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GENTINFO 09 210 10 10
Vragen over stadsdiensten? 
Op dit nummer kun je van 
maandag tot en met zaterdag 
terecht, van 8 tot 19 uur. 

 gentinfo@stad.gent 
 www.stad.gent/gentinfo
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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
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•  Werkten aan dit nummer mee:  
Anne Deknock, Bart Desomer, Mieke 
De Buysere, Bart De Vliegher, Frank 
Goetmaeckers, Stephanie Jacobs, 
Thomas Lecompte, Veronique 
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Nathalie Van Laecke, Klaas Verdru.

De archeologen knepen hun 
neus toe, enigszins verbaasd. 
Dat je die typische geur zeven
honderd jaar later nóg kon 
ruiken! Zesendertig leerlooiers
kuipen hadden ze op de Krook 
blootgelegd. Daarin behan
delden ambachtslui dieren
huiden om er dan later leer 
van te maken. Het bewijs was 
geleverd: in deze oksel van de 
Schelde waren de looiersgildes 
eeuwenlang de baas. 

Knoken van de Krook 
“Van die zomer in 2012 herinner 
ik me nog de indringende geur, 
de regen en het grondwater. 
Maar het was het zeker waard”, 
lacht Geert Vermeiren (Stadsar
cheologie Gent). “We ontdekten 
bijvoorbeeld dat de Schelde
bocht vroeger veel breder was. 
De ene oever lag ongeveer aan 
de achterzijde van de Minard
schouwburg. Daar dumpten de 

leerlooiers tonnen eikenschors 
en ander productieafval. Zo 
schoof de oever op, over de 
eeuwen heen wel vijftig meter. 
We vonden ook honderden 
horens van runderen, geiten en 
schapen. Daarop is de nieuwe 
bibliotheek dus gebouwd.” 

Rijke stinkerds
De huidenvetters of leerlooiers 
waren legendarische stinkerds, 
en rijk ook. Van de dertiende 
tot de vijftiende eeuw geno
ten ze prestige en macht. Hun 
geschiedenis herontdek je in 
augmented reality tijdens een 
nieuwe expo in Bibliotheek De 
Krook. Met je smartphone en 
een QRblokjescode tover je 
computergestuurde beelden uit 
het verleden tevoorschijn. 
MarieAnne Bru (Stadsarcheo
logie Gent): “Een app stelt je 
voor aan acht figuren uit de 
middeleeuwen. Je kunt chatten 

met die verschillende perso
nages. Ook leuk: je neemt een 
foto met computerbeelden van 
opgegraven voorwerpen. Wie 
geen smartphone heeft, kan op 
woensdagen een tablet lenen.” 
Voor wie zich verder wil verdie
pen in de opgravingen van 2012 
is er een rijk geïllustreerd boek. 
Het is te koop in de Stadswinkel, 
De Krook, De Zwarte Doos, het 
MIAT, de SintPietersabdij en het 
STAM. 

INFO
‘De Krook. Een leerrijk boek’ (€ 29,50) 
Expo ‘Onder De Krook’ (gratis) 
tot 1 oktober in Bibliotheek De Krook 
(Miriam Makebaplein 1, gelijkvloers)  
Download op voorhand de gratis app 
‘Onder De Krook’ in de App Store, de 
Google Play Store of via 

 www.stad.gent/onderdekrook
 09 266 57 60 (De Zwarte Doos)
 

Bevoegd: schepen Annelies Storms

"Hoi, ik ben Bartholomeus "

"Dit is het ambachtsregister van de leerlooiers."

 Miniatuur uit het cartularium of ambachtsregister van de huidenvetters uit 1478 © Archief Gent, Stad Gent

 Expo ‘Onder De Krook’

CHATTEN MET MIDDELEEUWERS
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Ook na 175 jaar blijven de 
Gentse Feesten vernieuwen. 
Zo komen er dit jaar weer 
een pak kleinschalige 
evenementen bij. Samen met 
het poppen- en straattheater 
vormen die de lijm tussen het 
feestgedruis op de pleinen. 

Onderwijs
zoekt vrijwilligers

Leerkrachten doen tegen-
woordig duizend andere din-
gen naast lesgeven. De Stad 
zoekt vrijwilligers om hen te 
ondersteunen. In ruil krijgen 
die een degelijke vrijwilligers-
opleiding. En de wetenschap 
dat ze iets betekenen voor 
kinderen.

Frisse
service voor fietsers 

Een fiets huren of je eigen 
fiets laten herstellen? Of hem 
gratis laten registreren? Bij 
De Fietsambassade kan het 
allemaal. De organisatie 
bestaat vandaag precies 
een jaar en heeft de Gentse 
fietsers al heel wat te bieden.

Zorgen
voor elk dier

Mensen met een laag inkomen 
kunnen hun huisdier voor een 
prikje laten verzorgen in het 
dispensarium. Dat verhuisde 
onlangs van de Dampoortstraat 
naar het Vogelenzangpark. Wie 
kan er terecht en wat kost het?
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kort

LUWTE IN DE STAD 

Uit een nieuw onderzoek blijkt 

dat Gentenaars buiten vooral rust 

opzoeken in parken en langs het 

water. Ook begraafplaatsen, pleinen 

en kerken kunnen luwteplekken 

zijn. Een luwteplek hoeft niet hele

maal stil te zijn, ook op minder stille 

plekken met veel andere kwaliteiten 

komen mensen tot rust. Benieuwd? 

Bekijk de resultaten van het onder

zoek op de website. 

 www.stad.gent/luwteplekken 
  09 268 23 00 (Dienst Milieu en   

 Klimaat)

Wil je graag meewerken aan een video 

over Gent? Stuur dan filmpjes van jouw 

dag in de stad door. Op weg naar het 

werk? Druk aan het studeren? Of zit je 

op een terrasje? Alle beeldmateriaal is 

welkom. De Stad verzamelt alledaagse 

fragmenten voor een promofilm op 

sociale media. Het hoeft geen profes

sionele opname te zijn. Film gerust met 

je smart phone. Je video mag enkel 

liggend opgenomen zijn en maximum 

een minuut duren. Komen andere 

mensen in beeld? Zorg dan dat je hun 

toestemming hebt. Beelden insturen 

kan tot en met 30 september via de 

website. 

 www.stad.gent/gentsefilmpjes 
  09 266 52 92 (Dienst Communicatie)

EEN ZOMER LANG FIT

In juli en augustus kun je gratis of voor 
een zacht prijsje kennismaken met een 
reeks typische zomersporten zoals 
BMX en tennis. Of wat dacht je van een 
initiatie trail running, een kajaktochtje 
op de Leie of een hoogte parcours op de 
Blaarmeersen? Je kunt ook kiezen voor 
avontuur met floatfit, een uitdagende 
bootcamp op het water. Dit jaar is er 
ook een G-sportaanbod waarbij onder 
meer stand up paddle en padel aan bod 
komen. De meeste zomersporten zijn 
toegankelijk vanaf 16 of 18 jaar, enkele 
ook al vanaf 12 jaar.

  www.stad.gent/sport  
(tik ‘zomersport’ in het zoekvenster)
 09 266 80 00  
 sportdienst@stad.gent 
 

JOUW GENTSE FILMPJES

SINT-AMANDUS-
KAPEL  
VERNIEUWD

De SintAmanduskapel op Campo 

Santo in SintAmandsberg is gron

dig gerenoveerd. De tentoonstel

lingsruimte kreeg nieuwe wanden 

met aangepaste verlichting en het 

gebouw kan nu worden verwarmd. 

Wil je zelf of met je vereniging een 

tentoonstelling organiseren in de 

kapel? Je kunt de ruimte boeken 

voor een periode van drie weken. 

Informeer naar de vrije periodes  

bij cultuur.zalen@stad.gent of  

09 323 61 65. Volzet? Op de 

website vind je een overzicht van 

andere exporuimtes.

 www.stad.gent  
 (tik ‘cultuur zalen’ in het zoekvenster)
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OFFERFEEST 
SCHRIJF OP TIJD IN

Vier je het Offerfeest, van dinsdag 21 tot 

donderdag 23 augustus, en doe je dat niet 

met een persoonlijke gift maar door vlees te 

delen met je familie? Je kunt een schaap of 

ram verdoofd laten slachten op de tijdelijke 

slachtvloer in Londerzeel. Daarvoor contac

teer je Hamid Ghordo (09 265 78 40 of 0477 

47 09 02). In het slachthuis van Zele is het dit 

jaar voor het laatst mogelijk om een schaap of 

ram onverdoofd te laten slachten. Schrijf je in 

bij De Centrale (Kraankindersstraat 2) op don

derdag 16 en vrijdag 17 augustus (telkens van 

15 tot 19 uur) of op zaterdag 18 augustus (van 

9 tot 19 uur). De uiterste datum voor inschrij

ving is maandag 20 augustus van 9 tot 11 uur. 

Thuisslachtingen zijn in Gent verboden van 

donderdag 16 tot en met vrijdag 24 augustus. 

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

NIEUWE  
REISDOCUMENTEN 

Heb je deze zomer een nieuwe identiteitskaart of een 

nieuw reispaspoort nodig? Hou er dan rekening mee 

dat tijdens de week van de Gentse Feesten (zaterdag 

14 tot zondag 22 juli) de loketten van de Dienst Burger

zaken in sommige dienstencentra gesloten zijn. In het 

AC Zuid en de dienstencentra Gentbrugge, Nieuw Gent, 

SintAmandsberg en Wondelgem kun je enkel terecht 

op maandag, woensdag en vrijdagvoormiddag. Daar

door kan het langer duren voor de aangevraagde docu

menten klaar zijn. Wie een nieuwe eID, 

KidsID of reispas wil, vraagt 

die dus 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 zoekvenster). 

  09 210 10 10 (Gentinfo) 

BOEKEN HEEN EN WEER 
‘Waar had ik dat boek nu weer geleend: in De Krook of in 

mijn wijkbibliotheek?’ Je hoeft het je niet meer af te vragen, 

want nu kun je alles terugbrengen in gelijk welke biblio

theek (behalve in het Mobiel Dienstencentrum). Een koerier 

brengt de spullen naar de juiste plek. Buiten de openings

uren kun je ze ook deponeren in de terugbrengbus bij elke 

bibliotheek. Dat kan dag en nacht, zeven dagen op zeven. 

Let op: wat je in een wijkbibliotheek in de bus stopt, gaat 

pas van je lenerskaart zodra de bibliotheek opnieuw opent.

  www.stad.gent/bibliotheek 
  09 323 68 00 (Bibliotheek De Krook)

GEZOCHT: 
100 KINDERBEGELEIDERS

Heb je een groot hart voor kinderen, het talent en 

zin om in de kinderopvang van de Stad Gent te 

werken? Solliciteer dan tussen vrijdag 29 juni en 

maandag 13 augustus. De Stad zoekt maar liefst 

honderd extra kinderbegeleiders. De geslaagde 

kandidaten kunnen meteen beginnen. Je sollici

teert voor de buitenschoolse opvang (kleuters van 

2,5 tot 6 jaar het hele jaar door, en kinderen tot 12 

jaar tijdens vakantieperiodes) en/of de kinderdag

verblijven en peutertuinen (van 0 tot 3 jaar) van 

de Stad. Welke opleiding je moet hebben om te 

kunnen solliciteren, lees je op de website.

 www.stad.gent/kinderbegeleidersgezocht 
 09 266 75 60 (Dienst Selectie en Mobiele Ploeg) 
 vacatures@stad.gent
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DIERENZORG 
VOOR IEDEREEN
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‘Iedereen moet zijn 
huisdier correct 

kunnen verzorgen.’ 



Voor lage inkomens

Vaccineren, steriliseren, castreren, ontvlooien, ontwormen: de factuur 

van de dierenarts loopt snel op. Mensen met een laag inkomen kunnen 

hun huisdier voor een prikje laten verzorgen in het dispensarium. Dat 

verhuisde onlangs van de Dampoortstraat naar het Vogelenzangpark.

INF0
Dispensarium Gent, Vogelenzangpark 9

 09 233 03 13  disp-gent@sfprlaurent.be 
Bekijk de voorwaarden op  www.dierendispensarium.ugent.be 
Bevoegd: schepenen Martine De Regge en Tine Heyse

Mylo is een schattig schoothondje, dat zelfs 

het hart van de grootste brompot doet smel-

ten. Vandaag biedt het acht maanden jonge 

beestje wel een zielige aanblik. De Yorkshire 

Terrier is net geopereerd en ligt nu te beko-

men onder een infraroodlamp. Ook honden 

hebben het koud als ze uit narcose komen. 

Bieke Lannoy (dierenarts): “Mylo was hier 

onlangs voor zijn vaccinaties. Toen hebben 

we gemerkt dat hij nog twee melktanden 

had, terwijl zijn permanente tanden er ook 

al stonden. Als je daar niets aan doet, kun-

nen die laatste scheefgroeien.”

Propere oortjes
De oplossing: melktanden trekken. Dat is 

een klus voor Nick en Clarisse. Zij lopen net 

als alle laatstejaarsstudenten diergenees-

kunde een week stage in het dispensarium. 

Het werk wordt eerlijk verdeeld door de 

superviserende dierenartsen: één tand per 

student. 

Nick Simons: “We hebben al stage gelopen 

in de Faculteit Diergeneeskunde en in een 

andere praktijk, maar dit is onze eerste 

ervaring met de basiszorg. Interessant, want 

dit is het soort werk dat je doet in een eigen 

praktijk.” Terwijl Mylo verdoofd is, worden 

in één moeite ook zijn oren proper gemaakt. 

Even later mag het beestje naar huis. 

Cathy Van Belle is een gelukkig baasje. “Ik 

ben dol op dieren, maar vond ze altijd te 

duur. Dankzij het dispensarium is het wel 

haalbaar. En voor de medicatie zoeken ze de 

goedkoopste oplossing.” 

Vogelenzangpark
Het Gentse dispensarium startte in 2012 en 

is een samenwerking tussen de Stichting 

Prins Laurent, de UGent en de Stad Gent. 

Mensen met een laag inkomen of financiële 

problemen kunnen er hun huisdier correct 

laten verzorgen en opvolgen. De inkomens-

grens ligt bijvoorbeeld op 1.072 euro voor 

een alleenstaande en op 1.517 euro voor een 

gepensioneerd koppel. Per dier (maximum 

twee per gezin) betaal je 10 euro voor een 

half jaar. Een consultatie, een ingreep of een 

vaccinatie is gratis.

In juni verhuisde het dispensarium naar het 

Vogelenzangpark, vlak bij de Blaisantvest. 

De Faculteit Diergeneeskunde kreeg het 

voormalig seniorenclubhuis in gebruik, plus 

100.000 euro van de Stad. Ook de UGent en 

de Stichting Prins Laurent investeerden in 

een comfortabele opvang van dieren en hun 

baasjes. 

Bieke Lannoy: “In de Dampoortstraat zaten 

we heel krap. Hier hebben we een wachtzaal, 

twee consultatieruimtes, een afgescheiden 

operatiezaal en nieuwe toestellen. Een hele 

verbetering, en we zijn vlot te bereiken met 

het openbaar vervoer.”
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‘Ik ben dol op 
dieren, maar vond 
ze altijd te duur.’



VAKANTIE OP DE  
KINDERBOERDERIJ

Schoolhoeve De Campagne (Gijzelstraat 14 in Drongen) houdt Open 

Dagen van zondag 15 tot woensdag 18 juli. Dat betekent dat je er kunt 

deelnemen aan een aantal activiteiten die normaal voorbehouden 

zijn voor klassen, zoals dieren voederen en brood bakken. Er zijn 

ook grime, een zoektocht, ritjes met de koets, een boerenkermis en 

een cafetaria. De opendeurdagen vinden telkens plaats van 13.30 tot 

18 uur. De toegang is gratis en inschrijven is niet nodig. Je kunt de 

Schoolhoeve ook de rest van de zomer bezoeken op weekdagen van 

9 tot 16.30 uur.

 www.schoolhoeve.gent.be 
 09 323 51 21 (Schoolhoeve De Campagne)  schoolhoeve@stad.gent

SPORT, SPEL EN FUN
IN JOUW WIJK

Slaat de verveling toe in de zomervakantie? Je kunt een leuke speelnamiddag bele

ven met de Pretkamjonet, de Sportmobiel, de Sportkar en Speelse Wijken. De gratis 

vakantiewerkingen zijn elke weekdag te vinden op een Gents buurtpleintje, van 14 

tot 17 uur. Surf naar de website of bel naar de Jeugddienst voor de locaties en pro

gramma’s. Je hoeft niet op voorhand in te schrijven. Enthousiaste (hoofd)animatoren 

en buurtsportmedewerkers zorgen voor de begeleiding. 

 www.stad.gent/ouders (klik door op ‘vakantieaanbod’) 
 09 269 81 10 (Jeugddienst)

ZOMER  
IN DE MUSEA

Ook in de Gentse musea valt elke 
dag wat te doen voor  kinderen 
deze zomer: zoektochten, rond-
leidingen, ateliers … In de agenda 
(pagina 21 tot 23) vind je een 
 selectie. Een overzicht van alle 
activiteiten in het S.M.A.K., MSK, 
Design Museum Gent, STAM, 
MIAT, Het Huis van Alijn, de Sint- 
Pietersabdij en De Wereld van 
Kina (het Huis en de Tuin) vind je 
op www.stad.gent (tik 'zomer in de 
musea' in het zoekvenster).

 09 210 10 10 (Gentinfo) 
 

Wil je meer weten over Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad?  
Surf naar www.jongenwijs.gent of mail naar kindersecretaris@stad.gent

SPELEND  
NEDERLANDS OEFENEN 

Zit je kind op de lagere school en is Neder

lands spreken nog moeilijk? Op de zomer

kampen van Brede School Gent kan je zoon of 

dochter via spelletjes, toneel en sport de taal oe

fenen. Er zijn kampen tijdens de tweede week van 

juli (9 tot 13 juli) en de vierde week van augustus (20 

tot 24 augustus) in verschillende scholen in Gent. Je 

betaalt 10 euro (2 euro met UiTPAS) voor een week. 

Schrijf je in via de brugfiguren van je school. 

 www.stad.gent/kinderen (klik door op ‘aanbod in de vakantie’) 
 0470 22 16 51 (Brede School)
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GENTINFO IN CIJFERS

1 CONTACTPUNT
VOOR

ALLE VRAGEN

%
%

vragen meteen  
beantwoord 

beantwoord na terugkoppeling  
met andere diensten en overheden

127.485 telefoongesprekken

16.661 e-mails

3.447 webformulieren

3.019 contacten mobiel dienstencentrum

1.984 chats

798 twitterberichten

112 facebookberichten 

9 brieven/fax

Al 15 van de 25 Gentse wijken 
hebben een GentinfoPunt.

WAT ZOEKT 
DE GENTENAAR?

 Contactgegevens van stadsdiensten
 Info over verhuizen en identiteitskaart

 Info over evenementen en inschrijvingen
 Info over sport en musea

 Verlengen en reserveren bibliotheek
 Uittreksels bevolkingsregister en burgerlijke stand

 Een afspraak maken met een stadsdienst
 Mobiliteitsvragen

AL 15 JAAR  
TOT UW DIENST

“Al sinds de oprichting in 2003 kun je 66 uur 

per week bij Gentinfo terecht, zes dagen 

op zeven, via verschillende kanalen. In een 

wereld met meer digitale contacten, blijven 

we instaan voor persoonlijke gesprekken. 

Niet alleen telefonisch, maar ook via de 

GentinfoPunten in de verschillende wijken. 

Daar kun je terecht aan de balie.”

Hilde Ballegeer (Directeur Gentinfo)

SNEL GEHOLPEN

* Cijfers van 2017

  09 210 10 10
  maandag tot zaterdag van 8 tot 19 uur

  gentinfo@stad.gent 

  www.stad.gent > chat

*
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De Gentse Feesten zeggen vaarwel tegen de wegwerp-
bekers. Sommige organisatoren zweren bij glas, maar de 

meesten serveren hun pinten en cola’s in herbruikbare 
plastic bekers. Hoe werkt dat?

Jeroen Vereecke (Boomtown Festival): “Je bestelt een 
drankje en betaalt een waarborg van 1 euro per beker. 

Die euro krijg je terug wanneer je de beker terugbrengt. 
Om het simpel te houden, huren de meeste organisato-

ren dezelfde bekers. 

Als je een drankje koopt bij Boomtown, kun je de lege beker ook 
kwijt bij Sint-Jacobs, in het Baudelopark, op de Vlasmarkt, op het 
Sint-Baafsplein, op Polé Polé of Miramiro, en omgekeerd. Op de 
andere pleinen kun je de herbruikbare bekers enkel ter plaatse 
terugbrengen. De bekers worden elke dag opgehaald en bij de 
leverancier machinaal afgewassen. Dat is hygiënisch en het be-
spaart water.” De Stad trekt 120.000 euro uit om de overstap naar 
herbruikbare bekers te vergemakkelijken. Dat zal de afvalberg 
een pak kleiner maken.

Feestenbekers

het ding
van Jeroen Vereecke (Boomtown Festival)
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Eén groot feest voor alle Gentenaars: dat 

leek de 19de-eeuwse fabrieksbazen effici-

enter dan de bestaande opeenvolging van 

wijk- en buurtkermisjes. Els Veraverbeke 

(Huis van Alijn): “De fabriekseigenaars 

klaagden dat de arbeiders te veel werk-

dagen misten door de talrijke parochie-

feesten. De buurtfeesten en foren waren 

niet op maat van de rijke burgerij. Zij 

wilden een groots feest met meer allure. 

Het eerste gemeentefeest in 1843 was een 

trendbreuk. Op het programma stonden 

historische optochten, sportmanifestaties, 

bals en vuurwerk. De Gentse Feesten 

waren geboren.”

Drukbezocht 
Na de Tweede Wereldoorlog raakten de 

Feesten in het slop. De pleinen liepen leeg, 

de jeugd bleef weg. ‘Een drama’, zo om-

schreef een Vooruit-journalist de Gentse 

kermis in 1952. ‘Om haar onbenulligheid, 

haar leegheid, haar kleine dorpsallure 

(…). Wie kwam er nog kijken naar een 

festival dat pijproken, wipschieten en 

foorkramers verlichting als belangrijkste 

trekkers had?’

Pas in 1969 kregen de Gentse Feesten weer 

peper in de kont. Toen werd Walter De 

Buck het baardige gezicht van de feesten 

bij Sint-Jacobs. In de decennia daarna 

groeiden de Gentse Feesten uit tot een 

van de grootste en drukstbezochte stads-

feesten van Europa.

VERJAARDAGS
FEESTEN

Ook na 175 jaar blijven de Gentse Feesten (van 13 tot 22 juli) ver-

nieuwen. Zo komen er dit jaar weer een pak kleinschalige eve-

nementen bij. Samen met het poppen- en straattheater vormen 

die de lijm tussen het feestgedruis op de pleinen. 

>>

Gentse Feesten anno 2018
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Die Verdammte Spielerei ruilt zijn typische witte marcellekes voor zwarte.

Vliegerke  
in symfonie
Het jubileum wordt gevierd 

in stijl. Het Huis van Alijn, 

met zijn binnentuin zelf 

een geliefde Feestenlocatie, 

brengt de geschiedenis tot 

leven in een expo (zie agenda 

pagina 20). Het boek ‘175 jaar 

Gentse Feesten’ blikt terug, 

maar laat ook de organisa-

toren van vandaag aan het 

woord. En het stadhuis wordt 

vanbinnen versierd met 

bloemen.

Jeroen De Schuyteneer 

(Dienst Evenementen, 

Feesten, Markten en Foren): 

“Het muzikale orgelpunt is 

het Koenseer in de Konink-

lijke Opera. Componist Dirk 

Brossé en poppenspeler Luk 

De Bruyker steken daar op 

zondag 22 juli evergreens en 

minder bekende Feestenlied-

jes in een symfonisch jasje. 

Het orkest Prima La Musica 

begeleidt Gentse gastzangers 

zoals Frederik Sioen, Melike 

Tarhan en Charles Dekeyser, 

de jonge bas die de halve fina-

le van de Koningin Elisabeth-

wedstrijd haalde.”

Verdammte  
Spielerei en Djiezes
Occasionele bezoekers ken-

nen de Gentse Feesten vaak 

alleen van de grote pleinen. 

Maar nogal wat Gentenaars 

stemmen hun tiendaagse 

juist af op kleinere, typisch 

Gentse evenementen. Op 

Literair Zomerlief lezen 

bekende lezers een favoriet 

boekfragment voor. Taptoe’s 

Erf is een eerbetoon aan 

operazangeres Vina Bovy. De 

Sint-Jacobskerk zit gegaran-

deerd vol voor de misviering 

in het Gènts. Die Verdammte 

Spielerei ondersteunt zes 

avonden met jong talent in 

de crypte van Hotel NH in de 

Hoogpoort. Voor een Pakske 

Klassiek in de Sint-Baafs-

kathedraal ruilt het ensemble 

zijn typische witte marcelle-

kes voor zwarte. Dichters in ’t 

raam dragen vanuit een open 

Ook dit jaar wordt het drijvende festivaldorp van Polé Polé één van de grote publiekstrekkers.

‘Het muzikale 
orgelpunt: 
Feestenliedjes in 
een symfonisch 
jasje in de opera.’

HOE KOM JE HET BEST  
NAAR DE FEESTEN?
 
Vlot en goedkoop naar de Feesten gaan, doe 
je met de fiets. Tony Martens (Mobiliteits-
bedrijf): “De Stad Gent voorziet een paar dui-
zend extra fietsenstallingen, om je fiets veilig 
aan de rand van de Feestenzone achter te 
laten. De tram en bus zijn ook een goed 
alternatief om naar de Feesten te komen. En 
met de Feestenbus kom je veilig thuis. Kijk 
op www.delijn.be en www.gentsefeesten.be 
(klik door op ‘praktisch’).”
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Het eerste gemeentefeest in 1843, met onder meer historische optochten, was een trendbreuk.

De grote diversiteit is wat de Gentse Feesten uniek maakt.Nogal wat Gentenaars stemmen af op kleine, typisch Gentse evenementen.

raam voor uit eigen werk. 

En de jongeren van de Sint-

Michiels beweging organise-

ren in het Klein Begijnhof het 

festivalletje Djiezes! 

Jeroen De Schuyteneer: “Er 

valt zeer veel te beleven, ja. 

Die grote diversiteit is net 

wat de Gentse Feesten uniek 

maakt. De Feestkernen 

blijven natuurlijk belangrijk. 

Ze krijgen 700.000 euro van 

de totale subsidiesom van 

1.057.500 euro. De cultuur-

festivals Miramiro, Puppet-

buskers en Circuskunsten 

krijgen samen 202.500 euro. 

Daarbovenop zijn er dit jaar 

62 kleinere projecten die 

financiële steun krijgen. Dat 

zijn er 24 meer dan bij de 

invoering van het nieuwe 

subsidiereglement. Zij krijgen 

samen 150.000 euro. Een 

beetje zoeken en je vindt in 

heel dat aanbod zeker iets 

wat je boeit. Het Gentse 

Feesten-magazine is te koop 

in de dagbladhandels en in de 

Stadswinkel." 

Gentse Feesten anno 2018

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

Bevoegd: schepen Christophe Peeters

IEDEREEN FEEST

Laat een beperking je niet tegenhouden om mee te feesten. In het 
programmaboekje en op de website van de Gentse Feesten vind 
je informatie over negen activiteiten die integraal toegankelijk 
zijn, over aangepast sanitair en over mobiliteit (met onder andere 
parkeerplaatsen voor mensen met een beperking). 
Je kunt van 14 tot 23 uur ook rekenen op gratis assistentie.  
Die vraag je op voorhand aan bij Inter  0471 31 42 83 

 gentsefeesten@inter.vlaanderen 
Met vragen of opmerkingen kun je terecht bij de toegankelijkheids-
ambtenaar op  09 267 03 69  toegankelijkheid@stad.gent

13



kort

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Stuur de oplossing vóór dinsdag 10 juli naar  
waaringent@stad.gent of via de post naar:  
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent

Vijf winnaars 
winnen een fietstruitje van  
De Fietsambassade.

wedstrijd

WAAR
IN

GENT

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden het kunstwerk aan de 
Jongenstragel.
• Peter Cristiaensen, Sint-Amandsberg
• Wil Demeulemeester, Bellem
• Danielle Elinck, Gent
• Tanja Koosman, Mariakerke
• Geert Vanderhaeghen, Sint-Amandsberg
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HET RAPPORT VAN DE OMBUDSVROUW 
Waar lopen Gentenaars tegenaan tijdens hun contacten met de Stad, het OCMW 

Gent, het stadsontwikkelingsbedrijf sogent of Ivago? Het jaarverslag dat ombuds

vrouw Helena Nachtergaele publiceerde, geeft een overzicht en formuleert 

oplossingen. Parkeerklachten, de lange wachtlijsten voor sociale woningen en het 

tekort aan betaalbare huurwoningen stonden bovenaan in 2017. Ook sluikstorten 

en klachten over de staat van voetpaden kwamen vaak voor. De ombudsvrouw 

is een vertrouwenspersoon die helpt als je vindt dat een dienst jouw klacht niet 

voldoende ernstig neemt. Je kunt het jaarverslag downloaden of een gedrukte 

versie aanvragen. 

 www.stad.gent/ombudsvrouw 
 09 266 55 00  ombudsvrouw@stad.gent

STUKJE STRAAT RESERVEREN
De publieke ruimte is van iedereen. Juist daarom mag je ze niet zomaar voor eigen 

gebruik innemen. Is het toch nodig, bijvoorbeeld omdat je een verhuislift of contai

ner wil plaatsen? Dan moet je een vergunning aanvragen. Dat kan nu digitaal voor 

innames van de publieke ruimte bij werken, leveringen of verhuizingen. Voor ande

re innames (bijvoorbeeld een regenwaterafvoerpijp of een infostand) zal de digitale 

aanvraag stapsgewijs de papieren aanvraagdocumenten vervangen. Regel je het 

liever niet met de computer? De medewerkers van de Afdeling Innames Publieke 

Ruimte helpen je via de telefoon.

 www.stad.gent (tik ‘vergunning inname publieke ruimte’ in het zoekvenster) 
 09 266 79 90 (Afdeling Innames Publieke Ruimte)  innames@stad.gent 

14

SNELLE BLIK OP  
HET VERKEER 

Ga je de weg op tijdens de spits? Neem dan 

een kijkje op het mobiliteitsdashboard   

www.verkeer.gent. Dat biedt een antwoord op 

zowat elke mobiliteitsvraag. Staan er files op de 

stadsring? Heeft mijn trein of tram vertraging? 

Komt er een onweer aan of kan ik toch fietsen? 

Zijn er nog parkeerplaatsen vrij? Je ziet het in 

een oogopslag op kaarten, grafieken en lijstjes 

van de Stad, De Lijn, de NMBS, het Agent

schap Wegen en Verkeer, Waze … Handig voor 

weggebruikers, maar ook voor mensen die met 

open data websites en apps ontwerpen.

 www.verkeer.gent 
 09 210 10 30 (Mobiliteitslijn) 
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Hoeveel geld krijgen we binnen? Hoeveel 

geven we uit en waaraan? Ook voor 

het jaar 2017 had de Stad een budget 

opgesteld, met geplande inkomsten en 

uitgaven. De eindrekening is klaar en er 

is goed nieuws: er zit nog geld in de kas.

Katrien Verheye (Departement Finan-

ciën): “We sluiten de exploitatierekening 

– zeg maar het geld voor de dagelijkse 

werking – af met een overschot van 48,5 

miljoen euro. Dat is ruim voldoende om 

onze leningen terug te betalen.”

De Stad heeft de voorbije jaren via lenin-

gen extra geld opgehaald. “We lenen om 

duurzaam te investeren in de toekomst”, 

stelt schepen van Financiën Christophe 

Peeters. “In deze legislatuur zullen we in 

totaal voor 495 miljoen euro aan investe-

ringen gedaan hebben. Een belangrijke 

post waren de scholen. De renovatiewer-

ken in de Jenaplanschool in de Lam-

mensstraat en het Atheneum Wispelberg 

bijvoorbeeld, of de nieuwbouw voor De 

Klavertjes in de Moutstraat. Zo creëren 

we plaatsen voor alle Gentse kinderen. 

We zorgen voor extra jobs door de aanleg 

van bedrijventerreinen als Wiedauwkaai 

en Eiland Zwijnaarde en investeren ook 

in een goede ontsluiting van de bedrij-

venterreinen zodat woonwijken geen 

zwaar verkeer moeten slikken. Onder-

tussen blijven onze stadsfinanciën zeer 

gezond, ook op langere termijn. Gent 

heeft voldoende middelen om de uitda-

gingen van de nabije toekomst het hoofd 

te bieden.”

Ontmoetingsplek
“We kijken inderdaad verder dan de 

huidige bestuursperiode”, voegt burge-

meester Daniel Termont toe. 

“Zo bereiden we het grote Van Eyck-jaar 

voor, dat plaatsvindt in 2020. We hebben 

ook budget voorzien voor het mobili-

teitscoördinatiecentrum. Dit moet de 

bereikbaarheid verbeteren in het zuiden 

van de stad, rond het Eiland Zwijnaarde, 

het Technologiepark en de Ghelamco 

Arena. Natuurpunt krijgt een subsidie 

voor de aankoop van een deel van de 

Vinderhoutse Bossen. De Stad zelf koopt 

de Sint-Jozefkerk in het Rabot. We 

willen die inrichten als centrale werk- en 

ontmoetingsplek voor de buurt of als 

gemeenschapscentrum voor de wijk.”

INFO
Departement Financiën  

 09 249 22 42  
 fin.bestuurenconsolidatie@stad.gent
 www.stad.gent (tik ‘meerjarenplan en  

 budget’ in het zoekvenster)
Bevoegd: schepen Christophe Peeters

DE REKENING VAN DE STAD
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AMBASSADEURS  
MET VUILE  
VINGERS de route

Een fiets huren of je eigen 
fiets laten herstellen? Of hem 
gratis laten registreren? Bij 
De Fietsambassade kan het 

allemaal. De organisatie 
bestaat vandaag precies een 

jaar en heeft de Gentse fietsers 
al heel wat te bieden.

Frisse ideeën

De ambassadeurs lanceren het komende 

anderhalf jaar nog meer frisse initiatieven om 

het fietsgebruik in Gent te stimuleren. Denk 

aan openbare fietspompen, een fietslicht

automaat waar je dag en nacht terechtkunt of 

de verhuur van loop en kinder fietsen. Heb 

jij ook een idee? De Fiets ambassade luistert 

graag naar je voorstel. 

 09 266 77 00 
 info.defietsambassade@stad.gent

7
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Plaats in het rek

Geen plaats in de fietsenstalling? Dat ligt 

aan de vele ‘weesfietsen’: vergeten fietsen 

die niemand ooit nog komt ophalen. Soms 

zijn het wrakken rijp voor de sloop, vaak 

zijn ze nog te herstellen. De Fietsambas

sade geeft ze een tweede leven. Een 

tiental ambassademedewerkers spoort 

weesfietsen op, en daar hebben ze de han

den mee vol. Vorig jaar werden meer dan 

4.000 fietsen van de straat gehaald. 

Huurfietsen 
De Fietsambassade verhuurt in vier fiets

punten 10.000 fietsen, waarvan 7.500 voor 

studenten. Voor vijftig euro rij je er een 

academiejaar lang mee rond. Wie geen 

student is, betaalt tien euro per dag voor 

het standaardmodel. Voor particulieren en 

bedrijven zijn er ook elektrische fietsen, 

tandems en bakfietsen in allerlei vormen. 

Je reserveert ze op de website. Met de 

smartbikesapp huur je een Trapidodeel

fiets op de parkandrides van Gent. Het 

kost je 2 euro voor vier uur. 

1

6

2

5

3

4

Fietsregistratie
Een stevig slot is het beste middel tegen 

diefstal, maar ook een nummer op je fiets 

schrikt fietsdieven af. In de vier fietspunten 

en in het Fietsendepot (Maaltebruggestraat 

191) kun je kiezen tussen een klever of een 

gravure in het kader. Het duurt een paar 

minuutjes, is gratis en daarna heb je een 

fietspas op zak. Daarmee vind je je fiets 

gemakkelijker terug bij verlies of diefstal. 

Herstelplaatsen
In de vier fietspunten (zie infoblokje onder

aan) kun je ook je fiets laten herstellen. Aan 

de treinstations blijven ze open tot zeven 

uur en een afspraak maken hoeft niet. 

Voor amper vijf euro krijg je een vervang

fiets. Alle merken worden aanvaard voor 

basisherstellingen, ook de oude fiets van 

je oma. En het mooie is: je creëert sociale 

tewerkstelling. Ongeveer de helft van de 

70 medewerkers is in de ambassade aan 

de slag om werkervaring op te doen.

Vermist en  
teruggevonden 

Bij wegenwerken of evenementen ontruimt 

De Fietsambassade stallingen die in de weg 

staan. Dat merk je ruim op voorhand aan de 

borden, maar toch blijven er vaak fietsen 

staan. Die worden losgemaakt en meegeno

men. Fiets kwijt? Trek naar het Fietsendepot 

aan de Sterre (Maaltebruggestraat 191) met 

je fietssleuteltje of een procesverbaal of 

beschrijf je fiets ter plaatse. Als hij er staat, 

vinden de medewerkers van het depot hem 

terug tussen duizenden andere fietsen. 

De vier fietspunten van De Fietsambassade vind je aan het Emile Braunplein (onder de stadshal), aan de achterzijde van het Station Gent-Sint-Pieters (Voskenslaan 
27), in de containers aan het Station Gent-Dampoort (Oktrooiplein 10Z) en aan de Kattenberg 2 (enkel voor studenten).  INFO  www.defietsambassade.gent 
Voskenslaan 27  09 266 77 00  info.defietsambassade@stad.gent  gentfietst Bevoegd: schepen Filip Watteeuw

Afgesloten stallingen
De Fietsambassade zorgt voor plaats in de 

fietsenrekken, maar biedt ook afgesloten 

stallingen aan. Wil je er een reserveren, dan 

betaal je 65 tot 75 euro per jaar. Bovenop 

de afgesloten parkeerplaatsen bij de trein

stations zijn er in Gent momenteel twintig 

fietstrommels op de openbare weg, drie 

fietskluizen op de parkandrides en twee 

buurtfietsstallingen. Alle locaties vind je op 

www.defietsambassade.gent (klik op ‘fiets 

parkeren’).
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Nieuwjaarsdag 1945 in Sint-Denijs-West-

rem. Boven het besneeuwde vliegveld 

komt oogverblindend de zon op. Plots 

verschijnen er tientallen Duitse Focke-

Wulfs 190. Even later staat alles in brand. 

De sneeuw vermengt zich met zwarte 

rook en brokstukken van geallieerde 

vliegtuigen. De Poolse piloten, toevallig 

op missie die morgen, triomferen uit-

eindelijk omdat ze de Duitsers in de rug 

kunnen aanvallen met hun Spitfires.

Herinnering aan de oorlog
Het luchtgevecht boven Gent en omstre-

ken kun je sinds kort bekijken in een 

zijstraat van de Kortrijksesteenweg. Het 

tafereel staat levensecht afgebeeld op een 

muur van een voormalige lucht havenloods 

in de Twaalfapostelen straat, waarin de 

kogelgaten van het gevecht nog altijd te 

zien zijn. Jo Van Herreweghe (Cultuur 

Gent): “Samen met het Cultuurplatform 

Sint-Denijs-Westrem hebben we Syrisch 

kunstenaar Samer Alagha gevraagd om die 

geschiedenis in herinnering te brengen. 

Wie weet nog waar de kogelinslagen in die 

muur vandaan komen?” 

Samer Alagha: “Ik wou in mijn kunst-

werk het historische belang van de muur 

vol kogelgaten in de verf zetten. Voor 

dit werk ben ik in historische bronnen 

gedoken: boeken, films en foto’s gaven 

me ideeën voor schetsen. Die heb ik 

voorgelegd aan familie van een Poolse 

oorlogsveteraan. Het eindresultaat is 

een waarheidsgetrouwe weergave van 

die donkere nieuwjaarsochtend, vol 

levendige details. Op die manier wil ik bij 

toeschouwers en toevallige passanten de 

emotie van de dag van de aanval oproe-

pen en de herinnering aan de Tweede 

Wereldoorlog levend houden.”

 LUCHTGEVECHT  
IN SINT-DENIJS-WESTREM

kunst op straat

INFO  
cultuur@stad.gent

 09 323 61 80 (Cultuur Gent)
 www.stad.gent (tik ‘kunst publieke ruimte’  

 in het zoekvenster)
Bevoegd: schepen Annelies Storms
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“Wie weet nog waar 
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die muur vandaan 

komen?” 
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‘Spelend leren  
programmeren.’
Lieven De Cock 
(Vrijwilliger Code City)

Tussen februari en mei gingen 
130 vrijwilligers langs in 72 
lagere scholen om kinderen 
én leraars te laten kennisma
ken met programmeren. “Ik 
ben een softwareontwikkelaar 
en geef die passie ook graag 
door. Met het project Code 
City laten we leerlingen een 
eenvoudige codetaal gebrui
ken voor een spel in een 
Minecraftwereld. Al spelend 
leren ze de basis van pro
grammeren. De koudwater
vrees verdwijnt, zowel bij 
leraars als bij de kinderen.”

‘Dat uurtje maakt  
het verschil.’
Els Rosseau 
(Directeur Het Trappenhuis) 

Op de Freinetschool Het 
Trappenhuis geven drie 
vrijwilligers van het Mak
kieproject op dinsdagnamid
dag huiswerkbegeleiding, in 
combinatie met een uurtje 
sport. “Op die manier oefenen 
ze Nederlands met de 
leerlingen, en dat is welkom in 
onze gemengde wijk. Dat 
uurtje huiswerkbegeleiding 
maakt een groot verschil, 
zeggen de leraars. De 
kinderen verschijnen beter 
voorbereid in de klas. Ik hoop 
op nog meer vrijwilligers in 
september.” 

‘De kinderen krijgen  
zelfvertrouwen.’
Meike Janssens 
(Vrijwilliger ‘Digitale 
 Huiswerkondersteuning’)

Voor hun huiswerk moeten 
schoolkinderen Bingel, 
Smartschool, Word en andere 
programma’s gebruiken. In de 
bibliotheken De Krook, 
Ledeberg en Nieuw Gent legt 
een zestal vrijwilligers alles 
rustig uit. “Vooral lagereschool
kinderen komen, op aanraden 
van de leraars. Je zíét ze 
zelfvertrouwen krijgen en 
vooruitgaan, en da’s prachtig. 
Het is ook meegenomen dat je 
als vrijwilliger een basisvorming 
krijgt van Digipolis over 
software en van Kompanjon 
vzw over kansarmoede.”

‘Mijn dochters  
alle kansen geven.’
Nurcan Uçar 
(Ouder op basisschool  
SintPieters)

Ouders de kans geven om 
Nederlands te oefenen met 
andere ouders, dat is het project 
Conversatie op school. Dat 
loopt al in negen scholen. Een 
tiental vrijwilligers schuift mee 
aan. “De kinderen praten 
perfect Nederlands, maar voor 
mij is het moeilijker. Ik ga nu op 
vrijdagnamiddag babbelen met 
andere ouders. We delen onze 
ideeën over de school, de 
brieven, gezondheid en hebben 
een leuke tijd samen. Mijn 
Nederlands verbetert, en ik 
geloof dat dat belangrijk is voor 
het succes van mijn dochters.”

Ouders betrekken, taalachterstanden wegwerken, kinderen met de computer leren werken …  

Leerkrachten doen tegenwoordig duizend andere dingen naast lesgeven. De Stad Gent zoekt 

vrijwilligers om hen te ondersteunen. In ruil krijgen die een degelijke 

vrijwilligersopleiding. En de wetenschap dat ze iets betekenen voor kinderen. 

De vier

GEZOCHT:
VRIJWILLIGERS

ONDERWIJS
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INFO Bekijk deze en andere vacatures op  www.vrijwilligerspunt.stad.gent  (tik ‘onderwijs’ in het zoekvenster). Meer info bij het Onderwijscentrum Gent
 onderwijscentrum.communicatie@stad.gent  09 323 50 67  www.onderwijscentrum.gent 

Bevoegd: schepenen Elke Decruynaere, Martine De Regge en Annelies Storms
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AUG & SEP
ZOMERBARS

Op zoek naar een leuk openluchtcafé? Er zijn zomerbars naast het 
S.M.A.K. en op de Bijlokesite. Na tien dagen intense Feesten kun 
je uitpuffen in het Museumcafé aan Stedelijke Tuin (MAST) op het 
groene grasperk naast het S.M.A.K. Je kunt er chillen en genieten 
van cinema, literatuur, muziek en lunch. MAST is open van 1 augus
tus tot 16 september, van dinsdag tot zondag tussen 10 en 20 uur. 
De Bijloke Zomerbar is drie lange weekends open in augustus  
(10 tot 12, 16 tot 19 en 23 tot 26 augustus). Je eet en drinkt er vanaf 
14 uur in een historische setting. ’s Avonds vindt er telkens een 
gratis concert plaats: jazz of klassieke muziek.

 www.smak.be  09 240 76 01 (S.M.A.K.) 
 www.debijloke.be/zomerbar  09 323 61 11 (De Bijloke) 

NOG T.E.M. 30 SEP
REBELS DESIGN

De Nederlandse designer Maarten Baas krijgt 
in Design Museum Gent zijn eerste grote 

solotentoonstelling. De ontwerpen van Baas 
bevinden zich op het snijvlak van kunst en 

design. Het zijn theaterdecors, maar dan voor 
het echte leven: humoristische en rebelse 
meubelreeksen die niet industrieel te ver

vaardigen zijn. De tentoonstelling geeft een 
overzicht van zijn belangrijkste werk van de 

afgelopen 15 jaar. Tijdens de Gentse Feesten 
is er een performance met vijf houten gluur

kasten met daarin een mix van tableaux vivants 
en designobjecten.

 www.designmuseumgent.be 
 09 267 99 99 

 

NOG T.E.M. 2 SEP
Expo  
Gentse Feesten 

Het Huis van Alijn viert de 
verjaardag van de Gentse 
Feesten met een expo. De 
geschiedenis, de relatie met 
de stad en de inzet van de 
vrijwilligers komen op het 
gelijkvloers in beeld met 
affiches, foto’s, filmfragmen
ten en persoonlijke verhalen. 
De eerste verdieping focust 
op de jongste 25 jaar van 
het stadsfeest. In de laatste 
 kamer mogen alle organisa
toren promotie maken. Ideaal 
om feestinspiratie op te doen.

 www.huisvanlijn.be 
 09 235 38 00 
 info@huisvanalijn.be 
 

T.E.M. 31 AUG
Expo Peter Goes 

Peter Goes, de huisillustrator 
van Bibliotheek De Krook en 
auteur van Tijdlijn, Feest voor 
Finn en recent Rivieren, toont 
een selectie van illustraties op 
groot formaat uit drie recente 
prentenboeken. Ze hangen 
in De Krook, van de kinder
bibliotheek (1) tot de eerste 
verdieping. Voor kinderen 
vanaf 7 jaar is er een digitale 
zoektocht op smartphone of 
tablet, om samen met de ou
ders te spelen. Zo ontdekken 
ze op een speelse manier ge
schiedenis, geografie, dieren, 
planten en sprookjes.

 www.stad.gent/bibliotheek 
 09 323 68 78  

 (Bibliotheek De Krook) 
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ZO 26 AUG
Sluizeken Zomert 

Op zondag 26 augustus 
zet Sluizeken Zomert het 
Buurtparkje Ham 145+ en de 
omliggende straten op stel
ten. Tussen 10 en 21 uur zijn 
daar onder meer een grote 
rommelmarkt, een buurtfeest 
met kinderanimatie, muziek 
en veel gezellige burenbab
bels. Het volledige program
ma vind je op www.stad.gent/
buurtevenementen.

  09 265 70 40 (Buurtwerk 
Sluizeken-Tolhuis-Ham)

JULI-AUG
S.M.A.K. ZOMERT

Kunstenaar Marcel Broodthaers is de hele zomer lang (behalve op 
maandag) de rode draad in het S.M.A.K. (Jan Hoetplein 1). In het 
museum kun je terecht voor een gratis speurtocht in het Broodthaers
kabinet, met het hele gezin. Daarnaast organiseert het S.M.A.K. 
 betalende vierdaagse Zomerwaf!ateliers voor kinderen van 8 tot 12 
jaar. Ze leren er animatiefilmtechnieken zoals stopmotion en  pixilatie. 
De ateliers vinden plaats van dinsdag 10 tot vrijdag 13 juli en van 
dinsdag 21 tot vrijdag 24 augustus. Tot slot ontdek je tijdens de 
Gentse Feesten van maandag 16 tot vrijdag 20 juli Palmarium 
Broodthaers in de voorkerk van de SintNiklaaskerk op de 
Korenmarkt. Tijdens dit gratis atelier knutsel je samen 
met je kinderen met kamelen, palmbomen, mosselen 
en eier schalen – typisch materiaal voor Marcel 
Broodthaers. 

 www.smak.be 
 09 240 76 01 
 

VR 6 JULI 
APÉRO HISTORISCHE HUIZEN 

Even klinken op de zomervakantie? Geen betere plek dan 
de historische tuin van de SintPietersabdij, waar vanaf 16 
uur de eerste Apéro Historische Huizen plaatsvindt. Tussen 
de lavendel en de wijnranken draait dj Sheridan, bekend van 
Studio Brussel, een zomerse mengelmoes van disco, house 
en afro. Bovendien loop je die avond ook gratis binnen in 
de expo van de Cubaanse fotograaf Alberto Díaz Gutiérrez, 
beter bekend als Korda. Hij is de man achter een iconisch 
beeld van rebellenleider Che Guevara. 

 www.sintpietersabdij.stad.gent  09 266 85 00 
 Apéro Sint-Pietersabdij  
 

ZA 14 TOT ZO 22 JULI
STAM in ‘t Gents

Het STAM organiseert speci
aal voor de Gentse Feesten 
rondleidingen in het Gents. 
In onvervalst dialect dompelt 
een ervaren gids je anderhalf 
uur onder in de  geschiedenis  
van de stad. Elke dag van de 
Feesten om 14 uur, behalve 
op woensdag 18 juli.  
Inschrijven kan tot een dag 
voordien. Schrijf in via  
www.go.stad.gent/stam of 
Gentinfo (09 210 10 10).

 www.stamgent.be  
 09 267 14 00 
 

MA 20 TOT VR 24 AUG
Pret met een pet

De voorlaatste week van 
de vakantie kunnen 8 tot 
10jarigen terecht in het MIAT 
(Minnemeers 10) voor een 
zomerkamp. Ze leren hoeden 
maken in vlas, vilt en andere 
materialen. Je kind gaat weer 
naar huis met het hoofddeksel 
van zijn of haar dromen.  

Schrijf in via  www.miat.gent.be 
 09 269 42 00 (MIAT) 

Inschrijvingsprijs: 120 euro 
 



ZIE OOK  
WWW.UITINGENT.BEagenda

juli -aug
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
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ZO 1 JULI & 5 AUG
Shop-op Zondag
Heb je tijdens de week weinig 
tijd over om te shoppen? Elke 
eerste zondag van de maand 
is koopzondag. Heel wat win
kels in het centrum van Gent 
openen vanaf de middag hun 
deuren. Op alle Shopop Zon
dagen zijn bus en tram naar 
en in Gent helemaal gratis. 
In juli valt Shopop Zondag 
tijdens Braderie Publique. Ide
aal om nog wat interessante 
koopjes op de kop te tikken. 

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

DO 28 JUN – ZO 1 JUL
Braderie Publique
Braderie Publique biedt van 
28 juni tot 1 juli opnieuw volop 
sfeer en koopjes. Je kunt dan 
straatshoppen vanaf de Veld
straat over de Donkersteeg 
en Hoogpoort tot de Lange
munt én in de Dampoortstraat, 
Burgstraat en Oudburg. Op 
zaterdag en zondag, telkens 
tussen 13 en 18 uur, ravotten 
kinderen van 3 tot 12 jaar 
gratis in een kinderdorp op 
de Vrijdagmarkt. Van 10 tot 19 
uur vangen ervaren moni
toren hen op. Nog een leuk 
extraatje: op zondag is het 
Shopop Zondag en zijn alle 
bus- en tramlijnen van en naar 
de stad gratis.

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

6-9 JULI, 24-27 AUG & 24-28 AUG
Drie keer kermis

Tijdens de zomermaanden is het 
drie keer kermis in de voormalige 
deelgemeenten. Van vrijdag 6 tot 
maandag 9 juli vindt de Julikermis 
plaats in Mendonk. Van vrijdag 24 
tot maandag 27 augustus kun je 
naar de kermis op de Ledebergse 
Feesten. De Oogstkermis in Oost
akker duurt nog een dagje langer, 
van vrijdag 24 tot dinsdag 28 
augustus. Het volledige kermisover
zicht vind je op de website.

 www.stad.gent (tik ‘stadskermissen’ in het zoekvenster)  
 09 210 10 10 (Gentinfo)

WO 22 AUG
Kunst en dementie
Ben je een mantelzorger of heb je iemand met dementie in de fami
lie? Op woensdag 22 augustus kun je samen het S.M.A.K. bezoeken. 
Van 14.30 tot 16 uur vindt er een rondleiding plaats voor mensen met 
dementie en hun naasten. Actuele kunst werkt stimulerend bij de
menterenden, net als muziek. Daarom loopt er een muzikant mee die 
verschillende instrumenten bespeelt. Deelnemen aan de rondleiding 
is gratis. 

Schrijf je in via  reservation@smak.be  www.smak.be  09 240 76 01 
 

4 & 15 JULI   
5 & 26 AUG
Workshops  
Fungal Futures 
Op de expo Fungal  Futures 
kun je lampenkappen, 
schoenen, tassen en kunst
werken uit zwamvlokken 
bewonderen. Dat ‘materiaal 
van de toekomst’ is biolo
gisch afbreekbaar en dus een 
milieuvriendelijk alternatief 
voor onder meer plastic. In de 
zomervakantie kun je er zelf 
mee leren werken. 
De workshops (telkens van 14 
tot 16 uur) voor volwassenen 
vinden plaats op zondag 15 
juli en zondag 5 augustus. 
Op woensdag 4 juli en zon
dag 26 augustus is het de 
beurt aan kinderen vanaf 10 
jaar. Schrijf je in via kinatuin@
stad.gent, via 09 225 05 42 
(De wereld van Kina: de 
Tuin) of aan de balie van het 
 museum (Berouw 55).

 www.dewereldvankina.be

ZA 14 TOT ZO 22 JULI
GRATIS RONDVAARTEN

Het havenjacht Jacob van Artevelde vaart 
traditiegetrouw uit tijdens de Gentse Fees
ten. Van zaterdag 14 juli tot en met zondag 
22 juli kun je drie keer per dag de Gentse 
haven rondvaren. De tochten duren onge
veer anderhalf uur en starten om 10.30, 13.30 
en 16 uur. De rondvaarten zijn gratis, maar je 
moet wel op voorhand inschrijven. Schrijf je 
in via www.northseaport.com/gentsefeesten 
of Gentinfo (09 210 10 10).
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@stadgent

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

1   @ravibellardi, Begijnhof Sint-Amandsberg
2   @2_makes_4, Dok Noord
3   @nathaliedb, Gentbrugse Meersen
4   @dokanogent, DOK Gent
5   @malyka74, Viaduct B401
6   @jarkadb, dorst
7   @__o_o_n_a__, Muziekcentrum De Bijloke

#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
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