelies Storms 
5  Sven Taeldeman 
6  Karin Temmerman 
7  Joris Vandenbroucke 

CD&V
1  Stijn De Roo 
2  Mieke Van Hecke 
3  Jef Van Pee 
4  Veli Yüksel 

NV-A
1  Siegfried Bracke 
2  Karlijn Deene 
3  Gert Robert 
4  Elke Sleurs 
5  Anneleen Van Bossuyt 
6  Sandra Van Renterghem 

Vlaams Belang
1  Adeline Blancquaert 
2  Gabi De Boever 
3  Johan Deckmyn 
4  Caroline Persyn 

PVDA
1  Tom De Meester 
2  Yüksel Kalaz 
3  Sonja Welvaert 

Open Vld 
15

Groen 
14

sp.a  
7

N-VA 
6

CD&V 
4

Vlaams Belang 
4

PVDA 
3

Zetelverdeling
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te volgen op 
www.stad.gent/gemeenteraadlive 

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD >
25 EN 26 FEB

Dubbele rol 
Vroeger telde de OCMWraad vijftien leden, 
maar nu 53: dezelfde mensen als in de ge
meenteraad. Ook het college van burgemees
ter en schepenen en het Vast Bureau (het 
uitvoerend orgaan van het OCMW) bestaat 
vanaf nu uit dezelfde personen. Door de 
nieuwe spelregels van het lokaal bestuur zijn 
er ook wijzigingen bij het OCMW, namelijk bij 
het orgaan dat beslist over het leefloon, sociale 
verhuurwoningen of voorschotten op kinder
bijslag. Dat Bijzonder Comité voor de Sociale 
Dienst (BCSD) telt twaalf leden: vijf leden van 
sp.aGroen, drie leden van Open Vld en telkens 
één voor CD&V, NVA, Vlaams Belang en PVDA. 

Wil je een raadslid mailen?
Kijk op www.stad.gent/gemeenteraad 

Wie leidt de gemeenteraad en de OCMW
raad in goede banen? Voortaan is dat in 
Gent niet langer de burgemeester, maar 
een lid van de gemeenteraad. Zeneb 
Bensafia (Groen) is de eerste 3 jaar van 
de legislatuur de voorzitter. Daarna neemt 
Christophe Peeters (Open Vld) die rol 
over. Zeneb Bensafia: “Onze opdracht? 
Politieke besluitvorming dichter bij de 
Gentenaars brengen door in te zetten op 
inspraaktrajecten via de raad en dus ef
fectief uit het stadhuis te treden. Burgers 

zullen bijvoorbeeld gemakkelijker voor
stellen kunnen toevoegen aan de agenda 
van de gemeenteraad. Uiteraard gaan we 
hiervoor de drempels aanpassen zodat 
wijken punten op de agenda van de com
missies kunnen plaatsen als een bepaald 
deel van de inwoners uit de betrokken 
wijk het voorstel indient. Voor thema’s 
of projecten met een belangrijke impact 
komen er ‘open commissievergaderingen’ 
op locatie in de betrokken wijken. Alle 
voorstellen zijn welkom.” 

Nieuwe voorzitters 
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E en beetje volks en een beetje ruig, zo 
omschrijft Bart De Bruyker Nieuw 
Gent. Hij mag dat, want hij woont 
er zelf en hij woont er graag. Bart 

werkt als vrijwilliger bij Campus Atelier, 
een initiatief waarbij buurtbewoners de 
handen uit de mouwen steken in parken 
en op pleinen.
Bart De Bruyker: “Er zijn twee soorten 
mensen in Nieuw Gent. De eerste soort 
wil zo snel mogelijk verhuizen, de twee-
de wil hier nooit meer weg. Ik behoor tot 
de tweede soort. Nieuw Gent is de max. 

gesloopt. In de plaats komt er nieuwbouw 
met evenveel sociale appartementen.  
Wannes Haghebaert (Dienst Stedelijke Ver-
nieuwing): “De bedoeling is om  eerst nieu-
we appartementen te bouwen en dan pas 
de oude te slopen. Op die manier krijgen de 
bewoners van de woontorens zoveel moge-
lijk de kans om binnen de wijk te verhuizen. 
Al kunnen ze er natuurlijk ook voor kiezen 
om naar een sociale woning van WoninGent 
in een andere wijk te verhuizen.”

Meer appartementen
voor gezinnen
Voor de eerste twee gebouwen is de om-
gevingsvergunning al aangevraagd. Op 
de hoek van de Kikvorsstraat en de Zwijn-
aardsesteenweg komen  veertien apparte-

Hier broeit en kiemt van alles dat de 
komende jaren tot bloei zal komen. Het 
wordt een tweede Dok Noord (lacht).”

Ooievaar
Ook Cindy Van Gampelaere heeft haar hart 
verpand aan Nieuw Gent. Dat vertelt ze 
terwijl ze thee en koffie uitschenkt in Bij 
Pino. Die ontmoetingsplek op het Rerum 
Novarumplein bestaat uit een koffiebar, 
een doorgeefwinkel en een klusatelier. De 
naam komt van een ooievaar die er al acht 
jaar overwintert. De community-werking 
van KAA Gent, vzw KAA Gent Founda-
tion, ondersteunt de vrijwilligers die de 
ontmoetingsplek openhouden. 
Cindy Van Gampelaere: “Ik doe dit graag 
en ik heb mijn vrienden in de wijk. De 
leukste momenten zijn in de zomer. Dan 
palmen we zo’n roze zitbank in, voor een 
gezellige avond met een kaasschotel of 
frietjes. Mijn appartement is uitgeleefd en 
de wijk heeft problemen, dat is waar. Maar 
hier gebeuren ook veel mooie dingen. Ik 
zou elders niet meer kunnen aarden.”
Zowel Bart als Cindy wonen in een sociaal 
appartement in de Kikvorsstraat. Zes 
woontorens, met 640 woningen, worden 

In Nieuw Gent, de wijk 
tussen het UZ en de 
Ringvaart, maken zes 
versleten woontorens 
plaats voor moderne 

sociale appartementen. 
Ook het openbare domein 
verandert. De bewoners 
timmeren mee aan leuke 

ontmoetingsplekken. 

STADSVERNIEUWING

NIEUW GENT 
VERNIEUWT

Eerst bouwen, dan slopen
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‘Omdat er zoveel 
vraag naar is, 
plannen we 
meer sociale 

appartementen 
voor gezinnen.’

menten. Aan het Rerum  Novarumplein 
worden zestig appartementen gebouwd. 
Alexia De Vos (WoninGent): “De aanne-
mer start in 2020 met de bouw van de 
eerste appartementen. De eerste bewo-
ners kunnen er midden 2022 intrekken. 
Daarna worden de woon torens stelselma-
tig vervangen door goed geïsoleerde, rui-
mere nieuwbouw appartementen. Omdat 
er zoveel vraag naar is, plannen we meer 
sociale appartementen voor gezinnen. 
Een vierde ervan zal drie slaapkamers 
hebben. Dat is nu maar drie procent.”

De bank groeit
Het hele project zal minstens vijftien jaar 
duren. Intussen starten er tal van initia-
tieven voor kinderen en jongeren. Via het 

jeugdparlement De Plantrekkerij kunnen 
jongeren laten horen wat zij belangrijk 
vinden in de wijk. In maart opent een 
nieuw jeugdhuis de deuren. En binnen-
kort komt ook buurtcircus Circusplaneet 
naar Nieuw Gent. Het bezoekt verschil-
lende scholen en in de zomer staat het op  
het Rerum Novarumplein.
Met het aanloophuis Poco Loco heeft de 
wijk nog een nieuwe ontmoetingsplaats. 
Het huis staat open voor psychisch kwets-
bare mensen.
Ook bij Campus Atelier willen ze niet 
wachten op de bouwkranen om te timme-
ren aan een leefbare wijk. Dat timmeren 
mag je letterlijk nemen. In een leegstaan-
de drankencentrale in de De Pintelaan 
kloppen, boren, schaven en beitsen 
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‘Film brengt 
mensen 
 samen.’

GERT DECRAENE, CINÉ PRIVÉ

vrijwilligers aan eigen projecten en aan 
de toekomst van Nieuw Gent. Het laatste 
grote project is de ‘bank’ aan het Rerum 
Novarumplein. Deze ellenlange zit-, 
speel-, en ontmoetingsplek is opgebouwd 
uit duizend identieke houten kaders en 
kronkelt als een slang door het gras. 
Zit daar een masterplan achter of groeit 
het ding zoals het uitkomt? Maarten 
Jolie (Campus Atelier): “Een beetje van 
beide (lacht). We maken ’s morgens een 
maquette van een stuk bank en bouwen 
die dan in het echt na. We werken eraan 
als het weer meezit. Inschrijven is niet 
nodig: wie passeert en zin heeft, steekt 
een handje toe. We maken elke dag verse 
soep, om kloek te staan. Eén keer is ie-
mand hier zelfs live koffiebonen komen 
branden, op de oude manier: gewoon in 

“Van donderdag 14 tot zondag 17 maart 
strijkt het rondtrekkende filmfestival Ciné 
 Privé neer in Nieuw Gent. Naast een selectie 
kort- en animatiefilms van aanstormend ta-
lent uit binnen- en buitenland en een gratis 
familiefilm op zondag, kun je er ook lokaal 
talent zien schitteren. Kinderkoor Mais Quelle 
Chanson brengt live geluidseffecten bij een 
film. Het jeugdtheater Larf! geeft een podium 
aan jong acteertalent. Massala Tv maakt met 
Make Your Own Movie films uit en over de wijk 
met lokale jongeren. De KAA Gent Foundation 
zorgt voor dansspektakel. Een mooi moment 

om Nieuw Gent te ontdekken.”

 www.cineprive.be 
 09 323 61 80 (Cultuur Gent)

een pan. Lekkerder koffie heb ik dit jaar 
niet gedronken. Het leuke is dat dit soort 
van projecten niet alleen mensen samen-
brengt, maar ook inspiratie oplevert voor 
de verdere herinrichting van het Rerum 
Novarumplein.”
Wannes Haghebaert: “Via initiatieven als 
Campus Atelier en Bij Pino hoort de Stad 
wat de Nieuw Gentenaars willen. Toffe 
ontmoetingsplekken staan duidelijk 
hoog op het verlanglijstje. In de vernieu-
wing van de wijk maken we daar plaats 
voor.” 

Meer info 
Projectcommunicator Wannes Haghebaert
 09 266 82 33 (Dienst Stedelijke Vernieuwing)
 www.stad.gent/nieuw-gent-vernieuwt
  nieuwgentvernieuwt

Ontdek de nieuwe 
 ontmoetingsplaatsen:
•  Wijkhuis Bij Pino (Rerum Novarumplein)
•  Open buurtatelier Campus (De Pintelaan 263)
•  Aanloophuis Poco Loco (Henri Storyplein)
•  Jeugdhuis (vanaf maart in de Agaatstraat 2)
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wie
 Evi Van Acker

waar
Damslootmeer

ONTMOET

 Evi
Evi Van Acker werd vorig 
jaar op de Gentse Sport 
Awards gelauwerd voor 
haar volledige zeilcarrière. 
Dit jaar stemt ze gewoon 
mee met duizenden 
andere Gentenaars.  

“Ik was heel blij met die Gentse 
Lifetime Achievement Award. Zoveel 
erkenning in mijn thuisstad:  
‘t was een mooie afsluiter van mijn 
carrière. Hier op het Damslootmeer 
heb ik leren zeilen. Ik was amper 
zes. Nu werk ik in de Ghelamco 
Arena voor Energy Lab, een bedrijf 
dat mensen en bedrijven in be
weging zet. Ook de Gentse Sport 
Awards dragen hun steentje bij door 
sportmensen en organisaties in de 
kijker te zetten. Wie ik genomineerd 
heb in de categorie Sportman- en 
Sportvrouw van het Jaar? Roeier 
Tim Brys heeft een fantastisch jaar 
gehad met zijn bronzen plak op het 
WK. Ook sprintster Eline Berings 
en langeafstandsloper Bashir Abdi 
mogen wat mij betreft de titel van 
Gentse Sportman en Sportvrouw van 
het Jaar krijgen. Ik trainde vroeger 
samen met Bashir in de topsporthal 
bij de Blaarmeersen. Toen hij zilver 
haalde op het EK, sprong ik een gat 
in de lucht.” 

Stem mee
Breng je stem uit van 1 tot 20 februari en maak 
kans op een duoticket voor de uitreiking van de 
Sport Awards op vrijdag 22 maart. 

 www.stad.gent (tik ‘Gentse Sport Awards’  
in het zoekvenster)
 09 266 80 00 (Sportdienst)

Damslootmeer 
(RBSC Heusden)
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Comfortabele helling
Dirk De Baets (Dienst Wegen): “De 
tunnel, die op zowat driehonderd meter 
van het Dampoortstation ligt, is on-
geveer dertig meter lang en zes meter 
breed. Fietsers en voetgangers kunnen 
rekenen op een comfortabele hellings-
graad van vier procent.”
In de eerste helft van dit jaar starten 
ook de werken aan de Zuiderpoort, 
waar de nieuwe Louisa D’Havébrug 
komt. Die gaat over een andere bar-
rière: de Schelde. De nieuwe fiets- en 
voetgangersbrug verbindt het fietspad 
langs de Schelde in Ledeberg met de 
Stropkaai. Zo kun je vanuit Ledeberg 
veilig en vlot richting UZ en station 
Gent-Sint-Pieters. Zodra de brug er ligt 
in 2020, komt er een park aan de Schel-
debocht naast de brug. Voor tunnel en 
brug krijgt de Stad steun van Europa en 
Vlaanderen. De Dampoortfietstunnel 
krijgt nog een extra duwtje in de rug 
van de Provincie Oost-Vlaanderen.

A l sinds 1911 moet het verkeer aan de 
Dampoort onder vier spoorwegbo-
gen en rond het water rijden. Een 
flessenhals die stadsplanners én 

weggebruikers hoofdbrekens bezorgt. 
Een deel van de oplossing, de Dampoort-
fietstunnel, gaat open in maart. De nieu-
we tunnel biedt fietsers en voetgangers 
een veiliger en sneller alternatief voor 
het rondpunt. Aan het shoppingcentrum 
langs de Dendermondsesteenweg of op 
de stadsring, ter hoogte van de Gan-
dastraat, duik je onder de sporen.  

Stadsregionaal fietsnetwerk 
Zowel Ledeberg als de Dampoortbuurt 
zijn dichtbevolkte wijken, geschei-
den van het centrum door sporen, 
drukke autowegen of water. Nele 
Vanhooren (Stedelijke Vernieuwing): 
“Voetgangers en fietsers hebben er 
extra toegangswegen nodig zodat het 
centrum vlot en veilig bereikbaar is. 
In de stadsvernieuwingsprojecten Le-
deberg Leeft en En Route, is er daarom 
veel aandacht voor het wegwerken 
van barrières met tunnels en brug-
gen. Daarvan profiteren behalve de 
bewoners ook bezoekers en pende-
laars. Het is de bedoeling dat zowel 
de Dampoortfietstunnel als de Louisa 
D’Havébrug deel uitmaken van een 
stadsregionaal fietsnetwerk.” 

  www.stad.gent/mobiliteit-openbare-werken
   09 266 79 00 (Dienst Wegen,  
Bruggen en Waterlopen)

Hoe maak je van een oude 
stad als Gent een fietsstad? 
Dat er soms grote  werken 
nodig zijn om dat voor 
 mekaar te krijgen, merk je 
onder meer aan de Dam-
poort en de Zuider poort.

GRENZEN DOORBREKEN
INFRASTRUCTUUR

De toekomstige Louisa D’Havébrug tussen Ledeberg en de Stropkaai.



Waar staat de mobiele kelder? 
• Van 18 tot 22 februari in Welzijnsbureau  

Gent Noord (Edward Anseeleplein 7)
• Van 25 tot 29 maart op Campus Prins Filip 

(Jubileumlaan 217)

Voor de volgende maanden en meer info, kijk op 
 www.ocmw.gent (tik ‘mobiele kelder’ in het zoekvenster) 

  09 266 89 22

‘Je vermijdt 
financiële 

problemen.’

JUISTE METERSTAND,  
GEEN MISVERSTAND 

Een donkere kelder, 
zaklamp in de hand, drie 

verschillende meters en veel 
cijfertjes. Het aflezen van 

de meterstanden van water, 
gas en elektriciteit is niet 

evident. In een nagebouwde 
kelder van OCMW Gent 
leer je hoe je je verbruik 

correct doorgeeft. Waarom 
is de mobiele kelder een 

bezoekje waard? 

3 X VRAGEN

‘Je leert hoe het moet.’
Natalie De Neve
Energiecel OCMW Gent
“Veel mensen weten niet hoe je meter-
standen correct doorgeeft. Het niet of 
verkeerd doen, kan tot hoge afrekenin-
gen en onverwachte kosten leiden. In de 
mobiele kelder tonen energie-experts van 
het OCMW hoe je de juiste meter herkent, 
welke cijfers je moet noteren en welke 
documenten je invult. Er staan elektri-
citeits-, aardgas- en watermeters en een 
budgetmeter voor elektriciteit en aardgas 
om alles duidelijk uit te leggen.”

‘Vermijd te hoge facturen.’
Marc Spelier
Netbedrijf Fluvius
“De meterstanden bepalen je maandelijk-
se voorschotfactuur, maar ook je jaarlijkse 
afrekeningsfactuur. Als je ze niet door-
geeft, maakt de leverancier een schatting 
van je verbruik. Dan betaal je vaak te veel. 
Ook als je verkeerde meterstanden door-
geeft, riskeer je te hoge energiefacturen. 
Door de juiste meterstanden door te ge-
ven, betaal je enkel voor wat je werkelijk 
verbruikt. Zo vermijd je dat je financieel 
in de problemen komt.”

‘Nu kan ik het zelf doen.’
Daniel Brohee
Bezoeker mobiele kelder
“Ik heb thuis budgetmeters voor gas en 
elektriciteit. Om de meterstanden van 
dag-, nacht- en weekendtarief correct af te 
lezen, moet je bepaalde knoppen indruk-
ken. Dat weet ik dankzij een bezoek aan 
de mobiele kelder van OCMW Gent. Vroe-
ger moest iemand van de netbeheerder 
langskomen om de meterstanden op te 
nemen. Nu kan ik het gewoon zelf doen.”

17
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Saint Amour
MA 11 FEB 
(OPERA)

Broere 2.0
WO 13 FEB 
(BIJLOKE)

Alleen met jou
DO 21 FEB 
(DE KROOK)

wie
Rika Ponnet,

 relatiebemiddelaar
waar

Bisdomkaai

Rika Ponnet 
DE AGENDATIPS VAN

Zie agenda pagina 19-21

Met haar relatie
bemiddelingsbureau 
bracht Rika Ponnet 
al zo’n vijfduizend 
koppeltjes samen 
in OostVlaanderen. 

‘Weet wat je zoekt in 
een  relatie. En blijf er 
 keihard voor gaan.’

“Goed is al goed genoeg. Die 
boodschap hoor je de laatste 
jaren steeds meer als het over 
de liefde gaat. Ik zie in mijn 
relatiepraktijk dat mensen on
gelukkig worden van dat soort 
denkbeelden. Te veel mannen 
en vrouwen voelen zich afge
wezen in hun diepste behoeften 
en verlangens. Daarom pleit ik 
in mijn nieuwe boek Alleen met 
jou voor een terugkeer naar de 
romantische liefde. Emoties zijn 
een betere gids dan rationele 
checklists. Voorwaarde is wel 
dat je door je eigen angsten 
je diepere verlangens leert te 
herkennen. Op 21 februari praat 
ik erover in De Krook. Wat er 
op 14 februari in mijn agenda 
staat? Mijn man en ik zijn geen 
diehards als het op Valentijn 
aankomt, maar er is zeker niks 
mis met bloemen en een diner 
bij kaarslicht. Deze maand gaan 
we tijdens Saint Amour op 
zoek naar een oude liefde uit 
mijn Gentse studenten tijd: de 
literatuur.” 



Tijdens Ander licht op de zaak - een onderdeel van het leesfestival #daaromleesik 
- brachten verschillende wetenschappers en proffen van UGent een fictieboek mee 
dat zij binnen hun vakgebied als essentieel beschouwen. Die boekenlijst (met onder 
meer Frankenstein en Middlesex) vind je op de website van het festival. Ontdek ze, 
duik erin en schrijf in voor een of meer leesclubs.  Samen met andere boekenlief-
hebbers wissel je je leeservaringen uit. Telkens van 19.30 tot 22 uur in Bibliotheek 
De Krook (Miriam Makebaplein 1).

 www.daaromleesik.be (klik op ‘inschrijven’)
  09 224 22 65 (Vormingplus)

De ziel van textiel 
DO 7 FEB 
Ken je de Galveston, UCO Braun  
of de Loutex nog? Het zijn de 
Gentse textielfabrieken waar ooit tot 
50.000 mensen aan de slag waren. 
Hilde Langeraert, conservator van het 
Industriemuseum, deelt de ongekende 
verhalen van deze textiliens tijdens een 
nieuwe Gentlezing. Van 19.30 tot  
21 uur in Bibliotheek De Krook.

 www.stad.gent/bibliotheek  
 (klik door op ‘activiteiten’) 
 09 224 22 65 (Vormingplus)

L.I.N.A.R.D 
ZA 9 FEB 
L.I.N.A.R.D is het alter ego van de 
Gentse zanger-gitarist Linard Van den 
Bossche. Linard stopte niet zo lang 
geleden met lesgeven om zich toe 
te leggen op zijn muziek. Zijn Library 
 Sessions-concert vindt plaats van 15 
tot 16 uur in Bibliotheek De Krook. De 
toegang is gratis en je hoeft niet te 
reserveren.
  09 323 68 00  
(Bibliotheek De Krook)
 bibliotheek@stad.gent

Samenleven  
met misdaad
Z0 10 FEB 

Tijdens de tentoonstelling Het museum 
van de misdaad (tot en met 30 april) 
kun je elke maand naar het STAM 
(Godshuizenlaan 2) voor een zondags-
lezing, van 10.30 tot 12 uur. Op 10 
februari gaat het over toerekeningsvat-
baarheid, internering en detentie. Onze 
maatschappij worstelt al eeuwenlang 
met de vraag hoe ze moet omgaan met 
geestesgestoorde daders. Dr. Katrien 
Hanoulle schetst de historiek en heeft 
een aantal voorstellen in petto. Schrijf in 
via www.vormingplusgent-eeklo.be  
(tik ‘misdaad’ in het zoekvenster) of  
09 224 22 65. 

Shop-op Zondag 
ZO 3 FEB
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 Shop-
op Zondagen zijn de bus  
en de tram naar en in Gent gratis. 

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

Energiedrankjes
NOG TOT 10 MAART 

Gentenaar Kasper Geeroms verzamelt 
energiedrankjes van over de hele we-
reld. Virus of beauty, Bomba! of Mike 
Tyson: de bizarre namen, schreeuwe-
rige kleuren en grappige ontwerpen 
spreken vaak tot de verbeelding. 
Een topstuk in zijn collectie is een 
goudkleurig blik met afbeelding van 
Michael Jackson, vervaldatum 1995. 
Een deel van de verzameling kun 
je nog tot 10 maart bekijken in De 
kubieke meter. Daarin toont het STAM 
(Godshuizenlaan 2) verzamelingen 
van Gentenaars. Gratis, in de inkom-
hal van het museum.

 www.stamgent.be
 09 267 14 00

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

Leesclubs
 

MA 4, DO 7, MA 11, 
MA 25 & DO 28 FEB 

TIP

FEBRUARI
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Gent Jazz Festival en Muziekcentrum De Bijloke slaan de handen in elkaar. 
Op het podium staat de saxofonist Joshua Redman, die met blues- en jazz-
legendes als B.B. King en Herbie Hancock speelde. Het Belgische Ben Sluijs 
Quartet brengt de avond op gang. Om 20 uur in Muziekcentrum De Bijloke.

 www.bijloke.be   09 323 61 00

agenda

Rika Ponnet
DO 21 FEB 
In de reeks Quotes haalt journaliste 
Tina De Gendt elke maand enkele 
citaten uit een spraakmakend non-fic-
tieboek. Op 21 februari is dat Rika 
Ponnets nieuwste boek Alleen met 
jou. Ponnet toont waarom het hoog 
tijd is dat we de romantische liefde in 
ere herstellen, en hoe je alleen kunt 
liefhebben als je ook durft los te laten. 
Van 19.30 tot 21 uur in Bibliotheek De 
Krook. Schrijf je in via www.stad.gent/
bibliotheek (klik door op ‘activiteiten’) 
of 09 224 22 65 (Vormingplus).

Vaarwel mijn lief
DO 14 FEB 
De Griekse zangeres Savina Yannatou 
is gepassioneerd door traditionele 
gezangen en stichtte samen met andere 
muzikanten uit Thessaloniki de groep 
Primavera en Salonico. Savina bracht 
al 21 albums uit op haar eigen naam, 
van de groep staat de teller op acht. Ze 
traden op over de hele wereld. Speciaal 
voor Valentijn komen ze naar De Centra-
le met een hartverwarmend programma 
vol traditionele liederen over liefde én 
verlies uit de Middellandse Zeeregio.

 www.decentrale.be  09 265 98 28

Broere 2.0
WOE 13 FEB 
Schrijver Bart Moeyaert is de jongste van 
zeven zonen. Zijn ongewone kindertijd 
beschreef hij in het boek Broere. Meer dan 
vijftien jaar na het verschijnen van dat 
boek en de eerste Broere-voorstelling, is 
de tweede versie klaar: Broere 2.0. Voor 
de muzikale begeleiding klopte Bart aan 
bij zangeres Esmé Bos en multi-instru-
mentalist Bart Voet, het duo waarmee 
hij al samenwerkte als stadsdichter van 
Antwerpen. Om 20 uur in Muziekcentrum 
De Bijloke (Godshuizenlaan 2).

 www.bijloke.be  09 323 61 00

Fibre-Fixed 
ZO 10 FEB 
Wat kun je allemaal doen met vezels 
die vermengd worden met (bio)
plastic? Laat je verrassen tijdens 
de instaprondleiding doorheen de 
tentoonstelling Fibre-Fixed in Design 
Museum Gent. Schrijf je vóór dinsdag 
5 februari  in op de website of 
telefonisch.

 www.designmuseumgent.be 
 09 267 99 99

Saint Amour
MA 11 FEB 
Saint Amour, de jaarlijkse afspraak 
met de liefde in de letteren, beleeft 
haar 25ste editie. Schrijvers als 
Philippe Claudel, Radna Fabias, Bregje 
Hofstede, Delphine Lecompte, Bert 
Moerman, Donald Ray Pollock en 
Tommy Wieringa komen naar het 
zilveren jubileum voor hun versie van 
de veelkoppige en ondefinieerbare 
liefde. Sylvie Kreusch en Sven Ratzke 
verzorgen de entr’actes. Om 20 uur in 
de opera (Schouwburgstraat 9).

 www.begeerte.be/saint-amour
 070 22 02 02

Joshua Redman 
 

WO 20 FEB

TIP

VRIJWILLIGERSBEURS
Ghelamco Arena

SAVE THE DATE  >
2 MAART

FEBRUARI
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 -voordeel van de maand:
Gratis bezoek aan het Huis van Alijn
in ruil voor 10 UiTPAS-punten

Ontdek meer activiteiten 
op www.uitingent.be

 www.facebook.com/uitingent
 @UiTinGent

Lezing AZ Maria  
Middelares
ZO 10 MAA
De site van het AZ Maria Middelares is 
al enkele jaren volop in ontwikkeling. 
Op 10 maart vertellen kunsthistorica 
Sophie Derom en architect Patrick 
 Lefebure er alles over op een lezing 
van de Dienst Monumentenzorg. 
Inschrijven kan van 12 februari tot 
7 maart op www.go.stad.gent/
voorjaarslezingen of via 09 210 10 10 
(Gentinfo). 

Digicafé
DO 28 FEB 
Het thema van dit Digicafé voor beginners 
is ‘online werk zoeken’. Heb je vragen? Er 
is een coach die je kan helpen. Inschrijven 
is niet nodig, gewoon langskomen is de 
boodschap. Het Digicafé vindt plaats van 
10 tot 12.30 uur in het Krookcafé van 
Bibliotheek De Krook.

 www.stad.gent/bibliotheek  
(klik door op ‘activiteiten’) 
 09 323 68 83 (Bibliotheek De Krook) 

Digistatie 
MA 25 FEB 
Geld overschrijven, automatische 
opdrachten maken, online betalen bij 
webshops … Tijdens deze Digistatie 
leer je hoe je die zaken met je 
smartphone kunt regelen. Eerst 
krijg je een demonstratie van het 
computerprogramma KBC Touch en 
de applicatie KBC Mobile. Het tweede 
luik gaat dieper in op verschillende 
betalingssystemen zoals contactloos 
betalen en microbetalingen via 
sms. Van 19.30 tot 21.30 uur in 
Bibliotheek De Krook. Schrijf je in op 
de website of telefonisch. 

 www.stad.gent/bibliotheek  
(klik door op ‘activiteiten’)  
 09 224 22 65 (Vormingplus)

Prikkelende lezingen 
DI 12 & 26 FEB 
In Bibliotheek De Krook vinden 
twee lezingen plaats die aansluiten 
bij de tentoonstelling Prikkels in 
het Museum dr. Guislain. Op 12 
februari spreken Lander Deweer en 
Jan Swerts over het syndroom van 
Gilles de la Tourette. Samen schreven 
zij daarover het boek Een duiker op 
mars. Op 26 februari vertelt Ellen 
Vermeulen over haar nieuwe film 
Inclusief, waarin ze vier kinderen met 
een beperking volgt die les krijgen in 
het gewone onderwijs. Telkens van 
12.30 tot 13.30 uur. Schrijf je in op de 
website of telefonisch.

 www.stad.gent/bibliotheek 
(klik door op ‘activiteiten’)  
 09 224 22 65 (Vormingplus) 

Crea-workshop  
Carnaval 
ZA 9 & 23 FEB
Knutsel je graag? In Bibliotheek 
De Krook vindt elke tweede en 
vierde zaterdagnamiddag van de 
maand (van 14.30 tot 16.30 uur) 
een creatieve workshop plaats, voor 
kinderen vanaf 6 jaar. Het thema 
deze maand is maskerade. De 
workshops zijn gratis en je hoeft je 
niet in te schrijven.

 www.stad.gent/bibliotheek (klik 
door op ‘activiteiten’)
 09 323 68 83 (Bibliotheek De Krook) 

Kinderzangfeest  
Côté Koer 
ZA 23 FEB 
Op 23 februari, om 15 uur, nemen de 
leerlingen van enkele Gentse scholen 
het grote podium van Muziekcentrum 
De Bijloke in, onder begeleiding van de 
Gentse violist Wouter Vandenabeele 
en zangcoach Wouter Dubois. Op 
het programma: een mix van stoere, 
ondeugende en frisse liedjes.

  www.debijloke.be 
 09 323 61 00 (tickets)

Vertel- en  
voorleesuurtjes 
ZA 2 & 16 FEB &  
ELKE WO 
Op 2 en 16 februari 
kunnen kleuters 
vanaf 4 jaar naar 
het Verteluurtje, 
tussen 11 en 11.45 
uur in Bibliotheek De 
Krook. Op woensdagna-
middag, tussen 14.30 en 
16.30 uur, lezen vrijwilligers 
voor uit prentenboeken, onder de 
noemer Luisterende Oortjes. Deze 
activiteit vindt plaats in De Krook of 
een wijkbibliotheek. Het volledige 
programma vind je op de website. De 
vertel- en voorleesuurtjes zijn gratis, 
en je hoeft ook niet te reserveren.

 www.stad.gent/bibliotheek  
(klik door op ‘activiteiten’) 
 09 323 68 83 (Bibliotheek De Krook) 

Vogelpaleis 
DI 5 & DO 7 MAA
Een vogel met vier poten of eentje 
met een vetkuif? Tijdens dit creatief 
atelier in De wereld van Kina: het 
Huis kunnen kinderen tussen 7 en 
11 jaar hun fantasie de vrije loop 
laten. Eerst gaan ze op ontdekking 
in de vogelcollectie van het muse-
um, waarna ze hun eigen affiche 
ontwerpen. Het atelier vindt plaats 
in de krokusvakantie, op dinsdag 
en donderdag, telkens van 14 tot 
16 uur. Kostprijs: 4 euro, drankje 
inbegrepen. Reserveer je  
plekje via ilse.kool-
brant@stad.gent. 
 09 244 73 73  

(De wereld van Kina: 
het Huis)

http://www.go.stad.gent/voorjaarslezingen
http://www.go.stad.gent/voorjaarslezingen
http://www.stad.gent/bibliotheek
http://www.stad.gent/bibliotheek
http://www.stad.gent/bibliotheek
http://www.stad.gent/bibliotheek
http://www.debijloke.be
http://www.stad.gent/bibliotheek
mailto:ilse.koolbrant@stad.gent
mailto:ilse.koolbrant@stad.gent
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WEDSTRIJD

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode: 

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden de muurtekening  
aan de Parallelweg.

• Sara Bossaert, Ledeberg
• Seppe Claeys, Aalter
• L. De Wilde, Gent
• Daniël Verburg, Gentbrugge
• Tim Verstraeten, Gent

Waar in Gent

GENTINFO

Vraag het aan

“Ben je een Europese burger die in België verblijft? Dan kun je 
deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement 
en op de kandidaten op Belgische lijsten stemmen. Je moet 
hiervoor wel vóór 1 maart een aanvraag indienen, tenzij je je 
bij vorige Europese verkiezingen al registreerde (dan geldt 

voor jou de stemplicht). Registreer je per post of bij de Dienst 
Burgerzaken in het AC Zuid (Woodrow Wilsonplein 1, 9000 
Gent) of in één van de dienstencentra. Vergeet je Belgische 

verblijfskaart of een kopie niet mee te brengen of op te sturen. 
Ben je nieuw in België? Neem dan via info@in-gent.be of 
09 265 78 40 contact op met IN-Gent voor meer info over 

het inburgeringstraject. Daar komt onder meer het politieke 
landschap in België aan bod.”

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 wil op 26 mei meestemmen  
voor de Europese verkiezingen.  

Hoe doe ik dat?’
THEA SWIERSTRA, NEDERLANDSE IN 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), 
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, Bjorn Vandenbussche (vormgeving), Anne 
Deknock, Thomas Sweertvaegher (fotografie).  
MEER NUMMERS www.stad.gent/stadsmagazine

Stuur de oplossing vóór donderdag 7 februari naar   
waaringent@stad.gent of via de post naar: Stadhuis,  
Wedstrijd Waar in Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent

Vijf winnaars 
krijgen een duoticket voor het 
concert van de Griekse zangeres 
Savina Yannatou op 14 februari in 
De Centrale (zie pagina 20).
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1  @RENAS_54
Portus Ganda
2  @BRUISENDGENT

Blaarmeersen
3  @KEL_ANNE_HUNT

Sint-Veerleplein
4  JETHROMORTIER

Gent

5  @GHENT.STREETS
Blaarmeersen
6  @NYAGOBE

Gent
 7  @LIESELLOVE
Gent
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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



een initiatief van met de straffe steun van

Stem vóór 1 maart op gentenaar.be/strafstegentenaar
en win Gentse prijzen. 

WIE WORDT
DE STRAFSTE GENTENAAR 2018?

WIN 
GENTSE
PRIJZEN
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