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Duiken of niet? Hou de weerkaarten in het
oog voor de jaarlijkse nieuwjaarsduik in de
ijzingwekkende wateren van de Blaarmeer
sen op zondag 27 januari om 14.30 uur. Die
gaat alleen door als er geen ijs op de vijver
ligt. Iedereen vanaf acht jaar kan het water

in. Achteraf kom je op temperatuur met een
hapje en een drankje. Je kunt nu al inschrij
ven via www.go.stad.gent/bibberduik. Geen
internet? Bel 09 210 10 10 (Gentinfo).
www.stad.gent/sport 09 266 80 00 (Sportdienst)
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Gaat je zoon of dochter volgend
jaar van de basisschool naar
het secundair? In het voorjaar
organiseren de meeste scholen
infomomenten en openscholendagen. Een aanrader, want je
denkt best goed na over welke
scholen bij je kind passen.

Nieuwjaarke zoete komt niet
alleen met wensen, maar ook
met een beetje boete: 1 januari is hét moment om slechte
gewoontes af te zweren. Hoe
zorg je ervoor dat je goede
voornemens niet in een stoffig
hoekje belanden?

Inschrijven
secundair

Voorname
voornemens
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DIMITRI VAN CAUWELAERT, DRONGEN

INSTALLATIEVERGADERING

Gemeenteraad

NIEUWJAARSGESCHENKEN

UiTPAS
De Stad deelt tussen donderdag 3 en donderdag
31 januari nieuwjaarsgeschenken uit aan alle
UiTPAS-houders. In ruil voor zeven punten krijg
je een leuk cadeautje: sokken, een powerbank
of een cinematicket. Ze liggen voor je klaar in de
Stadswinkel (Botermarkt 17A). Je kunt maxi
maal één cadeau kiezen.

Op donderdag 3 januari om
19 uur vindt de installatie
vergadering van de nieuwe
gemeenteraad plaats. Je
kunt alles live volgen op
www.stad.gent/gemeente
raadlive en de vergadering
herbekijken via qbesluit.
gent.be. De 53 verkozenen
leggen tijdens de installatie
vergadering hun eed als
gemeenteraadslid af en wor
den meteen ook aangesteld
als OCMW-raadslid. Vanaf
4 januari vind je de samen
stelling terug op de website.
www.stad.gent/gemeenteraad

“De school van onze kinderen
ligt in de Kloosterstraat, een
drukke smalle straat. Het
zou een sterk signaal zijn als
iedereen daar een zone 30bord aan zijn raam zou
hangen.”
VOUWBORDEN ZONE 30

Hang ze op

Woon je in een zone 30?
Vanaf januari kun je
een zone 30-vouw
bord afhalen bij het
Mobiliteitsbedrijf (SintMichielshelling 9) om
aan je raam te kleven.
Op die manier nemen
snelheidsduivels gas te
rug. Als de snelheid daalt
van 50 naar 30 per uur,
gebeuren er 15 procent
minder ongevallen.
www.stad.gent
(tik ‘vouwbord zone 30’
in het zoekvenster).
09 266 28 00
(Mobiliteitsbedrijf)

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

© Sam De Backer

MOBIELE ZORGWONING
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Heb je een familielid dat zorg nodig
heeft en denk je eraan om voor hem of
Liberteyt
haar een woning in je tuin te plaatsen?
Op de parking van woonzorgcentrum De Liberteyt (Vroonstalledries
22, Wondelgem) staat er vanaf maandag 28 januari een mobiele man
telzorgwoning. Je kunt er een kijkje nemen en vragen stellen. Als je
echt interesse hebt, mag je er zelfs een keer overnachten. Momenteel
kan je er nog geen huren of kopen: het is een proefproject.
www.ocmwgent.be (tik ‘mantelzorgwoning’ in het zoekvenster)
09 266 93 05 zelfstandigwonen@ocmw.gent

GEZOCHT

(Hoofd)animatoren

Jaaroverzicht

Voor de paas- en zomervakantie
is de Jeugddienst op zoek naar
jobstudenten (hoofdanimatoren)
en vrijwilligers (animatoren). Wil
je als jobstudent aan de slag tijdens
de paasvakantie? Meld je dan aan
vóór dinsdag 5 maart via anima
toren@stad.gent. Vrijwilligers
(animatoren) mogen zich het hele
jaar door aanmelden.

Al jarenlang doen Gentenaars,
organisaties, verenigingen en
diensten van de Stad en het
OCMW hun best om van Gent
een kind- en jeugdvriendelijke
stad te maken. Hoe ver staan
we nu en waar ligt nog werk
op de plank? Je leest het in de
publicatie Jong in Gent. Je vindt
er goede voorbeelden, maar je
leest ook waar nog ruimte voor
verbetering is. De digitale ver
sie vind je op www.stad.gent
(tik ‘publicatie jong in Gent’ in
het zoekvenster), een papieren
exemplaar kun je krijgen via de
kindersecretaris.

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

SPEELSTRAAT

Dien je aanvraag in
GRAVENSTEEN

Online tickets
Met het Winterwonderkasteel en de nieuwe audio
tour van Wouter Deprez trekt het Gravensteen veel
bezoekers. Wil je het middeleeuwse kasteel bezoeken
en de kassa vermijden? Vanaf vrijdag 25 januari kun je
je tickets op voorhand boeken op www.gravensteen.
stad.gent. Ook een gegidst bezoek kun je langs deze
weg reserveren.
09 266 85 00 (Historische Huizen Gent)

Wil je tijdens de paasvakantie je
straat omtoveren tot een speel
straat? Dien dan vóór zondag
20 januari je aanvraag in. Een
speelstraat wordt tussen 14 en 20
uur afgesloten voor doorgaand
verkeer. Enkel straten waar geen
openbaar vervoer passeert, komen
in aanmerking. De omliggende
straten moeten bereikbaar blijven
en de buren moeten akkoord gaan.
www.stad.gent (tik ‘speelstraat’
in het zoekvenster)
09 269 81 51 (Jeugddienst)

OPGELET

Wegenwerken Sint-Amandsberg
De Wittemolenstraat in Sint-Amandsberg (tussen de
Engelstraat en de Jean Béthunestraat) wordt heringe
richt vanaf de tweede week van januari. Er komt een
nieuw rioleringsstelsel om afval- en regenwater te
scheiden. De rijweg wordt vernieuwd en er komen ver
hoogde voetpaden, parkeerstroken in kasseien en een
aantal fietsenstallingen. Je zult er alleen nog in de rich
ting van de Dendermondsesteenweg kunnen rijden.

JONG IN GENT

kindersecretaris@stad.gent
09 269 81 10 (Jeugddienst)

SPORTKAMPEN

Krokus- en
paasvakantie
Klimmen, ijsschaatsen, circus,
zwemmen ... Tijdens de kro
kus- en paasvakantie kan de
jeugd zich uitleven in een hele
reeks eigentijdse sportkam
pen. Voor kinderen van 6 tot
12 jaar met een verstandelijke
beperking is er een G-omni
sportkamp. Bekijk het volledi
ge programma op de website of
haal een brochure in de Gentse
sporthallen of zwembaden. De
inschrijvingen voor zowel de
krokus- als paaskampen star
ten op zaterdag 12 januari voor
Gentenaars en op maandag 14
januari voor niet-Gentenaars,
telkens om 9 uur.

 www.stad.gent/openbarewerken

www.stad.gent/sport

09 266 79 00 (Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen)

09 266 80 00 (Sportdienst)
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Afrikalaan, waar het nog hoopvol is
Hier klampen boeg en meeuw zich aan het water vast,
Doorklieven kranen en verre wolken de lijzige lucht
En slaat iedere boot het dokwater wat hoger tegen de
kade
Hier dragen de vrouwen boodschappen en kinderen,
Toont de roze hemel me een verre en verloren natuur
En bespeelt een kale man zijn fel gouden en onbestaande
sax Hier ben ik nu, en hier zal ik zijn
Als de wereld zich weer eens vergist
En weer wat aan kleur verliest
Alexander Baeyens

Mariakerke international
Saint-Cross-Store, Offcut, Pigearth,
Saint-Amandsmountain: wat een ratjetoe!
‘t Heeft geen zin dat ik mijn tijd hieraan verdoe
Geen enkele Gentse deelgemeente bekt
in’t Engels echt goe
Maar komt er een toerist naar Mariakerke toe
Dan zeg ik: Welcome to Marychurch, from where are you?
Mieke De Fré

POËZIEMAAND

ODE AAN JE WIJK
“Da’s al een goed begin: Wij starten met
een schot in de roos van de blijheid.” Het
hart van schrijver en dichter Christophe
Vekeman springt op. Hij leest de inzen
dingen voor de poëziewedstrijd die in het
vorige nummer van dit magazine werd
aangekondigd. “Meer dan veertig inzen
dingen! Poëzie blijkt opnieuw, in weerwil
van haar reputatie, het meest toeganke
lijke literaire genre om zelf te schrijven.
Ik vind het zeer prettig als de literatuur
de sprong waagt naar wat iedereen kent:
de stad en de wijken.”
De gelegenheid maakt de dichter. De
hele maand januari is het poëziemaand.
Bibliotheek De Krook zet dichter Ilja
Leonard Pfeijffer in de Paarse Zetel voor
een interview op donderdag 31 januari.
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Leven in de stad
Ook radio urgent.fm (105.3 FM) tracht
het stadsgevoel in gedichten te vatten.
Vier woensdagen op rij, telkens om 10
uur, leest programmamaakster Sara
Logghe gedichten voor over het leven in
Gent. Op 9 januari, de eerste woensdag,
komt Christophe Vekeman langs tijdens
de Tumult-radioshow, tussen 11 en 13
uur. Illustrator Marthe Verhoest maakt
begeleidende tekeningen. Die verschij
nen op de sociale media van urgent.fm.
En ook de Gentse boekhandels promoten
poëzie: wie voor meer dan 12,50 euro
gedichten koopt, krijgt Tom Lanoyes
nieuwste dichtbundel Vrij - wij? cadeau.
www.stad.gent/poëziemaand www.urgent.fm

Bijloke
de haan rumoert eerst
dan volgt de mensendrukte
een fuut kamt zijn kuif
Eliane Brion

Park Claeys-Bouüaert
wij starten met een schot in de roos van de blijheid
niemand weet welke, maar men zegt dat die in het park
te vinden is
en wij gaan op pad, op sneakers van groene mousse en
dragen doorluchtige topjes
in dubbelplooien glooit onze huid wanneer we fluiten naar
vogels
we komen handen te kort, de horizon licht op, er volgen
verrukte kreten
het is een nu voor later
Griet De Wispelaere

ONTMOET

Hanne
Baby’s moeten altijd en overal
welkom zijn, ook als ze de borst
of een verse luier nodig hebben.
Vroedvrouw Hanne Devos levert
het nodige. Haar oplossing heet
BabySpot, is anderhalf jaar oud
en al stevig gegroeid.

wie
Hanne Devos
(Kraamkaravaan)
“Er zijn nu een zestigtal musea, horeca
zaken en openbare diensten met het
BabySpot-logo aan de deur. Dat wil
zeggen dat je er een flesje kunt opwar
men, dat er een luiertafel aanwezig is en
dat je probleemloos borstvoeding kunt
geven. Eigenlijk zou het label onnodig
moeten zijn, want baby’s zijn de normaal
ste zaak van de wereld. De geesten rijpen
wel, merken we. BabySpot levert dankzij
de steun van het Burgerbudget, waarmee
de Stad projecten van Gentenaars on
dersteunt, ook materiaal aan voor evene
menten. Organisaties kunnen zelf mobiele
babyhoekjes inrichten. Voor evenementen
in openlucht kun je de BabySpot-caravan
gebruiken. Binnenin vind je een luiertafel,
een microgolfoven en zetels. Tijdens de
Gentse Winterfeesten staat de caravan op
de Korenmarkt, bij het Land van W’ijs. Het
doet deugd om even uit je huis en uit de
luiers te komen.”

Zelf een tijdelijke BabySpot inrichten?
Surf naar www.stad.gent/babyspot of neem contact op met
Kraamkaravaan, het expertisecentrum voor kraamzorg,
via info@kraamkaravaan.be of 09 333 57 60.

Gent telt 59 BabySpots.
Bekijk ze op de website.

NA MAHY,
DE MAGIE
Restauratie Wintercircus
STADSVERNIEUWING

In 1978 ging Garage Mahy
dicht. Het voormalige
Wintercircus verdween
onder een dikke laag
duivenstront. Maar stilaan
verrijst er tussen Krook en
Vooruit een opmerkelijke
ontmoetingsplek. Eind
januari wordt het
gigantische binnenplein in
ere hersteld, met respect
voor de ruige charme van
weleer.

K

lanten van Garage Mahy hadden
een voetje voor bij de naburige
kapper in de Lammerstraat.
Ze parkeerden hun auto in de
garage en liepen recht bij de kapper
binnen, via een binnendeur tussen
de twee zaken. Nieuwe banden en
een scheerbeurt in één sessie, dus.
Kapper Peter Rasschaert: “Dat is
geen stadslegende, zo was het echt.
Die ‘& zoon’ op het bord ‘Coiffeur
Rasschaert’, dat was ik. Vandaag is
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dat mijn zoon Kevin, want die werkt
hier inmiddels ook. Mijn vader Daniel is
in 1952 met de kapperszaak begonnen,
samen met zijn compagnon Jean. Die
laatste gooide het op een akkoordje
met Ghislain Mahy van de Fiat-gara
ge hiernaast. Klanten mochten daar
parkeren terwijl ze hier geknipt werden.
Dat liep een jaar of twintig goed. Toen
kregen Jean en Ghislain ruzie. De laatste
liet prompt een muur tussen de twee
zaken metselen. (lacht) Zie je die spiegel
achteraan in de zaak? Daar zat vroeger
een raam naar de garage. En de deur
ernaast is nu de deur van de kast met de
haarproducten.”

Rijden tot op het dak
Voor Ghislain Mahy er een garage van
maakte, was het Wintercircus … een
wintercircus. De eerste versie dateerde
van 1894. De cirkelvormige arena was
bedoeld voor paardendressuur, circus
optredens en variétéprogramma’s.
Rond de arena was plaats voor 3.600
toeschouwers.
Barbara Dubaere van het Gentse
stadsontwikkelingsbedrijf sogent: “Dat
gebouw ging in 1920 bijna volledig in
vlammen op. Op dezelfde plaats kwam

De verbouwing
gebeurt met
respect voor de
ruige charme van
het gebouw.

een nieuw wintercircus. Tot in de Twee
de Wereldoorlog werd het als theater-,
circus- en filmzaal gebruikt. Daarna
kwam de Fiat-garage. Mahy behield
de ronde vorm van het gebouw, maar
maakte er een modernistische garage
van, met opvallende glazen gevels en
een chique toonzaal. Vooral de typische
hellingen rondom de middenpiste
blijven een blikvanger. Via die weg kan
je ook vandaag nog tot boven op het dak
rijden.”

© Architectenbureau BARO

Onder de grond
In 1978 ging de garage dicht. In 2000
haalde Mahy er zijn collectie oldtimers
weg. Daarna moest er gekozen worden:
slopen of een nieuwe bestemming
zoeken? Het wordt het tweede. En me
teen iets speciaals. Bernard Ottevaere
(projectcoördinator sogent): “De meeste
bewaarde wintercircussen hebben maar
één functie. Het Koninklijk Circus in
Brussel is vandaag een concertzaal, het
Cirque des Variétés in Luik een bejaar
dentehuis. Het Gentse Wintercircus
wordt een ontmoetings- en werkplek
met meerdere functies. Centraal ligt
een overdekt middenplein. Daarrond
komen een restaurant, een dakterras
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‘Kom dat zien!’
BERNARD OTTEVAERE
PROJECTCOÖRDINATOR SOGENT

met bar, een café, een handelszaak met
atelier, multifunctionele zalen en kan
toren voor bedrijfjes die rond digitale
innovatie werken.”
In de kelderverdieping wordt een oude
droom van veel Gentse muziekprogram
matoren werkelijkheid: een geïsoleerde
zaal voor 500 concertgangers. Onder
de grond. Bernard Ottevaere: “In de
concertzaal van Vooruit kan duizend
man binnen, in veel andere zaaltjes een
honderdtal. Tussenin was er niets. Dat
euvel wordt nu verholpen.”

Pintje in de smeerput
De verbouwing gebeurt met respect
voor de rijke geschiedenis en de ruige
charme van het gebouw. Daarbij worden
historische elementen in het nieuwe
concept geïntegreerd. Het loszittende
pleisterwerk wordt niet verwijderd,
maar vastgemaakt. De rode betonnen
vloer verwijst naar de vroegere garage
vloer. De gietijzeren kolommen van de
paardenstallen worden hergebruikt, en
ook de olifantenhellingen van weleer
blijven bewaard.
Bernard Ottevaere: “Elke ruimte krijgt
een nieuwe functie. Het café komt
bijvoorbeeld in de oude smeerput.
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Ook de metalen rijplaten krijgen daar
een plekje. Mahy had die zelf op het
vliegveld van Sint-Denijs-Westrem op
de kop getikt. De voormalige scène
wordt een auditorium met 120 zitjes. We
krijgen Europees geld om dat erfgoed te
bewaren.”

Snelle doorsteek
Het overdekte middenplein wordt
verwarmd en gekoeld met energie uit
de aarde. Dat gebeurt met een warm
tepomp en 34 boorgaten die 150 meter
diep in de grond gaan. De temperatuur
zal er minstens 16 graden bedragen. Dit
wordt een leuke hangplek, maar ook
een snelle doorsteek tussen het Miriam
Makebaplein (voor De Krook) en de
Sint-Pietersnieuwstraat.
Barbara Dubaere: “De bestaande toegan
gen in de Sint-Pietersnieuwstraat, onder
café De Ploeg, en de Lammerstraat
worden vernieuwd. De toegang aan het
Miriam Makebaplein is helemaal nieuw.
Daar kom je via één trap recht op het
middenplein terecht.”
Bernard Ottevaere: “Veel bezoekers
kunnen niet geloven dat er midden in
Gent zo’n unieke plek bestaat. Het wordt
magisch.”

De ruwbouwwerken onder het middenplein
zijn zo goed als klaar. In maart begint fase
twee van de verbouwing van het Wintercircus:
tegen 2020 worden het middenplein en de
andere gemeenschappelijke ruimtes aangepakt. De derde fase bestaat uit de installatie
van de podiumtechnieken in de concertzaal en
de afwerking van de kantoor-, horeca- en handelsruimte. De opening is voorzien in 2022.
Benieuwd? Op zondag 17 februari verzorgen
Bernard Ottevaere en andere Wintercircus
kenners een rondleiding in het gebouw.
Er zijn honderd beschikbare plaatsen.
Schrijf je in via
www.go.stad.gent/bezoekwintercircus.
Geen internet? Bel Gentinfo op het nummer
09 210 10 10.
sogent
09 269 69 00 info@sogent.be
www.sogent.be/projecten/wintercircus

OPGEFLEURD
STAAT NETJES
3 X VRAGEN

Geveltuinen zijn in opmars:
vorig jaar kwamen er meer
dan 700 bij. Ze fleuren de
straat op, maar brengen ook
een stukje natuur in de stad.
Dat is goed voor vogels,
insecten en de luchtkwaliteit.
Hoe begin je aan een
geveltuin?

‘Bijsnoeien volstaat.’
Dacha Gholobova
Geveltuinier

“Zo’n geveltuin geeft meteen iets huise
lijks. Ik ben nog volop aan het verbou
wen, maar mijn tuintje vooraan is al een
tijdje klaar. Veel werk was het niet en
onderhoud heb je er ook niet aan: af en
toe water geven en bijsnoeien volstaat.
Tijdens een infoavond heb ik geleerd hoe
je dat doet en voor welke klimplant ik het
best kon kiezen.”

‘Bekijk onze tips.’
Liesbet van Loo
Groendienst

‘Als je vijftien buren
verzamelt, krijg je
advies ter plaatse.’

“Omdat geveltuinen de stad goed doen,
willen we er ieder jaar 365 bij. Voor elke
dag eentje. Januari is een uitstekende
maand om te beginnen met de voorberei
dingen. Bekijk op voorhand welke plan
ten goed zullen groeien aan jouw gevel
en welke klimhulp je ervoor installeert.
Advies nodig? Bekijk de tips op www.stad.
gent/geveltuinen en klik door op ‘Kies
de planten’. Meld er ook de aanleg van je
geveltuin.”

‘Organiseer een infosessie
met je buren.’
Piet Recour

Vrijwilliger en plantenkenner

Een geveltuin melden?
Een infoavond organiseren?
Op zoek naar praktische tips?
www.stad.gent/geveltuinen 09 323 66 00
groendienst@stad.gent

“Hoe meer geveltuinen, hoe gezelliger.
Kan je straat wat meer groen gebruiken?
Maak dan je buurt warm om ook een
geveltuin aan te leggen. Als je minstens
vijftien buren verzamelt, krijg je een gra
tis infoavond. Ik kom dan als vrijwilliger
voor de Stad Gent ter plaatse. Je krijgt uit
leg en veel praktische tips, en ik antwoord
op alle vragen (lacht).”
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KLAAR
VOOR
DE STAP
ONDERWIJS

Gaat je zoon of dochter
volgend jaar van de
basisschool naar het
secundair? In het voorjaar
organiseren de meeste
scholen infomomenten en
openscholendagen. Een
aanrader, want je denkt best
goed na over welke scholen
bij je kind passen.

gebeurt: “In de Gentse scholen zijn er
meer plaatsen dan scholieren, maar een
tiental scholen blijft heel populair. Die
kunnen onmogelijk voor elk kind een
plaats garanderen.” Om wachtrijen en
kampeertoestanden te vermijden, bood
het LOP vorig jaar aan scholen een cen
traal aanmeldingssysteem aan. Omdat
het aantal leerlingen in de steden stijgt,
maakt de Vlaamse overheid dat vanaf dit
jaar verplicht, niet alleen in Gent maar
ook in Antwerpen en Brussel.

Een kleine of een grote school? Dichtbij
of verder? Meegaan met vriendjes uit het
lager of niet? Wie een kind heeft dat naar
het secundair overstapt, maakt keuzes.
In een onderwijsstad als Gent is kiezen
nooit makkelijk. Het aanbod is groot,
en voor sommige scholen zijn er meer
kandidaten dan plaatsen.

De digitale aanmelding werkt met
voorkeurscholen. Die scholen kies je
zelf. Is er te weinig plaats in één van je
voorkeursscholen, dan krijg je een plekje
in de wachtrij. “Dat is het eerlijkst voor
iedereen”, zegt Luc Heyerick. “Vorig jaar
kregen de meeste ouders de school van
hun voorkeur, maar zeker ben je nooit.
Het aantal tieners dat naar het secundair
gaat, blijft stijgen en de capaciteit van de
scholen is beperkt. Daarom geef je best
meerdere voorkeuren op.”
“Toegegeven, vorig jaar werkte het
nieuwe systeem niet perfect. Sommige

Populair
Luc Heyerick, voorzitter van het Lo
kaal Overlegplatform voor Secundair
Onderwijs (LOP) legt uit waarom de
inschrijvingsprocedure opnieuw digitaal
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Zelf beslissen

illustratie © Annelien Smet

Inschrijvingen secundair

Welke data zijn
belangrijk?
‘Op een infodag voel
je zo of een school
bij je kind past.’

leerlingen hadden elkaars eerste voor
keur, maar konden hun toegangstickets
niet ruilen. Die veelbesproken ‘wissels’
worden nu vooraf opgespoord en doorge
voerd. Nieuw is ook dat broers en zussen
van kinderen die al naar een secundaire
school gaan en kinderen van personeels
leden zich niet vooraf inschrijven. Zij
krijgen voorrang als ze zich op diezelfde
school inschrijven, maar iedereen meldt

zich nu tussen 1 en 26 april aan op de
centrale website. Dat maakt het systeem
performanter.”

Mythe
“Als je maar één voorkeur doorgeeft,
neem je onnodige risico’s”, benadrukt
Heyerick. “Misschien krijg je die ene
school niet toegewezen, en dan kun je
pas vanaf mei kiezen uit een beperkt aan
tal scholen waar wel nog plaats is. Kies je
er meer, dan krijg je een andere voor
keursschool. Het idee van die ene ideale
school is een mythe. De beste manier om
te zien welke scholen bij je kind passen,
is een bezoek brengen. Ga naar de info
dagen van de scholen en ontdek zelf de
gebouwen, de ligging en de mensen die
er werken. Neem je zoon of dochter mee.
De reactie van je kind kan je vertellen op
welke scholen het zich thuis zal voelen.”

• voorjaar: ga naar de infodagen
• 1 april – 26 april: meld je aan voor het
eerste jaar secundair onderwijs
• eind mei: je krijgt een mail met het resultaat
van de aanmelding
• mei – juni 2019: schrijf in voor het eerste
jaar secundair onderwijs

4 tips voor de schoolkeuze

1. ga naar de infodagen
2. surf naar de websites van de scholen
3. vraag raad aan je basisschool en het
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
4. informeer bij je vrienden, kennissen, buren …
Wat zijn hun ervaringen met de scholen?

Meer uitleg en overzicht infodagen:
kijk op de website
www.aanmeldensecundairescholen.gent of
bel Gentinfo (09 210 10 10)
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Gezond
Gent

Uuk zuu veele. Met het nieuwe jaar wensen Gentenaars
elkaar het beste toe. Ze bedoelen daarmee eerst vooral
een goede gezondheid. Maar hoe gaat het nu met de
gezondheid van de inwoners? Algemeen gezien gaat het
goed, maar veel hangt af van de levensstijl.

IN CIJFERS

2 op 3

73%

Gentenaars heeft
(bijna) nooit gezond
heidsproblemen

12%

komt nooit of bijna nooit
toe aan beweging

8%

voelde zich
afgelopen week
gedeprimeerd

van de Gentenaars
voelt zich gezond

30%

van de Gentenaars
wandelt, stapt of
fietst dagelijks
30 minuten

75%

van de Gentenaars
voelde zich de
afgelopen week
gelukkig

10%

heeft problematisch
alcoholgebruik (*)

24%

voelde zich de
afgelopen week
gestrest

9 op 10

1 op 5
volwassenen
rookt (*)

jongeren spenderen
meer dan 2 uur per
dag aan schermtijd
op weekdagen (*)
Bron: Gentse omgevingsanalyse 2018 en Buurtmonitor 2017
* Vlaamse cijfers
zie gent.buurtmonitor.be/dashboard (klik door op ‘gezondheid’)
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DANKZIJ FILIP …

Smelt
het weg

wie
Filip DeBoevere, Dienst Wegen,
Bruggen & Waterlopen
waar
Proeftuinstraat 45

Bij nachtvorst staan hij en zijn collega’s op in
het holst van de nacht. “Ook al is het Kerstmis of
nieuwjaar. Als het glad wordt, moet er zout op de
weg”, zegt Filip DeBoevere. “Wanneer het hard
sneeuwt, werken we met 48 chauffeurs in ploegen de klok rond, en als het moet verschillende
dagen.” Filip vult de strooiwagens met zoutkorrels,
maar ook steeds meer met pekel, een oplossing
van zout en water. “Met zoutkorrels alleen smelt
de sneeuw niet onmiddellijk, zeker niet op fietspaden. Brede banden moeten het zout kapotrijden. Pekel werkt meteen. Daarom zijn we blij met
onze vier nieuwe fietspadstrooiers. Die werken
uitsluitend met pekel. De fietspaden zullen er dit
jaar beter bij liggen. Maar let op: we kunnen niet
elke meter sneeuw- en ijzelvrij maken. Prioritaire
fietspaden en wegen eerst, da’s onze opdracht.
Een hele klus, wees maar zeker.”

Wil je weten in welke straten de strooidiensten passeren?
Je vindt het op www.stad.gent (tik ‘sneeuw- en ijzelbestrijding’ in het
zoekvenster) of bel naar 09 210 10 10 (Gentinfo).
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strooiwagens

4

fietspadstrooiers

600

ton zout in voorraad

START

DE ROUTE

VOORNAME
VOORNEMENS
Nieuwjaarke zoete komt
niet alleen met wensen,
maar ook met een beetje
boete: 1 januari is hét
moment om slechte
gewoontes af te zweren.
Hoe zorg je ervoor dat
je goede voornemens
niet in een stoffig hoekje
belanden?
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1

3

Meer bewegen

Oef, je hoeft niet ver te lopen: de
beweegzoeker op de stadswebsite
toont alle plekken in Gent waar
je de spieren kunt losgooien. Je
vindt er ook beweeglessen in je
buurt en een compleet overzicht
van het Gentse sportaanbod. Een
clubje starten met je buren? Onder
het motto Buurt Beweegt Gezond
trakteert de Stad op een gratis
coach. Contacteer de Sportdienst
(09 266 80 00) voor info of surf
naar www.stad.gent/sport/
beweegzoeker.

2

Minder drinken

Gun je lever wat vakantie als de
nieuwjaarsrecepties zijn door
gespoeld. Saai wordt de nieuwe
Tournée Minérale zeker niet: in
februari organiseren diverse
lokale dienstencentra voordrach
ten en acties. Zo leer je zelf mocktails shaken tijdens de workshop
Lekker en gezond aperitieven in
LDC Wibier (Antwerpsesteenweg
768, Sint-Amandsberg). Gratis, op
woensdag 6 februari om 14 uur.

4

VOLHOUDEN
Wil je je voornemens langer dan
een maand volhouden? Kies er
dan één of twee, en stel haalbare
doelen. Dat verhoogt de kans op
slagen. Vertel er over aan al wie het
wil horen. Vaak doe je dan beter je
best om door te zetten, en mis
schien inspireer je wel vrienden en
familie. Veel succes!

5

Gezonder eten

Meer groenten op je bord, een appel
of mandarijn als tussendoortje, en
water de hele dag door. Op de web
site mijn.gezondleven.be test je hoe
gezond jij eet en maak je makkelijk
en snel een plan om je voedings
gewoonten te verbeteren. Heb je zelf
een favoriet gezond recept, op basis
van seizoensproducten? Plaats het
met een foto op ookmijn.stad.gent/
gezonderecepten of stuur het naar
Stad Gent, Dienst Welzijn en Gelijke
Kansen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Stoppen met roken

Kauwgom, nicotinepleisters, de
e-sigaret: alles geprobeerd om van
de stinkstok af te raken? Niks zo
effectief als een begeleide rookstop
cursus. Je bindt in groep de strijd
aan en tabakoloog Luc Timmermans
blaast in acht sessies de rook om je
hoofd weg. Vanaf 29 januari in het
Vredeshuis (Sint-Margrietstraat 9).
Meedoen kost 48 euro. Schrijf in via
www.go.stad.gent/stopmetroken.
Geen internet? Bel Gentinfo op
09 210 10 10.

Onthaasten

Zet je smartphone uit en kruip lek
ker in een hoekje met een boekje. Of
in de kast, in bed, in de bioscoopfau
teuil ... in Bibliotheek De Krook kan
het allemaal. Voor de belevingsexpo
Mooi, lezen is mooi zijn doorheen de
bibliotheek zeven knusse eilandjes
gebouwd met meubilair waar je in,
op en onder mag schuiven. Om te
lezen (check de boekentips), puz
zelen (zoek het boek), kijken en je
eigen leesprofiel te ontdekken.
Nog tot 31 januari, gratis.
www.daaromleesik.be/leestest
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DE AGENDATIPS VAN

de Belleman

wie
Jean Pierre Van de Perre
waar
stadshal

Als hij een gesprek
voert aan tafel, haalt
de Belleman naar eigen
zeggen 97 decibel. Dat
is het geluid van een
trombone vlak bij je oor.
‘Stadsomroeper is geen
vak dat je leert. Je hebt
de stem of je hebt ze
niet.’

“Als stadsomroeper open ik elk jaar
tientallen evenementen. Voor mij is
de nieuwjaarsdrink onder de stadshal
toch het hoogtepunt. Ik kom altijd heel
vroeg om met een koffietje in de hand
naar de mensen te kijken. Hoe ze al
vanaf halftien een plaatsje veroveren
met hun frigobox. Op hun strijkplank
schikken ze fetakaas, chips, nootjes en
champagne en dan trakteren ze elkaar.
Vent toch, prachtig is dat (lacht). Ik hou
ervan als mensen tuupe tegoare zijn.
Ik ben een stadsjongen, opgegroeid in
de Hoogstraat. Als klein ventje ging ik
daar vaak naar de Poesjenellekelder.
Dat poppentheater is nu verhuisd. Ik
kan nog altijd genieten van Pierke, als
ik met mijn kleindochter naar het Huis
van Alijn ga. Ook Allez Chantez wil ik in
januari niet missen. Wat is er wijzer dan
met andere mensen te zingen?”

Nieuwjaarsdrink

ZO 13 JAN
(EMILE BRAUNPLEIN)

Allez, Chantez!

DO 17 JAN EN DO 7 FEB
(HANDELSBEURS)

Pierke van Alijn

29 DEC – 26 JAN
(HUIS VAN ALIJN)
Zie agenda pagina 19-21
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Ontdek meer activiteiten
op www.uitingent.be
www.facebook.com/uitingent
@UiTinGent

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

JANUARI

Graffiti met licht
WO 2 - ZO 6 JAN

Pierke Van Alijn
Donkere dagen vragen om licht.
Kom en zie de lichtschilders van
Graffitilights aan het werk in het STAM
(Godshuizenlaan 2) van 2 tot 6 januari,
telkens van 15 tot 17 uur. Of je nu jong
bent of oud, experimenteer vooral
zelf. De abdijkerk vormt de fotogenieke setting. Prijs: je toegangsticket
voor het STAM (gratis voor kinderen en
jongeren tot 18 jaar).
www.stamgent.be
09 267 14 00

Nieuwjaarsdrink

ZO 13 JAN
27.000 gratis drankjes, samenzang en
‘magische wensen’: dat is de formule
van de nieuwjaarsdrink onder de
stadshal, op zondag 13 januari van 11
tot 13 uur. Om iedereen op temperatuur te krijgen, vullen de Skyblasters
de stadshal met zwoele reggae.
Traditiegetrouw zijn de Belleman,
Jan Matthys en Pierke en ‘t Spelleke
van Drei Kluite van de partij. Kinderen
zijn welkom in de kinderzone op het
Goudenleeuwplein. Ze kunnen er een
nieuwjaarskaart ineenknutselen en
in een versierde tent luisteren naar
verhalen van dame Lampadeerne.
09 210 10 10 (Gentinfo)
gentinfo@stad.gent

School in
je buurt

TIP

DO 10 JAN – VR 15 FEB
Is je kind geboren in 2017? Dan kan het volgend schooljaar voor de eerste keer
naar school. De aanmeldingen voor het basisonderwijs starten op vrijdag 1 maart
om 12 uur ‘s middags. Wil je eerst even kennismaken met de scholen in je buurt?
In 13 wijken worden wandelingen van School in je buurt georganiseerd. Tijdens de
rondleiding maak je kennis met de dagelijkse klaswerking en kun je vragen stellen.
De scholenwandelingen vinden plaats van 10 januari tot en met 15 februari. Schrijf
je in via schoolinjebuurt.gent.be.
09 323 50 11 (Onderwijscentrum Gent)

Shop-op Zondag

ZO 6 JAN
Heb je tijdens de week weinig tijd over
om te shoppen? Elke eerste zondag
van de maand is koopzondag, ook in
2019. Heel wat winkels in het centrum
van Gent openen vanaf de middag hun
deuren. Op Shop-op Zondag kun je
gratis met de bus en met de tram rijden
naar en in Gent.
www.puurgent.be
09 210 10 60 (Puur Gent)
puurgent@stad.gent

29 DEC – 26 JAN
Pierke en zijn vrienden moeten
er in januari weer tegenaan. De
valse secretaris Savat betovert de
burgemeester, generaal Patapoef wil
de plaats innemen van de koningin en
de koppige prinses Nathalie vervloekt
haar leraars. In het Huis van Alijn
(Kraanlei 65) kun je deze maand naar
drie voorstellingen van het populaire
poppentheater: Floriaan De Dromenreus (29 december en 2 januari),
De Toverboom (5 en 12 januari) en
Stijfkopje (19 en 26 januari). Tickets
bestel je via www.uitbureau.be of
09 233 77 88.
www.huisvanalijn.be
09 235 38 00

Fibre-Fixed

ZO 13 JAN
Wat kun je allemaal doen met vezels
die vermengd worden met (bio)plastic? Een kano maken in origami-formaat, bijvoorbeeld. Laat je verrassen
tijdens de instaprondleiding op de
tentoonstelling Fibre-Fixed in Design
Museum Gent (Jan Breydelstraat 5).
Schrijf je vóór dinsdag 8 januari in via
www.designmuseumgent.be of
09 267 99 99.
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SAVE THE DATE > Côté Koer
De Bijloke

23/02

JANUARI

Allez, Chantez!

DO 17 JAN EN DO 7 FEB
Hou je ervan om voluit in groep te
zingen? Dat kan elke maand met Allez,
Chantez! in de Handelsbeurs (Kouter
29). Zangcoaches loodsen je telkens
op een donderdag vanaf 20 uur door
bekende en minder bekende popliedjes, kleinkunst en golden oldies. Het
concept van de gratis samenzang is
eenvoudig: enthousiasme en liefde
voor muziek volstaan om mee te doen.
www.handelsbeurs.be
09 265 91 60

Digistatie

Djangofolllies

DO 17 & VR 18 JAN
Het festival Djangofolllies viert de
verjaardag van Django Reinhardt,
een van de grootste jazzmuzikanten
in de Belgische geschiedenis, en De
Centrale (Kraankindersstraat 2) doet
mee. Op donderdag, om 20 uur, staan
grootmeesters Koen De Cauter, Fapy
Lafertin en Rony Verbiest op het
podium. Als Old Friends – Old Songs
brengen ze chanson, jazz en musette
uit hun jeugd met hier en daar een
hitje uit den tijd. Op vrijdag 18 januari
staat er een tweede Djangofolllies
concert op het programma met het
Franse Quintet Les Doigts de l’Homme.
Tickets bestel je via www.uitbureau.be
of 09 233 77 88.
www.decentrale.be 09 265 98 28

Philharmonix

TIP

ZO 27 JAN
Klassiek, jazz, Joodse klezmer, Hollywood brille, Latin music en pop: Philharmonix
gooit het allemaal in de mix. Dit septet bestaat uit vijf leden van de Berliner en
Wiener Philharmoniker, een van de meest veelzijdige pianisten uit Oostenrijk én
een zingende violist. Ze maken furore in Oostenrijk en nu ook in Gent. Dit concert,
om 15 uur in Muziekcentrum De Bijloke, maakt deel uit van het kamermuziekfestival
Big Little Music, gecureerd door harpiste Anneleen Lenaerts.
www.bijloke.be 09 323 61 00

Erik Van Looy

DO 31 JAN
Op donderdag 31 januari, om 19.30 uur, is
regisseur Erik Van Looy te gast bij Talkies,
de maandelijkse talkshow van Film Fest
Gent in Bibliotheek De Krook (M. Makeba
plein 1). Patrick Duynslaegher heeft het
met de presentator van De Slimste Mens
over de rol van film in zijn leven. Na het
gesprek kun je vragen stellen. Deelnemen
kost 5 euro. Schrijf in via www.stad.gent/
bibliotheek (klik door op ‘activiteiten’) of
09 224 22 65 (Vormingplus).

DO 31 JAN
Is de muziekcollectie op je computer een zootje? De maandelijkse
Digistatie-workshop in Bibliotheek De
Krook leert je orde op zaken stellen.
Je leert hoe je muziek kunt overzetten
naar draagbare apparaten en hoe je
via streaming op een legale manier
gratis naar muziek kan luisteren. Op 31
januari van 19.30 tot 21 uur. Schrijf je
in via www.stad.gent/bibliotheek (klik
door op ‘activiteiten’) of 09 224 22 65
(Vormingplus).

Lezing
Gaston Eysselinck

Ilja Leonard Pfeijffer

DO 31 JAN
De Nederlandse schrijver, dichter en
classicus Ilja Leonard Pfeijffer neemt
plaats in de Paarse Zetel voor een gesprek met Griet Pauwels. Het interview
kadert in de poëziemaand (zie artikel
pagina 6) en vindt plaats van 12.30
tot 13.15 uur in Bibliotheek De Krook.
Reserveer je gratis plekje via www.stad.
gent/bibliotheek (klik door op ‘activiteiten’) of 09 224 22 65 (Vormingplus).

ZO 10 FEB
Twaalf wijzigingen waren nodig om de
bouwaanvraag van architect Gaston
Eysselinck voor zijn woonhuis in het
Miljoenenkwartier goed te krijgen. Dat
zegt wat over de ambitie van een van
de meest radicale figuren binnen de
avant-garde. Architect Marc Dubois
geeft een lezing over het erfgoed dat
Eysselinck naliet, op 10 februari in de
Minardschouwburg. Inschrijven kan
van 15 januari tot 7 februari op
www.go.stad.gent/voorjaarslezingen.
Geen internet? Bel Gentinfo op
09 210 10 10. De lezing is gratis.

Ontdek meer activiteiten
op www.uitingent.be
www.facebook.com/uitingent
@UiTinGent

-voordeel van de maand:

Gratis rondleiding met gids voor 10 personen in
Design Museum Gent in ruil voor 80 UiTPAS punten

Winterevenementen in jouw wijk

ZA 12 – ZO 27 JAN
Breng samen met je buren een toost uit op het nieuwe jaar tijdens het nieuwjaars
evenement in jouw buurt:
• Brugse Poort-Malem:
- nieuwjaarsbrunch op zaterdag 12 januari 2019 van 10 tot 13 uur in Buurtcentrum
Brugse Poort en het Kokerpark
- nieuwjaarsreceptie op vrijdag 18 januari 2019 van 15.30 tot 18.30 uur op het
Fonteineplein
• Muide-Meulestede-Afrikalaan: nieuwjaarsfeest op zaterdag 12 januari 2019 van
11 tot 14 uur in Buurtloods Lucien De Ridder, Patrijsstraat 10
• Gentbrugge: nieuwjaarsfeest op zaterdag 12 januari 2019 van 17.30 tot 20 uur in
Buurtcentrum Gentbrugge, Emiel Hullebroeckplein 1
• Bloemekenswijk: nieuwjaarsreceptie op vrijdag 18 januari 2019 van 16 tot 19 uur
op het Edmond Van Beverenplein
• Nieuw Gent-Steenakker: nieuwjaarsontbijt op zondag 20 januari 2019 van
9 tot 12 uur in Buurtcentrum Nieuw Gent, Rerum-Novarumplein 180
• Macharius-Heirnis-Scheldeoord: nieuwjaarsreceptie op zondag 20 januari van
11 tot 14 uur in Buurtcentrum Macharius, Tarbotstraat 61A
• Watersportbaan: nieuwjaarsactiviteit op vrijdag 25 januari 2019 van 17.30 tot
21 uur in Buurthuis De Kring, Neermeerskaai 2
• Rabot-Blaisantvest: nieuwjaarsontbijt op zaterdag 26 januari 2019 van 9 tot 11 uur
in en voor Buurtcentrum Rabot, Jozef II-straat 104
• Bernadette: nieuwjaarsactiviteit op zaterdag 26 januari 2019 van 14 tot 17 uur in
Edugo Sint-Bernadette, Sint-Bernadettestraat 249
• Ledeberg-Moscou: nieuwjaarsreceptie op zaterdag 26 januari 2019 van 16 tot
19 uur in de Parochiezaal, Ledebergplein 21
• Rooigem: nieuwjaarsreceptie op zondag 27 januari 2019 van 11 tot 13 uur op het
Malpertuusplein, Brugsesteenweg
www.stad.gent/buurtevenementen
09 266 55 50 (Dienst Ontmoeten en Verbinden)

NOG TOT 20 JAN

DAMES
VAN DE BAROK
Vrouwelijke kunstenaars in het Italië van de 16de en 17de eeuw gingen
inventief om met de restricties van hun tijd. Het MSK (Fernand Scribedreef 1)
brengt de rol van de vrouw in de Italiaanse schilderkunst van toen onder
de aandacht in De dames van de barok. Kunstenaressen zoals Sofonisba
Anguissola en Elisabetta Sirani speelden een belangrijke artistieke rol tijdens
hun leven. Ze slaagden erin om te werken voor koningshuizen, pausen en
kardinalen. Zo ook Artemisia Gentileschi, een van de meest invloedrijke
Italiaanse schilders uit de 17de eeuw. Ze schildert één van haar bekendste
werken (Susanna en de Oudsten) wanneer ze amper zeventien is. Ze heeft
talent, meer dan haar twee broers. Maar omdat ze een meisje is, wordt ze
niet toegelaten tot de schilderacademie. Wanneer ze in 1614 als getrouwde
vrouw naar Firenze verhuist, kan ze haar creatieve vleugels uitslaan: ze gaat
naar de academie, raakt bevriend met Galileo Galilei en werkt regelmatig voor
de machtige familie de’ Medici. Artemisia zorgt voor een bijzonder keerpunt
voor de vrouw in de kunstgeschiedenis.
In de tentoonstelling De dames van de barok linkt het MSK haar werk aan
dat van vrouwelijke tijdgenoten. Met een 50-tal meesterwerken neemt het
museum je mee naar een periode waarin het niet evident was voor vrouwen
om een carrière als schilder uit te bouwen. Valentine De Beir, mede-curator:
“Deze vrouwen zochten de grenzen van hun beperkingen op, om ze op een
moedige en bijzondere manier te overstijgen.”
www.mskgent.be 09 323 67 00
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Vraag het aan
GENTINFO

‘Ik wil samen met
andere studenten blokken.
Waar kan dat?’
THIBAUD DE CANNIERE STUDENT RECHTEN

Waar in Gent
Stuur de oplossing vóór woensdag 9 januari naar 
waaringent@stad.gent of via de post naar: Stadhuis,
Wedstrijd Waar in Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent

Vijf winnaars

krijgen een exemplaar van De
Voortzetting, geschonken door
het departement Cultuur, Sport
en Vrije Tijd. In dit boek brengen
auteur David Slosse en fotograaf
Dirk Panier het verhaal van twintig
Gentse huizen van vertrouwen.

Oplossing:

“Studenten kunnen het hele jaar door terecht op een
dertigtal plaatsen van de hogeronderwijsinstellingen en in
Bibliotheek De Krook (Miriam Makebaplein 1) en de SintPietersabdij (Sint-Pietersplein 9). Tijdens de blokperiode
worden er extra studieplekken voorzien op veel locaties en
zijn er vaak langere openingsuren. Op www.stad.gent vind
je een overzicht van alle beschikbare bloklocaties.
Tik ‘bloklocaties’ in het zoekvenster.”

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’

Naam:

Stadsmagazine in je bus?

Straat + nr:

De voorbije maanden verliep de bedeling van het Stads
magazine moeilijker dan anders. We doen er alles aan om
dit snel weer vlot te laten gebeuren. Heb je dit nummer niet
netjes in de bus gekregen of hoor je dat vrienden of familie
het tegen eind december niet hebben ontvangen? Geef een
seintje via communicatie@stad.gent of 09 266 52 92. We
sturen je graag een exemplaar na. Je kunt het magazine ook
lezen op www.stad.gent/stadsmagazine.

Gemeente + postcode:

De vijf winnaars
van de vorige wedstrijd
herkenden het beeld ‘De Parachutist’
op het Gemeenteplein in Sint-Denijs
Westrem.
• Kelly Dewulf, Hooglede
• Kathleen Dhondt, Zwijnaarde
• Sarah Goethals, Gentbrugge
• Tine Lootens, Afsnee
• Els Pandelaere, Gent
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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

#INSTAGENT

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.

JOUW

FOTO
HIER

1

3

2

5

4

6

1 @TANIA.T.01
Gentbrugse Meersen

5 @SCHOOLHOEVEDECAMPAGNE
Drongen

2 @BRUISENDGENT

6 @GRITDROOMT

Winterfeesten

Gent

3 @CHRISVANDEKORPUT

Claeys Bouüaert

7 @MADAME_CALIFORNIA

Jan Breydelstraat

4 @PAULIEN020

Sint-Amanduscollege

7

I nstagram is een gratis app die je op je smartphone of tablet kunt downloaden.
Via Instagram kun je foto’s delen.
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OOK IN 2019 IS ELKE
EERSTE ZONDAG VAN DE
MAAND SHOP-OP ZONDAG.

www.puur.gent

