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Foto-expo

Reis rond de wereld in 80 dagen
Alexander von Humboldt 
(1769-1859) was een straffe 
mix van Stephen Hawking en 
Indiana Jones. Zijn onderzoek 
inspireerde Charles Darwin 
en zijn ruige reisavonturen in 
Zuid-Amerika werden bestsel-
lers. In 1802 stak von Humboldt 
langs de oude Incaroute de 
Andes over. Twee eeuwen later 
legde fotograaf Frank Gaudlitz 
dezelfde route af. Het resultaat 
van zijn reis (2.500 kilometer 
door Peru, Ecuador en Colum-
bia) kun je bewonderen in de 
bibliotheekzaal van de Sint- 
Pietersabdij: zwart-wit land-
schappen op groot formaat en 
kleurige portretten van mensen 
die hij onderweg tegenkwam.
Gaudlitz is maar een van de 
vele topfotografen op het twee-
jaarlijkse fotofestival 80 Days 
of Summer. Zijn werk past mooi 
in het thema van deze editie: 
Roots & Roads. Anke D’Haene 
(Historische Huizen Gent): “We 

treden in de voetsporen van 
mensen die onderweg zijn. 
In de Sint-Baafsabdij zie je 
bijvoorbeeld werk van Mag-
numfotografen over mensen 
op de vlucht en in het Belfort 
een reportage over Roma, 
waaraan Joakim Eskildsen tien 
jaar gewerkt heeft. De Belg 
Frederik Buyckx, die onlangs 
Sony Photographer of the Year 
werd, toont er ‘Wolf’: foto's 
over plaatsen in Europa waar 
mensen en dieren nog dicht bij 
de natuur leven.” 

Toplocaties
80 Days of Summer is een 
initiatief van Historische Huizen 
Gent, dat zeven Gentse topmo-
numenten beheert. Het foto-
festival strijkt neer in zes ervan: 
Sint-Pieters- en Sint-Baafs abdij, 
het Hotel d’Hane Steenhuyse,  
het Museum Arnold Vander 
Haeghen, het Belfort en het 
stadhuis. 

Anke D’Haene: “De foto’s 
sluiten aan bij de sfeer van elke 
locatie. Meteen ontdek je plek-
ken die anders niet zomaar toe-
gankelijk zijn. We hebben bij-
voorbeeld de kelders van Hotel 
d’Hane Steenhuyse ingepalmd. 
Waar vroeger keukenpersoneel 
en dienstmeisjes rondliepen, 
hangt nu een reportage over 
een verkommerd research-
centrum in de brousse van 
Tanzania. Aan de overkant van 
de Veldstraat, in het Museum 
Arnold Vander Haeghen, vind 
je personages uit de imaginaire 
reisverhalen van Jules Verne.”

INFO 80 Days of Summer – Roots & 
Roads van 30 juni tot 17 september.  
Meeting Point: Sint-Pietersabdij, 
Sint-Pietersplein 9

 09 266 85 00 
 historischehuizen@stad.gent 
 www.80daysofsummer.be  
 

Bevoegd: schepen Annelies Storms

Will They Sing Like Raindrops or Leave Me Thirsty © Max Pinckers, Gallery Sofie Van de Velde
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De Feesten
Wat is nieuw?

Op 14 juli duikt de stad weer 
tien dolle dagen in. Met een 
 vurige openingsceremonie, 
een eerbetoon aan de oprich-
ters én meer kleinschalige ini-
tiatieven wordt editie 174 beter 
dan ooit. Wat komt er op jouw 
Feestenprogramma?

Fris
in de stad

Op hete dagen is afkoeling 
levensnoodzakelijk, zeker 
voor kinderen en oudere 
mensen. Waar kun je heen? 
Een selectie van hotspots voor 
koeltezoekers.

Gezocht
kinderopvang

Kinderopvang zoeken wordt 
een pak eenvoudiger nu je 
je kunt aanmelden bij het 
 Kinderopvangpunt Gent. 
Dat verzamelt alles: de stede-
lijke opvang, de particuliere 
groepsopvang én de onthaal-
ouders. Je hoeft maar één keer 
je voor keuren op te geven. 

Lucht-
kwaliteit
onderzocht

Wat is de impact van het ver-
keer op de luchtkwaliteit? Vijf-
tig Gentenaars stelden hun 
gevel ter beschikking voor 
wetenschappelijk onderzoek 
naar stikstofdioxide of NO2.
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AUGUSTUS 
WERVEN

Tijdens de iets kalmere 
augustusmaand 

zijn er wegenwer-
ken binnen de 
stadsring. Een 
deel van de 

Keizer Karelstraat krijgt een 
nieuwe toplaag in asfalt. De 
Ottogracht krijgt verkeers-
plateaus ter hoogte van de 
Speldenstraat en de Baude-
lostraat. Het grote verkeerspla-
teau in de Rodelijvekensstraat 
wordt hersteld. Op 8 augus-
tus starten er werken op de 
 Hundelgemsesteenweg, ter 
hoogte van de Jozef Vervae-
nestraat, richting spoorweg-
brug. Er zal hinder zijn en 
het openbaar vervoer volgt 
 omleidingstrajecten. Volg de 
signalisatie ter plaatse, infor-
meer je vooraf op www.delijn.
be/gent en bekijk de werven-
kaart op www.stad.gent/ 
openbarewerken. 

 tdwegen@stad.gent 
 09 266 79 00 (Dienst Wegen, 

Bruggen en Waterlopen) 

OMGEVINGS-
VERGUNNING  
START PAS IN 2018

Vorige maand las je dat de omge-
vingsvergunning vanaf 1 juni de 
stedenbouwkundige vergunning en 
de milieuvergunning zou vervangen. 
De Vlaamse overheid heeft die start 
nu uitgesteld tot 1 januari 2018.

GEZOCHT LUWTEPLEKKEN

OFFERFEEST 
SCHRIJF OP TIJD IN
Vier je in september het Offerfeest en doe je dat 
niet met een persoonlijke gift maar door een schaap, 
ram of rund te delen met je familie? Je kunt een 
schaap of ram verdoofd laten slachten op de tijde-
lijke slachtvloer in Londerzeel. Daarvoor contacteer 
je organisator Hamid Ghordo (09 265 78 40 of 0477 
47 09 02). In het slachthuis van Zottegem bestaat 
de mogelijkheid om een schaap of ram onverdoofd 
te laten slachten. De inschrijvingen daarvoor starten 
op zaterdag 26 augustus om 9 uur bij De Centrale 
(Ham 72) en lopen tot en met woensdag 30 augus-
tus. Inschrijven kan enkel ter plaatse. Weet dat er in 
Gent een totaalverbod op thuisslachtingen geldt van 
26 augustus tot en met 4 september. 

 09 265 78 40 (IN-Gent)  
 www.stad.gent (tik ‘offerfeest’ in het zoekvenster) 

Zoek jij in de drukte van de 
stad soms rust en verstil-

ling?  Beoordeel je favoriete 
plekjes op www.stad.gent/

luwteplekken. Daar vind je een 
enquête die in kaart brengt hoe 
Gentenaars hun ‘luwteplekken’ 
ervaren. Vind je Gent rustig, of 

eerder druk en lawaaierig? Ook 
dat wil de Stad graag weten. 

Op basis van de resultaten 
investeert de Stad verder in het 

behouden en versterken van 
luwteplekken. Je kunt je stem 

nog laten horen tot 29 oktober 
(Dag van de Stilte). 

 09 268 23 00 (Dienst Milieu en 
Klimaat)
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AZALEAVERKOOP 
KOM OP TEGEN KANKER

Wil je iets betekenen voor de duizenden mensen die vechten tegen kan-
ker? De Stad is nog op zoek naar vrijwilligers voor het Plantjesweekend 
van Kom op tegen Kanker. Ben je 16 jaar of ouder en wil je op vrijdag 15 en 
zaterdag 16 september mee plantjes verkopen aan zes grootwarenhuizen 
in Gent? Geef dan snel je naam door aan het Departement Samenleven, 
Welzijn en Gezondheid. De opbrengst van het Plantjesweekend gaat naar 
steun- en zorgprojecten voor kankerpatiënten.

 09 266 73 83  
 dep.samenlevenwelzijn@stad.gent

HULP BIJ WESPEN

Zit je met een wespennest? Kan vervelend 
zijn. Hoewel de beestjes heel wat last kunnen 
bezorgen, hebben ze toch hun nut. Zo verlos-
sen ze je van muggen en vliegen. Toch te veel 
last van een wespennest? Meld het op eloket.
brandweer zonecentrum.be en de brandweer 
komt het verwijderen. Heb je geen internet? 
Bel dan 09 268 88 48. Een wespennest verwij-
deren is niet meer gratis. Het kost je 40 euro.

MIAT ZOEKT GETUIGEN 
 
Heb jij na 1950 gewerkt bij Galve ston, UCO Braun of een van de tien-
tallen andere textielfabrieken in Gent? Of ken je iemand die er heeft 
gewerkt? Het MIAT zoekt getuigen die het glorierijke textielverleden 
van Gent van dichtbij hebben meegemaakt. Mail brigitte.demeyer@
stad.gent of bel 09 269 42 15 met jouw verhaal. Een aantal verhalen 
is te zien vanaf 29 september 2018 in de nieuwe hoofdtentoonstel-
ling van het MIAT.

 www.miatgent.be

PORTUS-SITE  
SCREENING MILIEU

Om de nieuwe ontwikkeling van het voormalige 
Belgacomgebouw en omgeving mogelijk te 
maken, maakt de Stad een ruimtelijk uitvoerings-
plan op: het RUP Portussite. Uit de MER (milieu- 
effectenrapport)-screening blijkt dat het plan geen 
aanleiding geeft tot negatieve milieugevolgen. Je 
kunt de MER-screeningsnota inkijken bij het Loket 
Stedenbouw en Openbaar Domein in het AC 
Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, of op www.stad.gent 
(tik ‘RUP 152 Portussite’ in het zoekvenster).

  09 266 79 50  
 (Loket Stedenbouw en Openbaar Domein)

REISDOCUMENTEN TIJDENS 
DE GENTSE FEESTEN

Heb je deze zomer 
een nieuwe identi-
teitskaart of een nieuw 
reispaspoort nodig? 
Hou er dan reke-
ning mee dat de 
loketten van de Dienst 
Burgerzaken tussen zaterdag 15 en zondag 23 
juli beperkt open zijn. Daardoor kan het langer 
duren voor de gevraagde documenten klaar zijn. 
Wie een nieuwe eID, Kids-ID of reispas nodig 
heeft, vraagt die dus het best zo snel mogelijk 
aan. Ook andere stadsdiensten zijn beperkt 
open tijdens de Gentse Feesten. Een overzicht 
van de openingsuren vind je op www.stad.gent 
(tik ‘dienstregeling stadsdiensten’ in het zoekven-
ster).

 09 210 10 10 (Gentinfo)
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“Vervuiling door 
het verkeer blijft 
langer hangen in 

smalle straten met 
hoge rijwoningen.”

DE LUCHT  
DOORGELICHT
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Onderzoek luchtkwaliteit 

Wat is de impact van het verkeer op de luchtkwaliteit? 

Vijftig Gentenaars stelden hun gevel ter beschikking voor 

wetenschappelijk onderzoek naar stikstofdioxide of NO2. Dat 

is een schadelijk gas uit verbrandingsmotoren. Het onderzoek 

brengt de Gentse situatie voor het eerst gedetailleerd in kaart. 

MEER WETEN over het onderzoek  www.stad.gent/meetdelucht
SUBSIDIES AANVRAGEN  www.stad.gent (tik ‘Milieuvriendelijke mobiliteit’)
INFO  09 268 23 00   milieuenklimaat@stad.gent  
Dienst Milieu en Klimaat, Woodrow Wilsonplein 1
Bevoegd: schepen Tine Heyse

Hoe meer verkeer en files, hoe meer NO2 

of stikstofdioxide. NO2 is een gas dat 

slecht ruikt bij hoge concentraties en 

de luchtwegen kan prikkelen. De Stad 

Gent en de Vlaamse Milieumaatschappij 

(VMM) bevestigden meetbuisjes op 50 

gevels om het een half jaar lang te meten. 

Heijke Rombaut (Dienst Milieu en Kli-

maat): “Naast verkeersdrukte en filevor-

ming speelt ook de straatopbouw een rol. 

Vervuiling blijft langer hangen in smalle 

straten met aaneengesloten bebouwing 

zoals hoge rijwoningen. Daardoor is de 

NO2 -concentratie in zulke streetcanyons 

ongeveer een derde hoger dan in straten 

met een minder gesloten bebouwing.”

Puntensysteem 
Tweeënveertig van de vijftig locaties 

blijven onder de norm van veertig micro-

gram per m³. Dat is de grenswaarde voor 

de gemiddelde jaarlijkse concentratie die 

Europa en de Wereldgezondheidsorga-

nisatie naar voor schuiven. In rustigere 

straten in wijken als Wondelgem, Maria-

kerke en Sint-Amandsberg werden de 

laagste NO2 -concentraties gemeten. Ook 

Oost akker en Sint-Kruis-Winkel scoren 

goed, ondanks de haven. De hoogste con-

centratie NO2 werd gemeten in de Sint- 

Jacobsnieuwstraat. Ook straten als Dok 

Zuid, Begijnhoflaan en Steendam zitten 

boven de drempelwaarde. Aan de hand 

van een puntensysteem op www.stad.

gent/meetdelucht kun je zelf inschatten 

hoe jouw straat scoort. 

Auto inruilen
De NO2 -concentratie snel verlagen, kan 

alleen door het wegverkeer te verminde-

ren. Heijke Rombaut: “In de Gentse agglo-

meratie wordt 80% van de NO2 -uitstoot 

door wegverkeer veroorzaakt. Maar liefst 

96% komt van dieselwagens en -vracht-

wagens, 4% van benzinewagens.” Het 

Circulatieplan moet de verkeers drukte 

en dus ook de NO2 -concentraties op een 

aantal knelpunten doen dalen. “We vol-

gen de evolutie op met nieuwe metingen. 

Daarbij houden we ook de kleine stads-

ring R40 nauwlettend in de gaten.”  

De Stad Gent moedigt Gentenaars aan 

meer de fiets of het openbaar vervoer 

te nemen. Er zijn bijvoorbeeld subsidies 

voor wie de nummerplaat van zijn auto 

inruilt voor een elektrische (bak)fiets, 

of voor wie lid wordt van een autodeel-

organisatie. “Steeds meer mensen maken 

de overstap, dat zien we nu al. We willen 

hen daar uitdrukkelijk voor bedanken”, 

zegt Heijke Rombaut. “Want elke Gente-

naar die zich milieuvriendelijk verplaatst, 

maakt het verschil.”

“Elke Gentenaar 
die zich 

milieuvriendelijk 
verplaatst, maakt 

het verschil.”

DE LUCHT  
DOORGELICHT

©
 P

IE
TE

R 
LO

ZI
E

7



Uitgezonderd
vergunninghouders

Het ‘woonerf’ in de kuip

De vijf autovrije gebieden in Gent zijn voortaan allemaal 
‘woonerven’. Twee verkeersborden duiden aan dat er andere 

regels gelden. Wat betekenen ze?

Niet inrijden  
zonder vergunning

Het blauwe bord duidt aan dat je een 
woonerf binnenrijdt: voetgangers 

mogen overal wandelen, lopen en 
spelen. De volledige openbare weg, 

zelfs de rijweg is voor hen. Als er een 
fiets of een auto aankomt, moeten ze 

natuurlijk wel uit de weg gaan.
Het rood-witte bord bevat nog een 

bijkomende boodschap: hier mag je 
de klok rond niet inrijden, behalve als 

je een vergunning hebt. 

20 km per uur  
& nergens parkeren

Het blauwe bord is ook een snelheidsbord: je 
mag in deze zone nergens meer dan 20 kilo-
meter per uur rijden. De snelheidsbeperking 
geldt ook voor (elektrische) fietsers en bussen. 
Je mag in de Gentse autovrije gebieden ner-
gens parkeren. Er zijn bewust geen parkeer-
plaatsen voorzien. Je mag stilstaan om te laden 
en te lossen. Wachten zonder zichtbaar laden 
of lossen, wordt beschouwd als parkeren en 
mag niet. 
De politie controleert de naleving van de regels 
die gelden op woonerven. De automatische 
camera’s controleren wie het autovrij gebied 
wel en niet mag inrijden.

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

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

Vijf winnaars 
krijgen een festivalticket voor  
80 Days of Summer, geschonken  
door Historische Huizen Gent (zie pagina 2).

wedstrijd

WAAR
IN

GENT

       DAYS OF 
SUMMER

80
R O O T S  &  R O A D S

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden Bij Pino op het Rerum Novarumplein.
• Mireille Albrecht, Gentbrugge
• Christian Buyle, Gent
• Mieke De Fré, Mariakerke
• Tine Dhaene, Gentbrugge
• Jürgen Thienpont, Gent
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INFO 
 www.stad.gent/autovrijgebied
 09 210 10 30 (Mobiliteitslijn) 

Bevoegd: schepen Filip Watteeuw



Met dank aan de Gentsche Sosseteit  

GENTSCHE 
FIESTEN
E D I E S E 174

1.300.000
LEUTEMOAKERS

 

GOEIE FIESTEN!

334 
CONSEERS

236 
TERRASKES

2.800 M2 
EXTRA

70 
EXPOZIESES

19 
MORTEN

25 
DANSVLOEREN

765.000 M2

FIESTENZONE

120 
STROATARTIESTEN

107 
VEURSTELLINGEN

153 
GRATIS WC’S

4.300 
EXTRA FIETSENREKKEN

3.760 EVENEMENTEN VAN 336 ORGANIZATEURS

1.280 VAN GENTENEERS   445 VEUR KLEINE GENTENEERKES 

351 IN ’T GENTSCH   10 ACTIVITEITEN MET GEBARENTAAL 

1.137 
TSOAVES EN 

TSNACHS

2.623 
TSNOENS EN 
TSMORGENS

+
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Gentse Feestenjong en wijs op de Feesten

STAM
(Feest)neuzen

In het STAM woont een 
 neuzeke met pootjes. Hij 
heet Cuberdanny en is gek 
op torens. Het liefste wil hij 
torenspits worden, maar waar 
is er nog plaats? Tijdens een 
zoektocht door het museum 
vind je antwoord op z'n vra-
gen. Liever buiten spelen? Aan de balie kun je Kubbs 
en petanqueballen, en zelfs een reuzen mikado 
ontlenen. De spelletjes zijn gratis, de zoektocht kost 
5 euro per gezin (+ je toegangsticket). Van 15 tot 23 
juli, van 10 tot 18 uur, Godshuizenlaan 2.

 www.stamgent.be (vanaf 7 jaar)  

De Campagne
Beestenfeesten

Even weg uit de drukte? Schoolhoeve 
De Campagne is een rustige oase 
tijdens de Feesten. Je kunt konijnen 
knuffelen, dieren voederen, met de 
koets rijden, brood bakken ... De 

spelletjesweide, ballonnenplooiers en 
grimeurs zorgen voor een extra feestelijk 

randje. En tijdens een spannende zoektocht 
ontdek je alle hoekjes van het erf. Gratis 
toegang. Voor sommige activiteiten koop je 
bonnetjes ter plaatse. Van 16 tot 19 juli, van 

13.30 tot 18 uur, Gijzelstraat 14, Drongen.

 www.schoolhoeve.gent.be (14 jaar)

Fleur op!

De oude bomen en kleurrijke bloemen in 'De wereld van Kina: de Tuin' 
prikkelen de fantasie. Tijdens kunstworkshops kunnen kinderen aan de 
slag met dikke penselen, aquarelverf en inkt. In het museumgebouw 
hangen inspirerende werken van Anaïs Van Goethem en kun je de 
nieuwe expo 'Lieve Heersbeestje,' meepikken. Deze expo loopt nog tot 
31 oktober. Workshops kosten 5 euro. Toegang tot het museum is gratis 
tijdens de Gentse Feesten. Voor de workshops moet je vooraf inschrij-
ven. Van 17 tot 20 juli, om 14 uur, Berouw 55.

 www.dewereldvankina.be (van 6 tot 12 jaar) 

Kinderen Baas

Voor kinderen was er nog nooit zoveel te doen tijdens 
de Gentse Feesten. Keuze stress! In het Zuidpark is het 

Gentopia, het wonderlijk kinderdorp waar mama's en papa's 
genieten van een drankje terwijl de kroost richting  'Omhuuge-

Springen-Morte', 'Kakkernestjes Lei' of 'Plansjee Plein' spurt. 
Doorlopend zijn er tientallen attracties en animaties voor 
alle leeftijden. Om 14.30 en 17 uur staat een spetterende 

voorstelling gepland, van Frisco van de Disco tot De Grote 
Wetenschapsshow. Alles is gratis. Van 15 tot 23 juli,  

van 13 tot 19 uur, Zuidpark.

 www.gentopia.be (tot 12 jaar)

www.gentsefeesten.stad.gent/kinderen
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Vorig jaar trok 'de langste fanfare' de 

Feesten op gang, maar nu gaat meteen de 

fik erin. Op het grasplein bij de stadshal 

bouwen De Vuurmeesters een betoverend 

vuurlandschap. "Een installatie van 

vuurkunstwerken zal branden van half 

elf tot twee", zegt Kenneth Creyf (vzw 

Vuurmeesters). "In de Feestenzone stellen 

we 75 hoge lantaarnpalen op. Die worden 

aangestoken door evenveel Gentse organi-

saties. De vlammen verspreiden zich zo 

als een lopend vuurtje door de stad. Dat 

geeft een anderhalve kilometer lange 

vuurlijn richting Baudelopark, François 

Laurentplein en Sint-Michielshelling." 

De oprichters
De Korenmarkt brengt hulde aan de 

onlangs overleden organisator Eli De 

Rijck. Z'n dochter Tineke neemt de fakkel 

over: "Hij heeft zelf nog voor deze editie 

het plein hertekend. De verkoopstandjes 

maken plaats voor een ’music street’, met 

schermen en vanaf middernacht dj's.”  

Ook Bij Sint-Jacobs, officieel omgedoopt 

tot het Walter De Buckplein, brengt volop 

hulde aan een founding father. De Buck 

herstartte er in 1969 de Feesten met een 

geïmproviseerd podium op omgekeerde 

bierbakken. 

De meeste pleinen bieden de feestvier-

ders dit jaar meer ruimte. Boomtown 

zoekt extra plek bij de boekhandel op de 

Kouter voor kleine akoestische sets. Op 

de Groentenmarkt gaan de kraampjes er 

tussenuit. Op de Vlasmarkt zijn de tenten 

en de terrassen smaller. Zo krijg je een 

echt pleingevoel. En Polé Polé keert terug 

naar de roots, met het podium 

over het water. Zo komt er meer 

10 DAGEN VLAMMEN
Op 14 juli duikt de stad weer de dolle dagen in. Best mogelijk 
dat je gaat duizelen als je het programmaboekje bekijkt: met 
goed 3.700 activiteiten op de agenda zijn de Gentse Feesten 
gevarieerder dan ooit.  

>>

Gentse Feesten
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De strafste straatartiest wint 2.500 euro.

75 hoge lantaarnpalen vormen een vuurlijn van 1,5 kilometer.

plaats vrij op de Korenlei én 

kunnen er opnieuw bootjes 

onder het podium varen. 

Maar de opvallendste 

nieuwigheid in de program-

matie zijn de vele kleinscha-

lige projecten, ook buiten de 

Feestenzone. Henk Terryn 

(Dienst Evenementen, 

Feesten, Markten en Foren): 

“Organisatoren vinden 

makkelijker de weg naar de 

buurtzaaltjes. Scala bij de 

Dampoort pakt uit met een 

uniek Gents programma, 

Café Chantant verhuist naar 

de Sint-Godelievezaal in 

Wondelgem, in diensten- en 

woonzorgcentra treden 

artiesten op ...” 

Van eigen bodem
Bijna 1.300 evenementen - 

ruim een derde - zijn dit jaar 

van Gentse makelij. Er zijn 

ook nog nooit zoveel 

activiteiten overdag gepland 

(zie ‘infografiek’ p.9 en ‘Jong 

& Wijs op de Feesten’ p.10). 

Dankzij 1 miljoen euro 

subsidies blijven de Gentse 

Feesten een gratis straat-

festival. Dit jaar doen 120 

vergunde straatartiesten 

hun best om je in te pakken 

met muziek, theater, circus, 

dans ... Het prijzengeld voor 

de strafste acts wordt bijna 

verdubbeld: winnaars 

krijgen 2.500, 1.000 en 500 

euro. Nieuws dat snel de 

wereld rondging: de eerste 

aanvraag kwam uit Austra-

lië.

Vlot naar
de Feesten
Hoe kom je naar de Feesten? 

Bovengrondse parkeerplaat-

sen worden tijdens de 

Feesten grotendeels gereser-

veerd voor bewoners. Tony 

Martens (Mobiliteitsbedrijf): 

"Er is extra openbaar 

vervoer. Feestbussen 

vertrekken aan Gent Zuid, 

telkens om 0.30 uur, 2.15 uur 

en 4 uur. Tram 1 spoort de 

klok rond tussen de Koren-

markt en Flanders Expo.

De Feesten 
openen voor 
het eerst met 
een betoverend 
vuurlandschap.

Gentse Feesten

12

Feesten voor iedereen
De Gentse Feesten zijn voor iedereen toegan-
kelijk. Mensen met een beperking vragen gratis 
assistentie aan bij vzw Intro (0471 31 42 83, 
gentsefeesten@intro-events.be). Voor rolstoel-
gebruikers is er een rolroute via de app ‘On 
Wheels’. Aangepaste toiletten en parkeerplaat-
sen voor mensen met een beperking staan in 
het programmaboekje en op de website van de 
Gentse Feesten. Vragen of opmerkingen? Mail 
naar toegankelijkheid@stad.gent.

 09 266 76 33 (Dienst Welzijn en Gelijke Kansen)
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Polé Polé gaat deze keer opnieuw óver het water. Het Walter De Buckplein brengt hulde aan een founding father.

Als je met de wagen naar de 

Gentse Feesten komt, 

parkeer je het best op een 

park-and-ride (P+R). Van 

daar kun je verder met De 

Lijn. Er zijn ook fietsenstal-

lingen voorzien op elke P+R. 

In het centrum kun je de 

fiets kwijt in bewaakte 

fietsenparkings op de 

Baudelokaai en de Koren-

markt of in een van de 

duizenden extra fietsenstal-

lingen bij de Kalvermarkt, 

Sint-Jacobsnieuwstraat, 

Maaseikstraat, Steendam, 

Kouter, Lange Kruisstraat en 

Drabstraat. Er zijn dus 

voldoende manieren om 

veilig en onbezorgd te gaan 

feesten én weer thuis te 

raken.” Hoe laat? Dàt is een 

vraag die je in eer en 

geweten zelf moet beant-

woorden.

 www.mobiliteit.stad.gent/  
 gentsefeesten

INFO 
 www.gentsefeesten.stad.gent
 gentsefeesten
 Gentinfo 09 210 10 10 

Bevoegd: schepen Christophe Peeters
Terrassen en tenten op de Vlasmarkt wijken voor ‘het pleingevoel’.

13

Leefbare Feesten
Tien dagen feest, goed en wel. Als je bed maar niet naast de 
Vlasmarkt staat. Frank Gelaude woont in de straat ernaast: 
"Veel nachtrust krijgen we niet. Met de ramen dicht en de 
matras in de stilste kamer, horen we nog het geroezemoes 
en soms de bassen. Maar een midweekje weg om bij te 
slapen, doet wonderen (lacht). Vroeger zorgden we dat 
we de hele Feestenperiode op reis waren. Drukte, lawaai, 
stank - het was niet te doen. Gelukkig is er veel veranderd: 
de volumeknop gaat vroeger naar beneden, er zijn plaszui-
len in onze straat en er blijft minder vuil liggen. Meer regels 
en controles op de Feesten waren nodig, en die zijn er ook 
gekomen. Ondanks het ongemak, ben ik ook gewoon trots 
op ons stadsfestival. De Feesten mogen hun uniek karakter 
niet verliezen."
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Ook al stoppen ze op zondag, de Gentse Feesten 
eindigen nog altijd zoals 50 jaar geleden.  

“Mijn vader was de bedenker van de Markt van de 
Lege Portemonnees”, zegt marktkramer Rudi Steyaert 

van de Nationale Vereniging van Demonstreerders. 
“Wie iets kocht op de avondmarkt, kreeg er gratis 

een geldbeugeltje bovenop. Een promostunt die de 
 mensen deed kopen, ook al waren ze platzak (lacht). 

Pas later kwamen de burgemeester en de feesten -

burgemeester erbij. Zij deelden portemonnees uit met 
centen in. Ze doen dat nog altijd. In sommige zit vijf of 
tien euro. Wat ook nog altijd bestaat: onze verkiezing 
van de kampioen onder de verkopers. En daarna, de 
kaarskesstoet. Pas dan is ‘t echt gedaan.”

Zondag 23 juli - Markt van de Lege Portemonnees 
 (Predikherenlei, Jacobijnenstraat en Ajuinlei) van 14 tot 22 uur 
en Kaarskensstoet (Korenmarkt) om 23.30 uur. 

Dag van de Lege Portemonnees

het ding

Nieuw aanmeldingssysteem voor kinderopvang

14

van Rudi Steyaert



In Gent kon je je al inschrijven voor de 

kinderopvang via Tinkelbel, het centraal 

contactpunt voor de kinderdagverblijven.  

Maar dat ging enkel over de stedelijke op-

vang. Nu komt er met het ‘Kinderopvang-

punt Gent’ één centraal aanmeldingspunt 

voor alle opvang voor baby’s en peuters. 

Handig overzicht
In Gent is er in de meeste wijken vol-

doende en betaalbare opvang. Sinds 2007 

kwamen er bijna 1.300 opvangplaatsen bij, 

maar een opvangplaats in de buurt is er 

nog niet overal voor elk kind. 

Het nieuwe aanmeldingssysteem geeft je 

alvast een beter overzicht van de mogelij-

ke plaatsen. Je kunt vijf locaties opgeven. 

“In veel gevallen zal er plaats zijn in 

minstens een van die vijf”, zegt Danny 

Verdonck van het Kinderopvangpunt 

Gent. “Als er geen plaats is op je voorkeur-

locaties, nemen andere opvanglocaties 

contact op. Het grote voordeel van het 

nieuwe systeem: je hoeft zelf niet meer 

op zoek te gaan. Gedaan dus met rond-

bellen.” Aanmelden kan via de website 

of telefonisch van zodra je zwanger bent. 

Een antwoord krijg je negen maanden 

voor de gewenste startdatum. 

INFO
 www.kinderopvang.gent
 Gentinfo 09 210 10 10
 kinderopvangpunt@stad.gent

Bevoegd: schepen Elke Decruynaere

En, heb je al opvang gevonden? Dat is meteen de eerste vraag 
als je vertelt dat er een baby op komst is. Vanaf nu moet je 
maar één keer aanmelden voor alle kinderopvang in Gent. 
Het Kinderopvangpunt Gent verzamelt alles: de stedelijke 
opvang, de particuliere groepsopvang én de onthaalouders.

Hoe werkt het?
Zoek je opvang voor je baby of 
 peuter? Meld je meteen aan. 
De online kaart toont de opvangplaat-
sen in jouw buurt. Filter op tarieftype 
(betalen volgens inkomen of niet), 
leeftijd van je kindje en type (groeps-
opvang of onthaalouder).  
Geef je vijf voorkeuren door. Je krijgt 
een antwoord negen maanden voor 
de gewenste startdatum.

Wat kost het?
Zes op de tien opvanglocaties in 
Gent vragen een prijs op basis van je 
inkomen. Daar betaal je tussen 5 en 
28 euro per dag. Heb je moeite om 
je kinderopvang te betalen? Check 
bij het OCMW (09 266 99 11) of je in 
aanmerking komt voor een individueel 
verminderd tarief.
 

ALLE OPVANG VERZAMELD
Nieuw aanmeldingssysteem voor kinderopvang
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de route

Water drinken of ermee 
spelen, luieren in de 

schaduw … Afkoeling is 
levensnoodzakelijk op 
hete dagen, zeker voor 

jonge kinderen en oudere 
mensen. Klassiekers als de 
Blaarmeersen, Bourgoyen-

Ossemeersen, het Sint-
Baafskouterpark en de 

Gentbrugse Meersen kende 
je wellicht al. Deze plekjes 

misschien nog niet.

Watersportbaan

Ook als het heet is, trekt de Watersport-
baan lopers aan. Dan is het belangrijk om 
voldoende te drinken. Aan de Watersport-
baan staan nog tot oktober twee drink-
waterfonteintjes waar je je aan kan laven: 
eentje bij de kruising van de Zuiderlaan 
en de Strandlaan en een tweede bij de 
kruising van de Watersportlaan en de 
Kanodreef.

7
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FRISSE PLEKKEN IN DE STAD

HOTSPOTS VOOR  
KOELTEZOEKERS
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Wil je weten hoe warm het is in de stad? Je kunt het temperatuurverloop live volgen op vijf locaties in de stad  www.observatory.ugent.be
Bevoegd: schepenen Tine Heyse, Rudy Coddens en Sven Taeldeman

Wondelgem 
 
De Neptunus heeft twee zwembaden, 
een ligweide, een binnenspeeltuin, een 
trampoline en een springkasteel. Het 
zwembad is open in juli en augustus, 
elke dag van 12 tot 19 uur. In het noorden 
van Wondelgem en Mariakerke, tussen 
de Industrieweg en de verkavelingen 
van de Liefkensstraat tot de N9, vind je 
in het Ter Durmenpark koelte in het bos 
en aan de vijver.

Brugse Poort

Met water spelen, kinderen zijn er dol op. 
Op het Fonteineplein in de Brugse Poort 
is er een speelfontein. Waterstraaltjes die 
met veel plezier voorbijgangers verrassen 
met hun grillig patroon. Ook in de Vlaan-
derenstraat is er zo’n fontein waar het 
water lijkt te dansen. Let wel op: het water 
is niet drinkbaar. 

Sint-Pietersabdij

De tuin van de Sint-Pietersabdij is een 
koele parel middenin de stad. Studenten 
die er zitten, zeggen dat Gentenaars dit 
plekje amper kennen. De tuin ligt aan de 
Schelde. Appel- en perenbomen gooien er 
een verkwikkende schaduw over het hel-
lende grasveld. Verkoeling vind je ook in de 
omsloten tuin van die andere legendarische 
abdij: de Sint-Baafssite. Even historisch 
en even fris, maar enkel open op vrijdag-, 
zaterdag- en zondagnamiddag. 

Portus Ganda 

De Gentse binnenstad is gemiddeld drie 
graden warmer dan het buitengebied, na 
hete dagen zelfs tot acht graden. Waar de 
Schelde en de Leie samenvloeien, is het 
koeler. Portus Ganda telt een aantal aan-
gename plekjes: de zitheuveltjes van het 
Veermanplein naast Zwembad Van Eyck, de 
Rodetorenkaai - ook gekend als ‘de kleine 
Graslei’ - aan de kant van de Dampoort-
straat en het boegvormige terras op de 
brug aan het Julius de Vigneplein.

Begijnhoven
 
Helemaal achteraan het Begijnhof 
Onze-Lieve-Vrouw Ter Hoye - het Klein 
Begijnhof - in de Lange Violettestraat ligt 
een grasveld verborgen. Je kunt er heen 
via een doorgang links van de laatste rij 
huisjes. Loop wat verder door naar rechts: 
daar is een schaduwrijk deel met bomen. 
Ook onder de grote bomen in het Oud 
Begijnhof Sint-Elisabeth aan de Begijn-
hofdries is het lekker fris.

Fietsassen
 
Om de hitte in de stad te temperen, worden 
er volop bomen geplant voor de toekomst. 
Dat bomen bescherming geven tegen hitte 
en opwarming, merk je al als je fietst of 
wandelt langs de Coupure, langs de Frère 
Orbanlaan van het Zuid tot aan Ledeberg of 
langs de Kunstlaan. De vernieuwde Belfort-
straat kreeg ook nieuwe bomen, al moeten 
die hun groeischeut nog krijgen.

321

6 45
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Onbeperkt mediawijs 

BUITENGEWONE  
MEDIACOACHES

“Ik zit sinds mijn twaalfde op Facebook.” 

Aan zijn ondeugend lachje zie je het: 

Brent Schepens (18) weet dat je eigenlijk 

dertien moet zijn om een account te 

maken. Hij volgt les aan Sint-Gregorius, 

een school voor buitengewoon 

onderwijs in Gentbrugge. Ondanks zijn 

verstandelijke beperking wordt Brent er 

‘mediacoach’, om medeleerlingen en zelfs 

zijn begeleiders de kneepjes van sociale 

media bij te brengen.

Leefgroepbegeleider Anneleen Callewaert 

begeleidt een tiental jongeren tussen 

veertien en zestien. “Het is niet evident 

om hen te ondersteunen in de digitale 

media. Begeleiders, mezelf inbegrepen, 

zijn vaak minder mee dan de jongeren. 

Die zijn superhandig met smartphones 

en computers, maar hebben ook echt 

wel begeleiding nodig, bijvoorbeeld rond 

privacy en gedrag op sociale media.”

Digitale kansen
Anneleen en Brent volgen samen de 

opleiding ‘Mediacoach voor duo’s’. De 

opleiding is uniek in Vlaanderen. Eind 

2017 studeren de eerste tien duo’s af.

“Uit onderzoek blijkt dat wie mee 

is met de digitale media, ook beter 

mee kan in de gewone wereld”, zegt 

Karen Vos van de e-inclusiewerking 

Digitaal.Talent@Gent. “De bedoeling 

van Onbeperkt Mediawijs is om duo’s 

op te leiden die collega’s, leerlingen of 

medebewoners coachen.” Tom Van Hoey 

van vormingscentrum en projectpartner 

Konekt vult aan: “Ons project focust op 

de positieve aspecten van de digitale 

media. Ook voor mensen met een 

beperking bieden die enorme kansen. 

Zeker als ze de valkuilen kennen.”

In Sint-Gregorius is het net als elders: de 

begeleiders weten er minder van digitale 

media af dan de leerlingen. De meeste 

leerlingen springen er vlot om met de 

sociale media. Brent Schepens: “Maar dat 

wil niet zeggen dat ze alle mogelijkheden 

kennen of voorzichtig genoeg zijn. 

Anneleen en ik zullen in de leefgroepen 

tips verspreiden over privacy en hoe je 

jezelf kunt tonen op sociale media. Zo 

wordt iedereen mediawijzer.”

INFO
 www.onbeperktmediawijs.be 
 09 266 09 00 (Digipolis)

Bevoegd: schepen Martine De Regge

“Ook voor mensen 
met een beperking 

bieden digitale media 
enorme kansen.”
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“Hartverwarmend  
voor iedereen.”

Madeleine De Kie nodigde 
namens de Vlaamse Actieve 
Senioren de kinderen van 
basisschool De Zonnepoort 
uit. Op de afdeling Gent-
brugge-Ledeberg keken ze 
naar een voorstelling van 
poppentheater Pedrolino. 
“Jong en oud, met en zonder 
beperking: iedereen genoot 
samen van het typisch 
‘Gentsche' spektakel. Als 
dank zongen de kinderen 
achteraf een lied. Het was 
een hartverwarmende dag 
voor iedereen.”

“Samen 
verhalen lezen.”

Cansu Yasharova van 
basisschool Blaisantnest 
werkt met de hulp van 
Maria twee keer per week 
haar Nederlands bij.  
“We lezen samen een 
verhaaltje. En voor ik naar 
huis ga, spelen we een 
spelletje. Maria woont hier 
in de buurt. Ze is al oud en 
ze kan niet goed meer 
wandelen, maar dat is niet 
erg. Bijles met haar is altijd 
leuk, ze is superlief.”

“Whatsappen 
met senioren.”

Marieke Boelaert en haar 
klasgenoten van het 
Sint-Janscollege gaven 
smartphone- en tabletlessen 
aan bewoners van het 
Lokaal Dienstencentrum 
Wibier. “Zo enthousiast en 
dankbaar dat die waren! En 
wat ik niet wist: Whatsapp is 
écht populair bij oudere 
mensen. Ik moest wel 
lachen toen iemand een 
vraag had over zijn tablet. 
Hij dacht dat hij er alleen 
foto’s mee kon nemen.” 

“Nog meer 
ideeën graag.”

Koen Duyck van het OCMW 
Gent coördineert de wedstrijd 
Jong en Oud in Gent. “Samen 
fietsen herstellen, groenten 
kweken, een ritje maken in 
een oldtimer: je kunt het zo 
gek niet bedenken of het 
gebeurt in Gent. We zijn al 
aan de derde editie toe, en je 
kunt nog altijd vernieuwende 
projecten posten op de 
website. Een vakjury van 
jongeren, senioren en 
experten beslist wie er met de 
drie prijzen - 750, 500 en 250 
euro - aan de haal gaat.”

Elk jaar komen er in Gent honderden jonge kinderen en 65-plussers bij. Al die levensenergie en 
levenservaring vinden elkaar maar moeilijk, en dat is jammer. Daarom beloont de 

wedstrijd Jong en Oud in Gent originele projecten die generaties samenbrengen. 
Al veertig Gentse burgers en organisaties deden mee.  

Heb je zelf ook een project waarbij jong en oud samenwerken? Je kunt het tot 31 augustus indienen op   www.jongenoudingent.be  09 266 93 69 (OCMW Gent)  
Bevoegd: schepen Rudy Coddens

de vier
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agenda
juli -aug

JULI-AUG
Stadskermissen 

In de zomervakantie staan er 
drie kermissen op de agenda. 
Van vrijdag 7 tot en met 
maandag 10 juli kun je naar 
de Julikermis in Mendonk. 
Op vrijdag 25 augustus slaan 
twee kermissen hun tenten 
op, in Ledeberg en Oostak-
ker. De Ledebergse Feesten 
lopen tot en met maandag 
28 augustus. De Lichtstoet 
vindt plaats op zaterdag 26 
augustus. De Oogstkermis 
in Oostakker blijft staan tot 
en met Vlaaiendinsdag 29 
augustus. Die dag is het ook 
Oogststoet. Het volledige 
overzicht vind je op www.stad.
gent (tik ‘stadskermissen’ in 
het zoekvenster).

 09 210 10 10 (Gentinfo)

ZA 1 JULI & ZO 27 AUG
Zomerse  
buurtevenementen

De Bloemekenswijk bruncht 
en babbelt op zaterdag 1 juli, 
vanaf 11 uur aan de Water-
toren in de Maïsstraat. Je kunt 
er onder andere terecht voor 
een gratis brunch, een optre-
den van accordeoniste Tina 
Tyrant, een babbelbar …  
De kinderen kunnen zich 
uitleven op het springkasteel. 
Op zondag 27 augustus vindt 
in de wijk Sluizeken-T olhuis-
Ham het buurtfeest ‘Sluizeken 
zomert!’ plaats. Tussen 10 en 
21 uur is daar onder meer een 
grote rommelmarkt, een rond-
gang van de Murgafanfare 
van Komen en Gaan en een 
buurtpicknick. Het volledige 
programma vind je op  
www.stad.gent/ 
buurtevenementen.

 09 266 55 50 (Dienst  
 Ontmoeten en Verbinden)

JULI-AUG
BEIAARDFESTIVAL

Elke zaterdag van de zomer-
vakantie - behalve tijdens de 
 Gentse Feesten - verwelkomt het 
belfort een internationale gastbei-
aardier. De samenspelconcerten 
beginnen om 20 uur en duren 
ongeveer een uur. Het volledige 
programma van het festival vind je 
op www.historischehuizengent.be 
(klik door op ‘evenementen’).

 09 266 85 00  
 (Historische Huizen Gent)

VR 30 JUNI T.E.M. ZO 17 SEP

EXPO: IN DE BAAN VAN DE RING

Als je aan de ring van Gent denkt, denk je aan druk verkeer. 
Fotograaf Tom Verbruggen ziet het anders: zijn beelden-
reeks ‘In de baan van de ring’ in het STAM focust op de 
schoonheid van het leven langs de R40.  De foto’s krijgen 
tekst en uitleg van reporter Tim F. Van der Mensbrugghe.

 www.stamgent.be  09 267 14 00  
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ZO 2 JULI
SHOP-OP ZONDAG  
TIJDENS DE SOLDEN
Elke eerste zondag van de maand - behalve in au-
gustus - is het tijd voor Shop-op Zondag. Heel 
wat winkels in het centrum van Gent zijn 
dan open van 12 tot 17 of 18 uur. Bussen 
en trams van De Lijn naar en in Gent 
zijn die dag gratis. De Shop-op 
Zondag van juli valt samen 
met het begin van de 
solden.

 09 266 84 00 (Puur Gent)  
 www.puur.gent 

JULI - AUG
EEN ZOMER 
LANG FIT
In juli en augustus laat de 
Sportdienst je gratis of voor 
een zacht prijsje kennismaken 
met een reeks typische zo-
mersporten. Proef van hippe 
sporten zoals padel, eutonie 
of stand up paddle. Je kunt 
ook avontuurlijke activiteiten 
doen zoals een hoogtepar-
cours, kajak of BMX. Of kie-
zen tussen klassiekers zoals 
wandelen en lopen in groep, 
leren zwemmen en tennissen. 
Een aantal zomersporten zijn 
toegankelijk vanaf 12 jaar, 
andere vanaf 19 jaar. 

 www.stad.gent/sport (klik door  
 op ‘cursussen’ en ‘zomersport’)  

 09 266 80 00  
 sportdienst@stad.gent 
 

VAN 21 TOT 28 AUG
ZOMERKAMP MIAT

In de zomer wordt het MIAT een week lang een persbureau voor 
kinderen van 8 tot 10 jaar. Als jonge journalisten gaan ze op zoek 
naar mensen die als kind moesten werken. Ze trekken erop uit 
en drukken hun eigen krant op de historische drukpersen van het 
museum. Inschrijven kan bij Jeugd, Cultuur en Wetenschap vzw 
(www.jcw.be) voor de prijs van 120 euro. 

 www.miatgent.be  09 269 42 00  

11 T.E.M. 27 AUG
Bijloke  
Zomerbar
Muziekcentrum De 
Bijloke valt niet stil tijdens 
de zomermaanden: in 
augustus is er namelijk 
de Bijloke Zomerbar. De 
binnentuin van De Bijloke 
wordt omgetoverd tot 
een gezellige oase, met 
gratis concertjes, spel-
plezier voor de kleinsten, 
fijne drankjes en hopelijk 
veel zon. Telkens vanaf 
14 uur. 

 www.debijloke.be 
 09 323 61 00

VAN 4 TOT 7 JULI
Animatiefilmatelier

Stopmotion, cut-out, pixilatie … Kinderen van 8 tot 
12 jaar leren animatiefilm maken in het S.M.A.K.. Het 
animatiefilmatelier Waf! geeft daar een vierdaagse 
workshop van 4 tot 7 juli van 9 tot 16 uur. Inschrijven 
kost 115 tot 125 euro en kan via de website.

 www.smak.be (klik door op ‘nieuws’ en ‘voor kinderen’) 
 09 240 76 01  
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ZIE OOK  
WWW.UITINGENT.BEagenda
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Bij alle activiteiten met dit icoon kun je terecht 
met de UiTPAS. Meer informatie over de UiTPAS 

en een actueel overzicht van alle activiteiten vind 
je op  www.uitingent.be.

 www.facebook.com/uitingent  @UiTinGent

ZO 16 TOT 23 JULI
HAVEN GENT
GRATIS RONDVAARTEN

Het havenjacht Jacob van Artevelde vaart 
tijdens de Gentse Feesten traditiegetrouw uit. 
Van zondag 16 tot en met zondag 23 juli kun je 
drie keer per dag de Gentse haven rondvaren. 
De tochten duren ongeveer anderhalf uur en 
starten om 10.30, 13.30 en 16 uur. De rondvaar-
ten zijn gratis, maar je moet je wel op voorhand 
inschrijven. Dat kan op www.havengent.be/
gentsefeesten of bij Gentinfo (09 210 10 10). 
Snel zijn is de boodschap, want gewoonlijk zijn 
de rondvaarten in een mum van tijd volzet.

ZA 15 T.E.M ZO 23 JULI
Het verhaal  
van Gent 
in het Gents 

Tijdens de Gentse Feesten 
kun je in het STAM een rond-
leiding krijgen doorheen de 
permanente tentoonstelling 
‘Het verhaal van Gent’, in on-
vervalst Gents. De rondleiding 
start om 14 uur in de inkomhal 
en duurt anderhalf uur. Je 
betaalt je toegangsticket (voor 
Gentenaars is dat gratis tij-
dens de Gentse Feesten) plus 
4 euro voor de rondleiding. In-
schrijven kan via www.go.stad.
gent/stam of bel Gentinfo op 
09 210 10 10.

 www.stamgent.be 
 

TOT 27 AUG
Manufactories  
of Caring  
Space-Time

Wat gebeurt er wanneer beel-
dende kunstenaars, dansers 
en sociologen verhalen en 
afgeschreven objecten nieuw 
leven inblazen? Voor het pro-
ject Manufactories of  Caring 
Space-Time gingen drie 
kunstenaarscollectieven uit 
Rusland, Tunesië en Spanje, 
samen met lokale gemeen-
schappen, aan de slag met 
onzichtbare verhalen en din-
gen om ze te herwaarderen. 
Het resultaat kun je bekijken 
in de slottentoonstelling in het 
MSK Gent.

 www.mskgent.be  
 09 323 67 00 
 

DO 6 JULI
Duynslaegher  
interviewt Brossé

Film Fest Gent Talkies, de live 
talkshow in Bibliotheek De Krook 
op het Miriam Makebaplein 1, 
gaat met nummer 4 de zomer in. 
Patrick Duynslaegher, artistiek 
directeur van Film Fest Gent, ont-
vangt componist Dirk Brossé en 
praat over jazz in de filmmuziek, 
het thema van Film Fest Gent 
2017. Ze blikken vooruit naar de 
gasten van de World Soundtrack 
Awards, de filmcomponisten 
Terence Blanchard, David Shire 
en Joe Kraemer. De talkshow 
vindt plaats van 19.30 tot 21 uur. 
Reserveer een plekje via de 
website of bel Vormingplus op 
09 224 22 65.

 www.stad.gent/bibliotheek  
 (klik door op ‘activiteiten’) 

 

JULI - AUG
Pretkamjonet en 
Sportmobiel

De Pretkamjonet en de 
Sportmobiel rijden tijdens de 
zomervakantie opnieuw van 
wijk naar wijk. Elke week-
dag houden ze halt op een 
buurtpleintje, van 14 tot 17 
uur. In de Pretkamjonet (voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar) en 
de Sportmobiel (voor jong en 
oud) zit een heleboel sport- 
en spelmateriaal zoals een 
springkasteel en viking kubb. 
De activiteiten zijn gratis, op 
voorhand inschrijven is niet 
nodig. Het programma  
raadpleeg je op  
www.stad.gent/ouders (klik 
door op ‘vakantieaanbod’).
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@stadgent

Instagram? 
Instagram is een gratis app die je op je 
smartphone of tablet kunt downloaden.  
Via Instagram kan je foto’s delen. 
Voeg #instagent aan je foto toe en misschien 
kom hij wel in het Stadsmagazine terecht.

1   zwitsvandervelden, Mageleinstraat
2   Gentje, Kunstencentrum Vooruit
3   Helene Vanmarcke, Coupure
4    Trees Verbeke, Gravensteen
5    r_egina, Groentenmarkt
6    Astrid Faelens, Gentbrugse Meersen
7    Rebecca De Lange, De Krook

#instagent

2 3

5 6

4

7

Verschijn je ook  
graag op deze pagina?
Post dan je foto’s op Instagram 
met #instagent (of mail ze naar  
stadsmagazine@stad.gent).

VOLG DE STAD OP  stadsbestuurgent  @Stadgent  Stad Gent  Stad Gent  @stadgent

1
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Gentinfo
09 210 10 10
gentinfo@stad.gent

Programma
uitin.gent.be

familiefeest ONder en Rond de stadshal

za 8 juli 2017 14-18 uur


