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DOK, de tijdelijke invulling aan de Oude 
Dokken, is aan haar laatste editie toe. De 
speeltuin voor jong en oud is elke zondag 
open en biedt verpozing bij het water 
met concerten, brunches, expo’s, sport, 
gezelligheid en veel creatieve interventies. 

De befaamde DOK-rommelmarkten zijn 
terug met onder meer een XL-editie op 
de Schipperskaai op 11 augustus. Op 29 
september sluit DOK definitief de poorten.
+ www.dokgent.be
• 09 266 82 40 (Dienst Beleidsparticipatie)
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“Architectuur verbindt 
gebouwen, maar ook 
mensen. Dominoes  
verbeeldt dat letterlijk.”

PETER VANDEN ABEELE, STADSBOUWMEESTER

Netbeheerder Fluvius is in de omgeving van 
de Bagattenstraat gestart met de aanleg van 
een gloednieuw en open glasvezelnetwerk 

tot in de huiskamer. Zo kunnen internetgebruikers in de toekomst nog sneller 
surfen. Daarna volgen het centrum en de omgeving van de Ham en Dok Noord. 
Het gaat om een pilootproject in 5 Vlaamse steden. Komt jouw straat ook aan de 
beurt? Je vindt het overzicht op de website. 
+ www.glasvezel.fluvius.be
• 078 35 35 34 (Fluvius)

ARCHITECTUURFESTIVAL 
zoekt vrijwilligers
Zevenduizend levensgrote dominostenen 
verbinden de Gentse stadswijken Ledeberg 
en Moscou tijdens het Festival van de  
Architectuur van 21 tot 27 september. En  
dat over een lengte van 2 kilometer. Zin om 
je steentje bij te dragen aan dit verbin dende 
project? De stadsbouwmeester zoekt nog 
heel wat vrijwilligers. Geef je kandidatuur 
door via dominoes@stad.gent. Geen  
internet? Bel Gentinfo (09 210 10 10).
+ www.dominoes.gent 
• 09 210 10 10  

GLASVEZELKABEL
tot in de huiskamer

VAN EYCK-JAAR 
Word ambassadeur
In 2020 viert Gent schilder Jan Van Eyck. 
De Stad zoekt nog ambassadeurs voor het 
themajaar. Wil je bezoekers verwelkomen, 
rondleidingen verzorgen, workshops 
begeleiden, meehelpen met de opbouw of  
foto- en videoverslagen maken? Neem contact 
op met Cultuur Gent via cultuur@stad.gent  
of 09 323 61 80. Meer weten over het Van Eyck-
jaar? Surf naar www.vaneyckwashere.be.

PARKING REEP
Nu zonder ticket

Parking Reep is overgeschakeld 
op nummerplaatherkenning. Daar-

door heb je geen parkeerticket 
meer nodig. Bij het binnenrijden 

scant een camera je nummerplaat.
Tik je kenteken in wanneer je 

betaalt aan de automaat en de 
slagboom gaat vanzelf open wan-

neer je buitenrijdt. Het systeem 
wordt ingevoerd in alle parkeer-
garages van de Stad Gent. In het 
najaar is Parking Sint-Pietersplein 

aan de beurt.

+ www.stad.gent/ondergrondsparkeren
• 09 266 28 00 (Mobiliteitsbedrijf)
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ZORGCENTRA
in 360 graden
Benieuwd naar het leven zoals het is in de zorgcen-
tra van de Stad? Je ontdekt het via een virtuele rond-
leiding in 360 graden. Zo’n verkenning is ideaal als 
je je moeilijk kunt verplaatsen. Je kunt binnenkijken 
in de onthaalruimte, de cafetaria, de leefruimte, de 
binnentuin en een woning van de 5 woonzorgcentra. 
Ook de assistentiewoningen en de lokale diensten-
centra kun je digitaal verkennen. 
+ www.stad.gent/360graden  

BETAALBARE 
vakantiepret
Heb je het niet zo breed? 
Er zijn tal van activiteiten 
waaraan je kinderen gratis of 
voordelig kunnen deelnemen. 
Voor sommige activiteiten 
betaal je 80% minder als je 
een UiTPAS aan kansentarief 
hebt. Bekijk alle activiteiten 
op www.stad.gent/kinderen/
betaalbarevakantie. Daar vind 
je ook info over de UiTPAS. 
Geen internet? Kom langs bij de 
Jeugddienst (Kammerstraat 12) 
of bel 09 269 81 10.`

SPELEND 
Nederlands oefenen
Zin in een leuk zomerkamp waar 
je Nederlands kunt oefenen? Voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar zijn er 
taalkampen van Brede School 
Gent. Kinderen van 6 tot 16 jaar 
met en zonder een beperking 
kunnen samen naar een inclusief 
kamp. Er zijn kampen van 8 tot 
12 juli en van 19 tot 23 augustus 
in verschillende scholen in Gent. 
Voor een week betaal je 10 euro 
(of 2 euro als je een UiTPAS met 
korting hebt).
+ www.stad.gent/brede-school/zomerkampen
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

ZOMER 
in de musea 
In de Gentse musea valt elke 
dag wat te doen voor kinderen 
deze zomer: schattentochten 
met Vlieg, rondleidingen, 
ateliers … In de agenda 
(pagina 19 tot 21) vind je een 
selectie. Een overzicht van alle 
activiteiten in het S.M.A.K., 
MSK, Design Museum Gent, 
STAM, Industriemuseum, 
Het Huis van Alijn, de Sint-
Pietersabdij en De Wereld van 
Kina (het Huis en de Tuin) vind 
je op de website.
+ www.stad.gent/zomerindemusea 
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

HET VAKANTIEBOEK 
van Vlieg
De wereld van 
Kina brengt deze 
zomer voor het 
eerst een vakantieboek uit. Het 
bevat knotsgekke opdrachten 
voor thuis en staat bol van de 
spelletjes, weetjes en verhalen 
voor kinderen vanaf 7 jaar. Vanaf 
30 juni te koop aan het onthaal 
van het Huis (Sint-Pietersplein 14) 
en de Tuin (Berouw 55). 
+ www.dewereldvankina.be/vakantieboek 
• 09 244 73 73 

OFFERFEEST 
Schrijf op tijd in
Vier je het Offerfeest, van zondag 11 tot woensdag 
14 augustus, en doe je dat niet met een persoonlijke 
gift maar door vlees te delen met je familie? Je kunt 
een schaap laten slachten (enkel verdoofd) in het 
slachthuis Moerbeko in Zele. Schrijf je in bij IN-Gent 
(Kongostraat 42) op woensdag 7, donderdag 8 en 
vrijdag 9 augustus (telkens van 9 tot 17 uur). Thuis-
slachtingen zijn in Gent verboden van donderdag  
8 tot en met woensdag 14 augustus. 
+ www.stad.gent/offerfeest 
• 09 265 78 40 (IN-Gent)

Ideeën voor een jonge en wijze stad? Mail kindersecretaris@stad.gent
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1 op 5 GENTENAARS HEEFT  
AL EEN UITPAS

Ben je 55 of ouder en ben je graag in beweging? Kom naar 
de sportdag in Lago Rozebroeken (Victor Braeckmanlaan 
180) op donderdag 3 oktober. Je probeert er verschillende 

sporten uit zoals kubb, aquafitness of salsa. Schrijf vanaf dinsdag 30 juli in 
via de website. Geen internet? Bel 09 210 10 10 (Gentinfo).
+ www.stad.gent/sportdag55plus 

UITPAS
blijft groeien 
Begin juni kocht Astrid Bazyn uit Melle 
(foto) nietsvermoedend de 50.000ste UiT-
PAS in Gent. De Gentse UiTPAS doet het 
uitstekend: nergens in Vlaanderen wordt 
de vrijetijdspas meer gebruikt. Op meer 
dan 200 plaatsen kun je UiTPAS-punten  
sparen. Die wissel je in voor tal van voor-
delen zoals kortingen, gratis tickets en 
gadgets. Vorig jaar sloten Merelbeke en 
Destelbergen zich nog aan, waardoor je de 
pas al bij meer dan 140 vrijetijdsaanbieders 
gebruikt. Zwemmen, sportclubs, jeugd-
kampen, bibliotheken, musea, toneel, film, 
muziek … Er is voor elk wat wils.
+ www.uitingent.be/uitpas 
• 09 210 10 10 (Gentinfo) 

DE KROOK 
Opening  

promenade
Je kunt voortaan aan het water 
zitten in de Scheldebocht aan  
De Krook. De Nelson Mandela-
promenade, het stuk tussen de  
2 fiets- en wandelbruggen, gaat  
op vrijdag 12 juli officieel open.  
De nieuwe bomen zorgen voor 

wat extra schaduw aan de 
waterkant. Aan de andere kant 
van De Krook werden ook de 

Platteberg, Koriander straat en 
Grote Huidevetters hoek volledig 

vernieuwd.

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

SPORTDAG 
55+ 

EEN ZOMER 
lang fit 
In juli en augustus proef je gratis of voor een 
zacht prijsje van hippe zomersporten zoals 
stand-up paddle en een city run met gids. Of wat 
dacht je van een initiatie mountainbike, een 
kajaktochtje op de Leie of een hoogteparcours 
op de Blaarmeersen? Ook voor G-sporters is er 
een mooi aanbod, met onder andere G-kajak 
en G-yoga. De meeste zomersporten zijn 
toegankelijk vanaf 16 of 18 jaar, enkele ook al 
vanaf 12 jaar. 
+ www.stad.gent/zomersporten 
• 09 266 80 00 (Sportdienst)



“Het idee om de oude muziek-
kiosk uit 1885 weer in gebruik 
te nemen, leefde al lang bij 
een aantal buurtbewoners van 
het Citadelpark. Deze zomer 
organiseren we voor de 2de 
keer concerten, comedy, film 
en andere activiteiten, mee 
dankzij het Burgerbudget. Het 
programma en de bar lokken 
heel wat volk. In steden in Zuid- 
Europa kun je in de parken altijd 
wel iets drinken of een ijsje 
eten. Dat is bij ons wat verloren 
gegaan. Zo kon je vroeger in 
het Citadelpark ook mensen 
ontmoeten op de terrasjes, bij-
voorbeeld aan de Chalet Suisse. 
Die geschiedenis hebben we 
herontdekt en ze fascineert ons. 
Buurtbewoners, Gentenaars, 
toeristen en kinderen heront-
dekken nu deze fantastische 
plek. Echt sjiek, hoeveel mensen 
van verschillende pluimage hier 
samenkomen.”

+ www.monterey.gent

ONTMOET

Emile & Basile 

Van alle zomerbars in 
Gent heeft Monterey 
de rijkste geschiedenis. 

‘Het Citadelpark wordt 
weer een ontmoetings-
plaats.’

Citadelpark

wie
Emile De Schryver (links)  

en Basile Noré (rechts)
waar

Citadelpark
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W   at een schatje!” Marie- 
Claire de Taeye smelt als 
een ijsje in een hittegolf  
wanneer ze puppy Dindin 

de leiband omdoet. Dan gaat het richting 
Park Halfweg, pal naast het nieuwe 
dieren asiel aan de Noorderlaan. De 
studente is onder de indruk. “De nieuw-
bouw lijkt wel een villa. De honden en de 
katten hebben er meer plaats. Ze kunnen 
zelfs buiten lopen.”
Als ze afgestudeerd is als kinesiste, 
wil Marie-Claire een deeltijdse job 
combineren met een studie honden- en 
paardenkine. Zot van beesten blijkbaar? 
“Zodra ik op kot zat, ben ik naar het 
asiel getrokken. Eerst als lid van de 
wandelclub. Die telt 3.000 leden. Dankzij 
hen kunnen alle honden in het asiel 

2 keer per dag een frisse neus halen.
Al snel deed ik ook vrijwilligerswerk: 
schoonmaken, helpen met de 
verzorging … Ik moet me inhouden  
of ik zit hier de hele dag (lacht).”

Merci Brigitte
Bij het dierenasiel zelf zijn ze ook blij 
met hun nieuwe stek. Voorzitter  Patrick 
Derycke: “Ons gebouw in het Citadelpark 
dateerde van de Wereldtentoonstelling 
van 1913 en was klein en uitgeleefd. Hier 
hebben we 36 grote hondenhokken op  
het gelijkvloers. Op de 1ste verdieping 
is er plaats voor meer dan 100 katten. 
We hebben quarantaine- en behandel-
ruimtes en een opleidingslokaal. Boven-
dien zijn we hier goed bereikbaar en is er 
genoeg groen om de honden uit te laten.”

Na bijna 70 jaar Citadelpark 
is het dierenasiel verhuisd 
naar een nieuw gebouw  
aan de Watersportbaan.  

De nieuwbouw is 
uitgebreider dan gepland. 
Met dank aan de Jaguar  

van Brigitte Bardot.

PARK HALFWEG

EEN BEESTIG 
STUKJE NATUUR 

Het prijskaartje van het nieuwe asiel was 
geraamd op 2 miljoen euro, maar liep 
op tot 4 miljoen. Gelukkig was er een 
financiële meevaller. Die zorgde ervoor 
dat er uitbreidingen gebouwd konden 
worden die eigenlijk pas later gepland 
waren.
Patrick Derycke: “De Stad Gent stelde 
de grond ter beschikking en droeg bijna 
1 miljoen bij aan de nieuwbouw, wij 
betaalden de rest. Uit onze spaarpot. 
Af en toe wordt die gespekt door een 
erfenis. De werken waren al begonnen 
toen een lid ons een huis en de 
onderdelen van 7 oldtimers naliet. Zes 
wagens hebben we in Engeland verkocht 
voor een mooie prijs. Eentje bleek 
een speciaal geval: een Jaguar uit 1955 
waarvan maar 2 exemplaren gemaakt 

“
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zijn. Eén van die 2 behoorde ooit toe aan 
Brigitte Bardot. Zij was zo vriendelijk om 
ons een foto van zichzelf met die auto 
door te sturen. De verkoop in Monaco 
bracht 370.000 euro op.”

Nieuw park
Het dierenasiel is niet de enige nieuwig-
heid aan de Noorderlaan. De plaatselijke 
hondenschool kreeg een plek naast 
het asiel. De duikclub en de softbalclub 
verhuisden naar een andere locatie, een 
hockey- en tennisclub legt er nieuwe 
sportterreinen aan. 
Wandelaars en fietsers kregen er een 
nieuw park bij: Park Halfweg. Elke Aerts 
(Groendienst): “Een stuk bos en spontaan 
gegroeid groen zijn als park heringericht 
door de Vlaamse Landmaatschappij. 

Oude blekerij
De houten picknickbanken springen 
in het oog. Ze rusten op bakstenen 
die verwijzen naar de voormalige 
fabriek Alsberghe-Van Oost. In die 
oude blekerij naast het park werd 
een eeuw lang textiel behandeld. 
Na het faillissement stonden de 
fabrieksgebouwen tientallen jaren 
leeg. Toen de ruïnes aan het eind van 
de vorige eeuw vervielen tot een stort, 
werden ze grotendeels afgebroken. 
Op de plaats van de blekerij staat 
nu de gelijknamige woonwijk. Drie 
gigantische stoomcilinders en de gevels 
van een ketel- en machinehuis maken 
duidelijk waar de naam vandaan komt. 
In het park kom je nog restanten van 
muren van de fabriek tegen.

De volkstuintjes aan de kant van de 
Drongensesteenweg en een mooie 
vijver zijn behouden bij de aanleg. 
Ook het meersengebied is in het park 
opgenomen. Alles is goed toegankelijk 
gemaakt, met wandel- en fietspaden. 
Voor de kinderen zijn er speelheuvels en 
vanaf volgend jaar ook speeltoestellen.”

Park Halfweg is  
de ontbrekende  
schakel richting 
Blaarmeersen. 
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Het Dierenasiel Gent werkt samen met  
2 dierenartsen en heeft 5 mensen in dienst. 
Die kunnen het niet alleen aan, vertelt voor-
zitter Patrick Derycke. “We hebben een grote 
ploeg vrijwilligers, waarvan er een 15-tal mee-
draaien in een vast rooster. Ze helpen vooral 
met de schoonmaak en met de verzorging 
van de dieren. Zonder hen kunnen we het 
niet bolwerken. Dus aan al wie dieren een 
warm hart toedraagt en graag een handje 
toesteekt: word vrijwilliger bij het dierenasiel. 
Ook nieuwe hondenwandelaars zijn welkom, 
zeker op minder zonnige dagen. Voor 15 euro 
ben je al een verzekerd lid en kun je een hond 
uitkiezen voor een wandeling. Ten slotte heb ik 
nog een warme oproep aan mensen die graag 
een hond of een kat willen hebben. Denk 
goed na of je daar genoeg tijd en ruimte voor 
hebt. Is dat zo, kom er dan eentje adopteren  

in het asiel.”

+ www.dierenasielgent.be
• 09 222 53 03 (vzw Koninklijke  

Maatschappij voor Dierenbescherming)
+ info@dierenasielgent.be

 ‘Gezocht:  
nog meer dieren-

vrienden.’
PATRICK DERYCKE, VOORZITTER DIERENASIEL

Halfweg vormt voor wandelaars en 
fietsers de ontbrekende schakel richting 
Blaarmeersen. 
In de komende jaren worden nog 
een paar obstakels opgeruimd. 
Volgend jaar komt er een tunnel 
onder de Drongensesteenweg, tussen 
de Bourgoyen en Park Halfweg. 
In 2022 volgt een brug over de 
Watersportbaan, tussen Park Halfweg 
en de Blaarmeersen. Fietsers geraken 
dan sneller aan het station Gent-Sint-
Pieters. En joggers kunnen ‘halfweg’ de 
plas oversteken en zo enkele kilometers 
afpitsen van hun toertje rond de 
Watersportbaan. Dat scheelt.

+ 09 323 66 00 (Groendienst)
• groendienst@stad.gent

Eén stukje van Park Halfweg is niet 
toegankelijk. De Malem-meersen 
zijn een thuis voor zeldzame planten 
als de grote boterbloem, en dieren 
als de ijsvogel, het blauwborstje 
en de rietzanger. Die mogen niet 
gestoord worden. Elke Aerts: “Vanaf 
de vlonder kijk je vanuit een echt 
kikvorsperspectief naar de dieren en  
de planten in de meersen.” 

Westerringspoor 
De stapstenen in het park verwijzen naar 
het Westerringspoor. Die verdwenen 
spoorlijn is intussen omgetoverd tot een 
4 kilometer lang fiets- en wandelpad. 
Het maakt deel uit van een vitale groene 
verbinding tussen de Wondelgemse 
Meersen en de Bourgoyen. Het Park 

Het nieuwe asiel: plaats voor 36 honden en meer dan 100 katten.
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Maak een afspraak voor een bezoek aan huis. 
De Energiecentrale helpt je woning energiezuiniger 
maken met gratis advies, premies en energieleningen.  
Als je dat wil, worden werken gratis begeleid van offerte 
tot uitvoering.

+ www.energiecentrale.gent
• 09 266 52 00, energiecentrale@stad.gent 

‘Wij geven 
 energie-advies  

aan huis.’

FRISSE TIPS VOOR  
EEN HETE ZOMER

Tijdens de zomer verwarmt 
de zon je huis. Een goed 

moment om over  
te schakelen op 

hernieuwbare energie.  
Hoe hou je het op hete 

dagen koel én bespaar je 
energie?  

3 X VRAGEN

‘Koel je huis met een  
warmtepomp.’
Jef Vervoort
Gent 
‘Dat gevoel wanneer je in Italië een frisse 
kerk binnenstapt, ken je dat? Zo is het op 
hete dagen ook in ons huis: permanent 
fris. Onze warmtepomp koelt passief, en 
da’s 10 keer goedkoper. Ze laat grondwater 
van 12 graden door onze vloer stromen. 
De koelte komt van 150 meter onder de 
grond. Daar slaan we ook de warmte op 
die we gebruiken op koude winterdagen. 
De pomp zelf werkt op zonne-energie.’ 

‘Isoleer ook voor de zomer.’
Stefanie Neerinck
Adviseur Energiecentrale 
‘Ventilatoren en airco’s zijn de grootver-
bruikers in de zomer. Je kunt je woning 
nochtans ook op een simpele, stroomloze 
manier koel houden. Denk aan een zon-
newering, een pergola, een zeildoek, een 
ventilatieschacht of open ramen ‘s nachts. 
Gevel- en dakisolatie leveren op in de win-
ter, maar bieden ook belangrijke voorde-
len in de zomer. De Energiecentrale geeft 
gratis advies. Wij komen bij je thuis en 
bekijken welke renovaties haalbaar zijn.’ 

‘Neem een douche op  
zonne-energie.’
Sandy Deseure
Gentbrugge 
‘Een zonneboiler is een heel eenvoudige 
manier om energie te besparen, in de 
winter én in de zomer. Nu de zon ons 
water verwarmt, is onze energiefactuur 
teruggelopen tot 100 euro. Niet slecht 
toch, voor een nieuw samengesteld gezin 
dat soms met 7 mensen moet douchen? 
(lacht) We hebben zo’n 6.000 euro betaald 
voor de hele installatie. Meer dan de helft 
is betaald met premies.’ 



De Gentse Feesten 2019, 
dat zijn 3.517 evenementen 

van 368 organisatoren. 
Kiezen doet pijn, maar het 

zal niet anders kunnen. 
Voor enkele vaste waarden 
en vertrouwde gezichten 
worden het straks Gentse 

verjaardags-Feesten.

 GENTSE FEESTEN

verjaardag opluisteren. De muziek is 
veranderd, maar de sfeer en de spirit 
van toen houden we levend.” 
Ook op het Luisterplein, dat zich vanaf 
nu Ons Luisterplein laat noemen, 
worden er verjaardagen gevierd. Ilse 
Everaert (Uitbureau Gent): “Zelf bestaan 
we 10 jaar. Onze insteek blijft dezelfde: 
goede muzikanten die we zelf willen 
horen. We programmeren 80 soloarties-
ten en groepen. Daar zitten ook een paar 
feestvarkens bij. Jan De Wilde wordt 75 
jaar en Johan Verminnen en Jo Lemaire 
staan respectievelijk 50 en 40 jaar op de 
planken.” 

Uit volle borst
Straattheaterfestival Miramiro is in 2019  

Omgekeerde bierbakken onder het  
podium, langharig tuig erop en een 
paar 100 man ervoor: wie 50 jaar  
geleden de start van de moderne  

Gentse Feesten meemaakte, is er nog niet 
over uitgepraat. Ook ouwe taaie Roland 
denkt met plezier terug aan de zomer  
van ‘69. Hoe kwam hij in Gent terecht?
Roland Van Campenhout: “Begin jaren 
60 deed ik mijn legerdienst bij de zee-
macht. Ik wilde de wereld zien, maar ze 
staken me in een bureautje in Oostende. 
Twee weken voor mijn afzwaai ben ik 
gaan lopen. Ik kreeg 2 maanden bak in 
de Nieuwewandeling.” 
Een geluk bij een ongeluk: Roland 
mocht elke dag de gevangenis verlaten, 
om een handje toe te steken bij de bouw 
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van het atelier van Walter De Buck. 
Roland Van Campenhout: “Zo maakte 
ik kennis met de ‘Jezussen op sandalen’ 
van Trefpunt. Ik was beïnvloed door 
de Beat Generation en herkende dat 
non-conformisme. Vandaag leef ik nog 
altijd van dag tot dag. Ik speel blues, 
jazz, folk, Indiaas … Hoe meer genres, 
hoe liever. Muziek houdt me jong. Het 
heeft een helende kracht.”

De sfeer en de spirit
Vijftig jaar na 1969 staat Roland  opnieuw 
op de planken van Trefpunt. Hij viert er 
zelfs zijn 75ste verjaardag, op donderdag 
25 juli. Jan Hoozee (Trefpunt Festival  
vzw): “Het wordt een van de vele 
hoogtepunten waarmee we onze 50ste 

ODE AAN DE 
FEEST VARKENS



aan zijn 25ste editie toe. Dat wordt ge-
vierd met een speciaal programma.  
Céline Verkest (Miramiro): “Het circus-
gezelschap Collectif Malunés bestaat  
10 jaar. Daarom zetten ze hun tent aan 
het Houtdok en creëren ze een eenmalige  
avondvoorstelling, speciaal voor de 
Gentse Feesten. Onze eigen tent staat 
weer in het Coyendanspark. Van daaruit 
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 ‘De oorspronkelijke 
sfeer en spirit  

houden we levend.’

Bekijk alle praktische info op  
www.gentsefeesten.be/praktisch. 

Geen internet? Bel Gentinfo op  
09 210 10 10.

zwermen we uit naar de rest van de stad.” 
Last but not least: de start van de Gentse 
Feesten. Waar moeten we zijn op vrijdag  
19 juli? Jeroen De Schuyteneer (Dienst  
Evenementen, Feesten, Markten en  Foren): 
“Aan de Reep. Van 19 tot 20 uur gaan we 
daar samen met Allez Chantez de Gentse 
Feesten inzingen, terwijl koorddansers 
een hoogteparcours bewandelen. Om 20 
uur barst het dan los op alle pleinen.” Een 
droge keel? Slecht bij stem? Ilse Everaert 
weet raad. “Ons Luisterplein trakteert op 
een gratis drankje tussen 19 en 19.45 uur.”
 
Bekijk het volledige programma op  
www.gentsefeesten.be.  
Het handige Gentse Feestenmagazine is  
te koop in de krantenwinkels.

Gentse Feesten  
praktisch

De Stad plaatst een paar 1.000 extra fietsen-
stallingen om je fiets veilig aan de rand van 

de Feestenzone achter te laten. 

De Lijn biedt voordelige Feestenformules voor 
tram en bus. Tot in de late uurtjes rijden er 

Feestbussen uit vanaf het Zuid.

De Stad houdt de Feesten toegankelijk voor 
mensen met een beperking. In het pro-
grammaboekje en op de website van de 
Gentse Feesten vind je alle informatie over 
toegankelijke voorstellingen (integraal aan-
bod, gratis assistentie, audiodescriptie, tolken, 
ringleiding …), rolroutes, parkeerplaatsen en  

aangepast sanitair.

Net als vorig jaar bieden alle pleinen opnieuw 
drank aan in herbruikbare bekers. 
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FEIT & FABEL

Twee jaar geleden startte Gent met een centraal 
aanmeldingspunt voor alle soorten opvang van baby’s 
en peuters. Het Kinderopvangpunt betekent een forse 

stap vooruit voor jonge ouders.

Kinder- 
 opvang

“Het grote voordeel van de centrale aanmel-
ding is dat je niet langer zelf moet zoeken 
naar opvang. Je dient via de website of 
telefonisch een aanvraag in voor maximaal 
5 voorkeurslocaties. Ten laatste 9 maanden 
voor de gewenste startdatum krijg je een 
antwoord van alle locaties die je hebt op-
gegeven. Op tijd aanmelden blijft dus wel 
nodig. In veel gevallen zal er plaats zijn in 
minstens 1 van de locaties van jouw keuze. 
Is er toch geen plaats, dan kun je je voorkeur 
nog wijzigen.
Het systeem is intussen verlost van zijn kin-
derziektes, maar we merken dat er nog oude 
denkbeelden bestaan over de kinderopvang. 
Dat je al een plaats zou moeten hebben vóór 
je zwanger wordt, klopt bijvoorbeeld niet. Er 
was nog nooit zoveel kinderopvang in Gent. 
In de meeste wijken zijn er voldoende én 
betaalbare plaatsen. We doen ons best om 
méér inkomensgerelateerde opvang te creë-
ren in wijken als Oud Gentbrugge, Dampoort 
en Ledeberg. In dat systeem betaal je minder 
als je minder verdient.”

‘Zwanger?  
Meld je op  
tijd aan.’

DANNY VERDONCK,  
KINDEROPVANGPUNT GENT

+ www.kinderopvang.gent
• Geen internet? Bel Gentinfo (09 210 10 10).

Heb je moeite om kinderopvang te betalen? Vraag 
bij het OCMW (09 266 99 11) of je in aanmerking 
komt voor een lager tarief.

3.141 
geboortes vorig jaar

21%  
bij onthaalouders

27%  
bij Stad Gent

52%  
particuliere groepsopvang 
(zoals Partena) 

4.621
opvangplaatsen

16,9%   
met vrij tarief

83,1%   
inkomensgerelateerd*

2.904  
aanvragen vorig jaar 

*  Daar betaal je tussen 5,24 en 29,09 euro  
voor een volle dag opvang.
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350 
gebruikers 
in Gent 

600 
kortingen in
België

wie
Rudy Van der Ween,  
coördinator Rap Op Stap
waar
Portus Ganda

“Iedereen moet er eens uit kunnen. 
Dat is het basisidee achter Rap Op 
Stap. Wij bieden allerlei kortingen 
op maat van mensen met een klein 
budget. Heb je een laag inkomen, 
heb je een verhoogde tegemoet-
koming bij de mutualiteit, ben je in 
schuldbemiddeling of heb je het 
kansentarief met de UiTPAS? Dan 
kun je via ons een daguitstap of een 
verblijf regelen ergens in België.  
In het Rap Op Stap-kantoor in  
Ledeberg helpt een medewerker 
van de Dienst Toerisme je om alles 
te plannen. Vakantie geeft zuurstof 
in je hoofd, en da’s belangrijk.  
Zeker als je financiële zorgen hebt.” 

Rap Op Stap
ldc De Knoop (Hundelgemsesteenweg 125, Ledeberg)
Open op maandag-, woensdag- en vrijdagnamiddag 
van 14 tot 17 uur 

+   www. iedereenverdientvakantie.be
  09 266 45 69, rapopstap@stad.gent

Rudy 
DANKZIJ

Heb je het niet zo breed? 
In de Welzijnsknoop in 
Ledeberg organiseert 
Rap Op Stap-coördinator 
Rudy Van der Ween   
een reiskantoor voor 
mensen met een  
beperkt budget.

jaar Rap 
Op Stap
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OP JACHT 
NAAR DE 

SCHAT

START

Het hoeven niet elke 
dag ijsjes te zijn waarop 

je je kroost tijdens de 
zomervakantie trakteert. 

Tussen 29 juni en  
31 augustus maken  

kinderen in heel Gent kennis 
met cultuur. En dat op een 

tongstrelende manier.

DE ROUTE

In 15 cultuurhuizen in Gent vind je schatkisten met boekjes van Vlieg.
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MSK 
Dankzij de familieroute is het 
Museum voor Schone Kunsten 
tegenwoordig ook voor kinderen 
een belevenis. Ze kunnen er bingo 
spelen, met kleuren toveren aan 
de lichttafel en zelf schilderen in 
het atelier van een kunstenaar. In 
4 familiekistjes vind je smaaktips. 
Kraak jij de code? Dan verdien je 
op het eind een lekkere beloning. 

S.M.A.K.
Wat komt er in je op bij de geur 
van koffie en tenenkaas? Het 
S.M.A.K. pakt uit met straffe geu-
ren en smaken. Volg je neus langs 
5 smeuïge (pfiew) kunstwerken en 
ontdek je eigen kunstsmaak. Als 
je alle tips verzamelt, krijg je een 
tattoo voor op je tong. Plus een 
zoet extraatje als uitsmijter. 

STAM 
Worteltjes, prei, kip … Wat heb 
je nog meer nodig om Gentse 
waterzooi te maken? In het STAM 
krijg je een boodschappenlijstje 
met ingrediënten. Verzamel ze 
doorheen het hele museum met 
leuke doe-opdrachten. Het recept 
neem je mee naar huis, en je krijgt 
er iets zoets bovenop. Maar om te 
mogen starten, moet je eerst iets 
blind proeven en raden wat het is. 
Spannend!

Proef jij wat ik proef?
Ben jij al op schattenjacht geweest  
met Vlieg? De jaarlijkse zoektocht 
voor families staat deze zomer 
in het teken van de smaakzin. In 
15 cultuurhuizen in Gent vind 
je schatkisten met een smaak-
boekje boordevol spelletjes rond 
het thema smaak. Je wordt ook 
getrakteerd op verrukkelijke 
verrassingen, zoals een tattoo voor 
op je tong en heerlijke dessertjes. 
Bekijk het volledige programma 
op de website.  
+ www.schattenvanvlieg.be  
• 09 323 61 80 (Cultuur Gent)

Sint-Pietersabdij 
Broeder Jeronimeus is een echte 
smulpaap. Hij wil een taart bak-
ken. Help jij hem zoeken naar de 
ontbrekende ingrediënten? In de 
Sint-Pietersabdij ontdek je wat ze 
in de middeleeuwen als dessert 
lustten en waarom ze toen meer 
wijn dronken dan water. Geurige 
kruiden, speciale snoepjes en een 
gekke kunstenaar brengen je tot 
bij de schat. 

De Krook 
Aten de Romeinen ook cornflakes 
als ontbijt? Eten we over 200 jaar 
enkel nog astronautenvoeding of 
insecten? Kun je ook proeven met 
je oren? In Bibliotheek De Krook 
vind je op alles een antwoord. Lo-
gisch, er staan duizenden boeken. 
Los jij de vragen op uit het boekje 
in de schatkist? Dan verdien je een 
beloning. Voor kinderen vanaf 
10 jaar is er een Bibster Quest, een 
smartphonezoektocht langs de 
cultuurhuizen. 

1

3

4

2

5
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Expo Patrick Henry 
DO 11 JULI TOT ZO 11 AUG

STAM in ’t Gents
ZA 20 TOT ZO 28 JULI

Open dagen Schoolhoeve
ZO 21 TOT WO 24 JULI

wie
Patrick Henry,  
stadsfotograaf 
waar
Kantienberg 

Fotograaf Patrick 
Henry documenteert 
al sinds 1989 hoe 
Gent verandert. Het 
beste van Patje hangt 
een maand lang in 
de Sint-Pietersabdij. 
Een lofzang op het 
stadsleven in 120 foto’s.  

Patje

DE AGENDATIPS VAN ...
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Zie volgende bladzijden.

‘Handlanger, man van alle werken. 
Dat stond er op mijn contract toen 
ik begin jaren 70 ambtenaar werd. 
Ik was nog niet eens 18. Als decor-
bouwer leerde ik mezelf met de 
camera werken en werd ik de huis-
fotograaf van de Sint-Pietersabdij. 
Daarna ben ik 15 jaar de officiële 
stadsfotograaf geweest. Een voor-
recht: overal gingen alle deuren 
open. En als er beroemd heden 
passeerden in Gent, was ik erbij. 
Met mijn beelden van de Gentse 
Feesten ben ik vaak in de prijzen 
gevallen. Zo’n 200.000 foto’s heb 
ik genomen en 120 daarvan zijn 
straks te zien op de expo. Nu ik opa 
geworden ben, was het tijd om 
te stoppen. Maar stilzitten? Nooit! 
(lacht) Ik blijf actief als dj. En ik blijf 
met mijn toestel de straten van 
Gent afschuimen.’ 

+ www.historischehuizen.stad.gent/patrickhenry 



De voorbije 15 jaar was het moeilijk om Patrick Henry, tot voor kort stadsfotograaf 
van de Stad Gent, te ontwijken. Hij was overal bij met zijn camera en telelens. Van  
11 juli tot 11 augustus zie je in de Sint-Pietersabdij (Sint-Pietersplein 9) een selectie 
uit de duizenden beelden die hij maakte. 
+  www.historischehuizen.stad.gent/patrickhenry
•  09 266 85 00 (Historische Huizen Gent)

Beiaardfestival
JULI - AUG
Elke zaterdag van de zomerva-
kantie (behalve tijdens de Gentse 
Feesten) verwelkomt het belfort 
een internationale gastbeiaardier. 
De samenspelconcerten beginnen 
om 20 uur en duren ongeveer een 
uur. Op zaterdag 6 juli is er vanaf 
15.30 uur een wereldrecordpoging 
grootste hoornensemble aller tijden. 
Zo’n 300 hoornisten staan op het 
Sint-Baafsplein, en enkele zitten bij 
de beiaardier. 
+ www.historischehuizen.stad. 

gent/beiaardfestival
• 09 266 85 00 (Historische  

Huizen Gent)

Art Run 
DO 4 EN 11 JULI
Op 4 en 11 juli om 17.30 uur bekijk 
je al joggend 15 kunstwerken in 
de etalages van verschillende 
handelaars. Een gids van Amarant 
geeft meer informatie over het 
kunstwerk dat op de affiche staat en 
in het S.M.A.K.-depot zit. Afsluiten 
doe je met een apero in een van de 
Gentse handelszaken. Schrijf in via 
de website. 
+ www.smak.be/artrun
• 09 323 60 01 (S.M.A.K.)

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

Ontdek meer activiteiten 
op www.uitingent.be

 www.facebook.com/uitingent
 @UiTinGent
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Expo Patrick Henry

DO 11 JULI TOT ZO 11 AUG 

TIP

JULI - AUG

Shop-op Zondag 
ZO 7 JULI EN 4 AUG
Heb je tijdens de week weinig tijd over 
om te shoppen? Elke eerste zondag 
van de maand is koopzondag. Heel 
wat winkels in het centrum van Gent 
openen vanaf de middag hun deuren. 
Op alle Shop-op Zondagen zijn bus en 
tram naar en in Gent helemaal gratis. 
+ www.puurgent.be
• 09 210 10 60 (Puur Gent)
• puurgent@stad.gent

Bloemen en planten 
in de kunst
ZA 6 JULI 
Het Museum voor Schone Kunsten en 
de plantentuin van de UGent leggen 
hun collecties samen en slaan de brug 
tussen wetenschappelijke kennis en 
artistieke interpretatie. Op zaterdag  
6 juli is er een instapwandeling die 
start in de plantentuin en eindigt 
tussen de schilderijen van het museum. 
Schrijf in via de website. 
+ www.mskgent.be/bloemen  
• 09 323 67 00 (MSK)

STAM in ’t Gents
ZA 20 TOT ZO 28 JULI 

Het STAM (Godshuizenlaan 2) organi-
seert speciaal voor de Gentse Feesten 
8 rondleidingen in onvervalst Gents. 
Elke dag van de Feesten om 14 uur, 
behalve op woensdag 24 juli. Je be-
taalt 5 euro bovenop je museumticket. 
Dat laatste is gratis voor Gentenaars 
tijdens de Feesten. Inschrijven kan  
tot 19 uur de dag ervoor, via  
www.go.stad.gent/stam.  
Geen internet? Bel Gentinfo op  
09 210 10 10.
+ www.stamgent.be/gents

Drie keer kermis
VANAF 12 JULI
Tijdens de zomermaanden is het  
3 keer kermis. Van vrijdag 12 tot  
en met zondag 14 juli vindt de 
Julikermis plaats in Mendonk. Van 
vrijdag 23 tot en met maandag  
26 augustus kun je naar de kermis 
op de Ledebergse Feesten. De 
Oogstkermis in Oostakker duurt nog 
een dagje langer, van vrijdag 23 tot 
en met dinsdag 27 augustus. 
+ www.stad.gent/stadskermissen 
• 09 210 10 10 (Gentinfo)
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Het havenjacht Jacob van Artevelde vaart traditiegetrouw uit tijdens de Gentse 
Feesten. Van zaterdag 20 tot en met zondag 28 juli kun je drie keer per dag rond-
varen in het Gentse deel van de fusiehaven North Sea Port. 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. Geen internet? Bel Gentinfo (09 210 10 10).  
 

agenda JAZZ IN 'T PARK
Zuidpark

SAVE THE DATE  >
5 TOT 8 SEP

Expo stadsvernieuwing
NOG TOT DEC
Heb je interesse in stadsvernieuwing? 
Nog tot eind dit jaar kun je in het  
gebouw van sogent (Voldersstraat 1) 
de tentoonstelling Oude Industrie
havens, de nieuwe hotspots bezoeken. 
Acht steden, waaronder Gent, tonen 
hoe zij hun oude industriehaven nieuw 
leven inblazen. Er staat ook een gloed-
nieuwe maquette van de Oude Dokken. 
+ www.sogent.be
• 09 269 69 00

Feestmuziek en 
schone liedjes 
ZA 20 TOT ZO 28 JULI
De Vrienden van het Huis van Alijn 
organiseren gratis optredens in een 
van de gezelligste binnentuinen van  
de stad. Elke avond van de Gentse 
Feesten zijn er tussen 17.30 en  
18.30 uur optredens met ‘schone 
liedjes’. Op zaterdagen en zondagen 
brengen harmonieorkesten feest-
muziek van 11 tot 13 uur. 
+ www.huisvanalijn.be 
• 09 235 38 00 (Huis van Alijn)

Belgian Design
NOG TOT 29 SEP  
Belgian Design: Generous Nature toont 
werk van Belgische designers die 
ijveren voor een duurzamer gebruik 
van bossen en hun ecosystemen. De 
ontwerpen werden eerder gepresen-
teerd op de Milan Design Week en zijn 
nu te zien in Design Museum Gent  
(Jan Breydelstraat 5). De expo onder-
zoekt het vermogen van ontwerpers 
om ingrijpende veranderingen teweeg 
te brengen in de industriële productie.
+ www.designmuseumgent.be/  

belgiandesign 
• 09 267 99 99
 

Middeleeuws ontbijt
ZA 20 TOT ZO 28 JULI
Last van een zwaar hoofd? Tijdens 
de Feesten zet het Industriemuseum 
(Minnemeers 10) de dag in met een 
stevig middeleeuws ontbijt. Je kunt 
kiezen tussen een arm of een rijk 
ontbijt, of een ontbijt bij de Gentse 
industrieel Lieven Bauwens. Voor kin-
deren is er ontbijt op maat. Elke dag 
van 8.30 tot 11.30 uur. Reserveren 
kan niet: iedereen die voor 11.30 uur 
komt, wordt bediend. 
+ www.industriemuseum.be
• 09 323 65 00 Gratis rondvaarten 

ZA 20 TOT ZO 28 JULI

TIP

JULI - AUG

Sluizeken Zomert
ZO 25 AUG
Sluizeken Zomert zet op zondag  
25 augustus de Achterleie, 
Huidevetters kaai, Kongostraat,  
Blekerijstraat, Blekersdijk en Ham  
op stelten. Tussen 10 en 16 uur zijn er 
onder meer een grote rommelmarkt, 
kapsels voor durvers, workshops, 
optredens, hapjes en drankjes en  
veel gezellige burenbabbels.
+ www.stad.gent/buurtevenementen 

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

© Michiel Devijver
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Ontdek meer activiteiten 
op www.uitingent.be

 www.facebook.com/uitingent
 @UiTinGent
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FEESTEN MET  
DE BEESTEN
Schoolhoeve De Campagne 
ZO 21 TOT WO 24 JULI
Knorretje en Miss Piggy mogen dan beroemder zijn, van alle bekende 
varkens was er geen zo imposant als Mona. De zeug van Schoolhoeve  
De Campagne was met haar 200 kilo de lieveling van alle kinderen.  
“Afgelopen winter hadden we droevig nieuws: Mona was schielijk 
overleden in haar slaap”, vertelt Hedwig Van Schaeren (De Campagne). 
“Maar kijk, intussen hebben we een waardige opvolger. Lola is ook een 
fenomeen. Ze rent graag, en dan rennen de kinderen mee.”
Schoolhoeve De Campagne (Gijzelstraat 14 in Drongen) houdt tijdens de 
Gentse Feesten Open Dagen van zondag 21 tot woensdag 24 juli. Die  
4 dagen kun je deelnemen aan 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

 voordeel van de maand: 
In ruil voor 20 UiTPAS-punten krijg je een gratis ticket 
       voor de expo Highlights for a Future in het S.M.A.K. 

Vier seizoenen
NOG TOT JUNI 2020

Danika Kersten schilderde het 
af gelopen jaar 40 illustraties in De 
wereld van Kina: de Tuin. Ze koos 
10 plekken en schilderde hetzelfde 
tafereel in 4 seizoenen. Het hele jaar 
door worden de werken tentoon ge-
steld in De wereld van Kina: de Tuin 
(Berouw 55).
+ www.dewereldvankina.be/seizoenen
• 09 225 05 42

Fun in je wijk
JULI – AUG
Slaat de verveling toe in de 
zomervakantie? Je kunt in je eigen 
wijk een leuke speelnamiddag  
beleven met de Pretkamjonet en 
de Sportkar. Elke weekdag vind 
je ze op een Gents buurtpleintje, 
van 14 tot 17 uur. Het is gratis en je 
hoeft niet op voorhand in te schrijven. 
Surf naar de website of kom langs bij 
de Jeugddienst (Kammerstraat 12) 
voor meer informatie.
+ www.stad.gent/kinderen/ 

zomervakantie
• 09 269 81 10 (Jeugddienst)

Gamen op groot scherm 
JULI - AUG 
Tijdens de zomervakantie kun je 
elke maandag en vrijdag van  
14 tot 16 uur gamen op groot 
scherm in Bibliotheek De Krook. 
Speel je favoriete game geprojec-
teerd op de wand van de jongeren-
afdeling. Ben je nadien nog niet 
uitgespeeld, dan kun je ook een 
game lenen. Er is keuze tussen ruim 
200 verschillende titels. Je kunt de 
games ook gratis opvragen in de 
wijkbibliotheken.
+ www.stad.gent/bibliotheek
• 09 323 69 13 (Jongerenbibliotheek 

De Krook)

Pretfabriek
JULI – AUG
Deze vakantie opent de Pretfabriek  
haar deuren in De Wingerd 
(Neermeers kaai 1A). Kinderen tussen 
3 en 12 jaar zijn er een hele of halve 
dag welkom tussen 8 en 18 uur. Voor 
tieners (12 tot 15 jaar) is er ook een 
uitdagend aanbod. De Pretfabriek is 
op weekdagen open van 8 tot en  
met 19 juli en van 1 tot en met   

21  augustus. Inschrijven kan ter  
plekke. Geef vooraf de gegevens 

van je kroost door aan Gentinfo  
(09 210 10 10) en vermijd zo  
de wachtrij.

+ www.stad.gent/pretfabriek

Meer voor kinderen in Gent: www.stad.gent/kinderen - 09 269 81 10 (Jeugddienst)
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Stuur de oplossing vóór woensdag 10 juli naar  
waaringent@stad.gent of via de post naar:  
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent,  
Botermarkt 1, 9000 Gent. “Hou er rekening mee dat tijdens de week van de Gentse 

Feesten (van vrijdag 19 tot zondag 28 juli) de loketten van 
de Dienst Burgerzaken in sommige dienstencentra gesloten 

zijn. In het AC Zuid en de dienstencentra in Gentbrugge,  
Nieuw Gent, Sint-Amandsberg en Wondelgem kun je wel 
terecht op maandag 22, woensdag 24 en vrijdag 26 juli, 

telkens van 9 tot 12.30 uur. Daardoor kan het langer duren 
voor de aangevraagde documenten klaar zijn. Wil je een 

nieuwe eID, Kids-ID of reispas? Vraag die dan zo snel 
mogelijk aan. Ook andere stadsdiensten zijn beperkt open 
tijdens de Gentse Feesten. Een overzicht van de openings-
uren vind je op www.stad.gent/dienstregelingvakantie.” 

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

‘Ik heb een nieuwe  
identiteitskaart nodig. Kan 
ik die aanvragen tijdens de  

Gentse Feesten?’  
MIEK VISSERS, GENT

WEDSTRIJD

GENTINFO

Vraag het aan

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode: 

Vijf winnaars 
mogen op een zondag in augustus of 
september naar DOK voor gratis koffie 
met taart voor 2 personen.

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden de buurttuin in de Voorhaven:
• Mounya Ben Dhaou, Sint-Amandsberg
• Bea Evens, Gent
• Ismaël Maaroufi, Gent
• Stijn Van Hees, Gent
• Lotte Verfaillie, Sint-Amandsberg

COLOFON 
Stadsmagazine Gent is een uitgave van de Dienst Communicatie (Stad Gent).
09 266 52 92, stadsmagazine@stad.gent, www.stad.gent/stadsmagazine
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Mieke Hullebroeck, algemeen directeur, stadhuis, 
 Botermarkt 1, 9000 Gent EINDREDACTIE DIENST COMMUNICATIE Yves Deckmyn (coördinatie), 
en Thomas Lecompte. REALISATIE F-TWEE UITGEVERIJ Maarten Messiaen (bladcoördinatie 
en redactie), Bart Desomer, Frank Goetmaeckers, Thomas Lagrange en Liesbet Van 
Cauteren (vormgeving), Anne Deknock, Bart De Vliegher, Thomas Sweertvaegher 
(fotografie).  

Waar in Gent

In de vorige editie stond een foute foto van de Aziatische hoornaar,  
een exotische wespensoort waarvoor je best extra alert bent.  
Alle correcte info vind je op www.vespawatch.be.
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1  @KAPITEINBART
Brugse Poort
2  @DARTH_KERMIT 

Bloemekenswijk
3 @RCALLEWAERT

Muide

4  @STEVENVANDEWOESTYNE
Gentbrugse Meersen

5  STEVEN BAELE
Flamingostraat

6  @NELEROEGIEST
MSK

 7  @BAKER_MARIERONDOU
Gentbrugse Meersen
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  Instagram is een gratis app die je op je smartphone of tablet kunt downloaden. 
Via Instagram kun je foto’s delen. 

Verschijn je ook graag op  
deze pagina? Post dan je foto’s 
op Instagram met #instagent  

of mail ze naar 
stadsmagazine@stad.gent. 

Misschien komt je foto wel in het 
Stadsmagazine van volgende 

maand terecht.

#INSTAGENT



stad.gent/familiefeest of bel gentinfo: 09 210 10 10

ZATERDAG 6 JULI 2019

AAN DE STADSHAL VAN 14 TOT 18 UUR

Knutsel, klauter, zweef en speel mee

GRATIS


