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Expo MIAT

LICHTJES AAN DE LEIE 
“Dit lampje heb ik in 1958 
gevonden bij de uitverkoop 
van een oude winkel. Het is 
één van de eerste gloeilampen 
die op de markt kwam. Zeker 
honderd jaar oud. Ik was er 
eerst niet zeker van of het wel 
een gloeilamp was, omdat ze 
er zo anders uitziet.” Aan het 
woord is de 90-jarige Antoon 
Devogelaere, oud-professor 
elektrotechniek en auteur van 
verschillende boeken over licht 
en verlichting. Hij verzamelt 
alles wat met licht en lampen te 
maken heeft.
De voorbije zestig jaar kreeg de 
oud-professor zeer veel hulp 
van een vriend die voor hem 
rommelmarkten afschuimde in 
binnen- en buitenland, op zoek 
naar affiches, folders en gas- en 
gloeilampen. Zo stelde hij de 
grootste Belgische verzameling 
in haar soort samen. Musea 
doen er geregeld een beroep 

op. “Ik werk al 25 jaar samen 
met het MIAT en heb aan meer 
dan tien expo’s uitgeleend. Een 
deel van mijn collectie is ook 
ondergebracht in het museum.” 
Voor de tentoonstelling Open 
depot: collectie licht in het MIAT 
kozen collectiemedewerker 
Michel Delabarre en verzame-
laar Antoon Devogelaere elk 
hun mooiste stukken uit de 
lichtcollectie van het museum. 
Je ziet ze samen met affiches, 
folders en productcatalogi. 

Voetbaltempel
Tegenwoordig hebben de 
medewerkers van het MIAT de 
handen vol met registratiewerk. 
Ze reinigen, fotograferen en 
labelen elk stuk uit de collectie 
voor het naar het nieuwe cen-
trale erfgoeddepot onder de 
Ghelamco Arena verhuist. Zoals 
alle Gentse stadsmusea brengt 
het MIAT dit jaar zijn objecten 

over naar speciaal uitgeruste 
depots onder de voetbaltempel.  
Daar worden Gentse kunst- en 
erfgoedschatten bij de juiste 
temperatuur en luchtvochtig-
heid geconserveerd voor het 
nageslacht. 
Tijdens de tentoonstelling ver-
huist de werkplaats van enkele 
medewerkers naar de expo-
ruimte van het MIAT. Voor de 
gelegenheid doen zij hun job 
vóór de schermen, in plaats van 
erachter. Je krijgt zo een inkijk 
in de werking van het museum. 
Vragen staat vrij.

INFO
Open depot: collectie licht
Nog tot zondag 22 juli
MIAT, Minnemeers 10

 09 269 42 00
 www.miat.gent.be
  

Bevoegd: schepen Annelies Storms

Antoon Devogelaere bouwde 60 jaar aan de grootste lampencollectie van België.
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Schakel 
slim
naar duurzaam 

Denk je erover je auto van de 
hand te doen? Of elektrisch te 
rijden? De Stad Gent sponsort 
Gentenaars die de sprong 
wagen. Vier Gentenaars 
getuigen wat hun overstap 
opbracht.

Vertel
jouw buurtverhaal
 
Gentenaars, je hebt ze in alle 
vormen en formaten. Hun 
levens zijn vertelstof voor 
'de raconteurs', enthousiaste 
wijkreporters die hun buren 
in woord en beeld brengen. 
Met pen of camera trekken 
ze de straat op en leggen zo 
boeiende verhalen vast.

Solidaire
stad

Een nieuwe maand, een 
vers stadsfestival. In maart 
zorgt Belmundo voor een 
gevulde agenda: bijna elke 
dag kun je minstens één 
activiteit meepikken. Meer dan 
zeventig Gentse, Belgische én 
internationale organisaties 
zetten een maand lang tientallen 
activiteiten rond internationale 
solidariteit op het getouw.

Ontdek
schone technologie

Veel Gentenaars recycleren en 
springen zuinig om met water 
en energie. Dat is goed voor de 
planeet en de portemonnee. Op 
grotere schaal gebeurt hetzelfde. 
Overheden, onderzoekers en 
bedrijven bundelen hun kennis in 
de CleanTech-cluster regio Gent.
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PLAKKEN & SPUITEN 
WAT MAG? 

MINDER BETALEN

Heb je een beperkt inkomen? Dan heb 
je waarschijnlijk recht op een verhoogde 
tegemoetkoming. Daarmee betaal je heel 
wat minder bij de arts of in het zieken-
huis. Daarbovenop geniet je van heel wat 
andere voordelen: je krijgt gratis vuilnis-
zakken bij Ivago of je reist aan een goed-
koper tarief met de trein en De Lijn. Als 
je een verhoogde tegemoetkoming hebt, 
krijg je met je UiTPAS mooie kortingen bij 
culturele en sportieve activiteiten. Wil je 
graag weten of je in aanmerking komt? Ga 
langs bij je ziekenfonds of in het OCMW-
welzijns bureau in je buurt. Het dichtstbij-
zijnde adres vind je op de website.

 www.ocmw.gent/uw-eerste-contact 
 09 266 99 11 (OCMW Gent)

Graffitikunstenaars kunnen zich creatief  uitleven 

in vier zones: op de muur van het parkje in 

de Denderlaan, aan het Keizerviaduct, in de 

Werregarenstraat en in de grindbakken aan 

Dok Noord. Voor vrije affichage zijn er een 

 negentigtal aanplakborden. De lijst vind je op 

de website van de Stad. Elders in Gent zijn plak-

ken en spuiten verboden. Wie toch graffiti spuit, 

affiches plakt of afficheborden plaatst, draait op 

voor de kosten van de verwijdering. Is je gevel 

besmeurd met graffiti, affiches of zelfklevers? Je 

kunt ze gratis laten verwijderen door de Groen-

dienst. Wie wildplakken wil helpen voorkomen, 

kan ook gratis een bordje 'verboden te plakken' 

ophalen in de Stadswinkel (Botermarkt 17A). 

 www.stad.gent 
 (tik ‘graffiti en affiches’ in het zoekvenster) 

 09 268 21 00 (Dienst Preventie voor Veiligheid)

VOORJAARSCURSUS 
TENNIS 

Is er nog wat werk aan je backhand? 

Schrijf je dan in voor de vervolmakings-

cursus tennis. De cursusreeks omvat 

twaalf uren, gespreid over acht weken in 

april, mei en juni. Tenniservaring is wel 

nodig, en je moet minstens 19 jaar zijn. 

Gentenaars kunnen inschrijven vanaf 

woensdag 7 maart om 9 uur.  

Niet-Gentenaars melden zich aan vanaf 

donderdag 8 maart om 9 uur. 

 www.stad.gent/sport
 09 266 80 00 (Sportdienst)
 

BAZAAR RABOT

Het buurtcentrum in de wijk Rabot 

heeft een nieuwe ontmoetings-

plaats: Bazaar Rabot. Dat is een 

winkel voor tweedehandskledij, 

een weggeefwinkel, een sociale 

buurtwinkel en een ontmoetings-

ruimte waar je koffie kan drinken 

onder één dak. Elke weekdag en 

elke eerste zaterdag van de maand 

is Bazaar Rabot open. Wekelijks 

zijn er ook kooknamiddagen 

van Rabot op je Bord. Dat kan 

allemaal dankzij een grote ploeg 

 vrijwilligers. 

Op zaterdag 3 maart is er Repair 

Café. Wil je zelf iets organiseren? 

Neem contact op met het buurt-

centrum (Jozef II -straat 104-106).

 www.stad.gent (tik ‘Buurtwerk Rabot’  
 in het zoekvenster) 

 09 235 22 16
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NIEUWE PLEKKEN 
VOOR BUURTSPORT

In je buurt zijn er tal van plekken om 

gratis te sporten, ook als je geen lid 

bent van een club. Ken je het nieuwe 

fitnesspark aan de ingang van de 

Gentbrugse Meersen al? Daar train je 

gratis je buik- en armspieren of kun je 

ter plekke fietsen. Je vindt alle locaties 

waar je op eigen houtje kunt  bewegen 

op de website. Of vraag naar de kaart 

met buurtsportinfrastructuur in de 

 Gentse sportaccommodaties, diensten-

centra, bibliotheken, buurtcentra en bij 

de Sportdienst (Zuiderlaan 13). 

  www.stad.gent (tik 'wijkkaart' in het    
 zoekvenster, klik op 'sport' en vink  
 'buurtsportinfrastructuur' aan) 

  09 266 80 00 (Sportdienst)

ZOMERSPORTKAMP 

De zomerkampen van de Stad beloven 

een zomer boordevol actie. Er zijn klas-

siekers als dansen, zwemmen, tennis en 

voetbal, maar je kunt ook kiezen voor 

trendy sporten zoals skate boarden, 

freerunning en survival. Voor kinderen 

met een beperking zijn er G-omnisport-

kampen. Er zijn ook buurtsportkampen 

op vier plaatsen. Bekijk het volledige 

programma op de website of haal een 

brochure in de Gentse sporthallen, 

zwembaden of de Stadswinkel (Boter-

markt 17A). Gentenaars kunnen inschrij-

ven vanaf zaterdag 24 maart om 9 uur. 

Niet-Gentenaars melden aan vanaf 

maandag 26 maart om 9 uur.

 www.stad.gent/sport 
 09 266 80 00 (Sportdienst) 
 

SPEELSTRATEN 
VRAAG ZE AAN

Wil je van je straat een plek maken waar kinderen zorgeloos kunnen 

spelen? Waar jij en je buren alle ruimte hebben voor een babbel? Vraag 

dan vóór dinsdag 20 maart een speelstraat aan. Een speelstraat is tussen 

14 en 20 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Alleen straten waar geen 

openbaar vervoer passeert, komen in aanmerking. Let op: niet alles kan. De 

omliggende straten moeten bereikbaar blijven en twee derde van de buren 

moet akkoord gaan. 

 www.stad.gent (tik ‘speelstraten’ in het zoekvenster) 
 09 269 81 10 (Jeugddienst)   

 

BUURTFIETSPARKING 
KARPERSTRAAT

De Karperstraat heeft een nieuwe overdekte 

en afgesloten parking voor fietsen ter hoogte 

van huisnummer 2. Er is plaats voor twintig 

fietsen, waarvan twee elektrische fietsen en 

twee smalle bakfietsen. Woon je in de buurt? 

Mail of bel om je kandidaat te stellen voor een 

parkingplaats. Een jaarabonnement kost  

65 euro en daar komt een éénmalige kost van 

15 euro bij. 

Ook graag een buurtfietsparking in jouw straat?  
De Fietsambassade bekijkt het graag samen met jou.

 www.defietsambassade.gent 
 (klik door op ‘fiets parkeren’) 

 09 266 77 00 
 fietsendepot.defietsambassade@stad.gent
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‘We zuiveren en 
hergebruiken al ons 

eigen afvalwater.’

VAN PLAS TOT PILS 
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Schone technologie

Veel Gentenaars recycleren en springen zuinig om met water en energie.  

Dat is goed voor de planeet en de portemonnee. Op grotere schaal gebeurt 

hetzelfde. Overheden, onderzoekers en bedrijven bundelen hun kennis in 

de CleanTech-cluster regio Gent. 

INFO  
Dienst Economie

 www.stad.gent (tik ‘CleanTech-cluster’ in het zoekvenster)
 ondernemen@stad.gent
 09 266 84 00

Bevoegd: schepen Mathias De Clercq

Gerst, hop, gist en … gezuiverd afvalwater: 

daarmee brouwt Denis De Wilde zijn bier. 

“We zuiveren en hergebruiken al ons eigen af-

valwater, én echt rioolwater”, zegt de brouwer. 

“Binnenkort schakelen we over op gefilterd 

regenwater. Ons dak is 2.000 m2 groot en elke 

vierkante meter is goed voor 850 liter regen 

per jaar.”

Een zot idee? Niet echt. Zelfs uit urine kun 

je drinkwater puren, bewijst bio-ingenieur 

Sebastiaan Derese (UGent) in zijn doctoraat. 

“Op de Gentse Feesten hebben we voor Denis 

600 liter urine verzameld en daaruit 480 liter 

water gefilterd. Te weinig voor een bier-

brouwsel, maar technisch is het dus perfect 

mogelijk.”

Afval wordt grondstof
Ook in De Nieuwe Dokken, een deel van de 

nieuwe stadswijk Oude Dokken, gaat niets 

verloren. Het afvalwater van 400 gezinnen en 

een school zal er niet zomaar naar de riolen 

stromen. 

Elisabeth Kuijken (Dienst Milieu en Klimaat): 

“Het toiletwater belandt samen met gft- 

afval in een vergistingsinstallatie. Dat levert 

biogas op voor de verwarming. En ook uit het 

douchewater wordt warmte gerecupereerd. 

De twee stromen afvalwater samen zorgen 

voor een derde van de warmte die nodig is 

voor het verwarmen van de gebouwen in 

de wijk. Een bedrijf uit de buurt levert de 

overige twee derde, met restwarmte uit zijn 

productieproces. In ruil krijgt het bedrijf het 

gezuiverde douchewater van de woningen 

terug. Een mooie ruil.” 

Wereldklasse
De Nieuwe Dokken is een schoolvoorbeeld 

van cleantech: innovatieve technologie die 

mikt op minder energieverbruik en een scho-

nere leefomgeving. 

Adinda Baro (Dienst Economie): “Gent wil 

tegen 2030 een cleantech-speler van wereld-

klasse worden, op het vlak van water, energie, 

materialen en mobiliteit. Dat kan de Stad 

niet alleen. Daarom bundelen we onze 

knowhow met die van vijf andere actoren in 

de  CleanTech-cluster regio Gent. Onder meer 

de haven en de universiteit doen mee.”

Benieuwd naar wat er vandaag al gebeurt? 

Op www.cleantechregiogent.be vind je 

achttien straffe projecten. Wat dacht je van 

bouwstenen die CO2 opslaan? Of dakpannen 

die je kunt printen met gerecycleerd plastic? 

Onderzoekers en bedrijven werken eraan. 

Ook mooi, en al werkelijkheid: de BoomBar, 

een mobiele bar die de restwarmte van de 

tapkoeling gebruikt om herbruikbare bekers 

af te wassen. Laat het festivalseizoen maar 

beginnen!

 ‘Gent wil een 
cleantech-speler 
van wereldklasse 

worden’.

VAN PLAS TOT PILS 
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SPORT, SPEL EN FUN  
IN JOUW WIJK 

In de paasvakantie hoef je je niet te vervelen. Je 

kunt gratis een leuke speelnamiddag beleven 

met de Pretkamjonet of de Sportmobiel. Die 

zijn elke weekdag van 3 tot en met 12 april te 

vinden op een Gents buurtpleintje, van 14 tot 17 

uur. De locaties en programma’s vind je op de 

website of bel naar de Jeugddienst. Je hoeft niet 

op voorhand in te schrijven. Vrijwillige animato-

ren en buurtsportmedewerkers zorgen voor de 

begeleiding.

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

PRETFABRIEK

De Stad organiseert in de paas-
vakantie een speelpleinwerking 
(de Pretfabriek) in basisschool De 
Wijze Boom (Sint-Baafskouter-
straat 129, Sint-Amandsberg), vlak 
bij de Rozebroeken. Alle kinderen 
tussen 3 en 12 jaar zijn welkom 
tussen 8 en 18 uur. Tieners (12 tot 
15 jaar) krijgen een aangepast 
programma. Een hele dag pret 
voor de prijs van 5,50 euro. Een 
halve dag kost 3,50 euro en er 
bestaat ook een sociaal tarief. 

  www.stad.gent/ouders (klik door op 
‘vakantieaanbod’) 

  09 269 81 10 (Jeugddienst) 
Inschrijven kan ter plekke. Geef je vooraf 
de gegevens van je kroost door aan 
Gentinfo (09 210 10 10), dan vermijd je 
de wachtrij.

EXPERIMENTELE  
JEUGDINITIATIEVEN

Ben je niet ouder dan 26 en wil je iets organiseren voor 

andere jongeren? Vraag dan de nieuwe subsidie voor experi-

mentele jeugdinitiatieven aan. Je kunt 600 euro krijgen als je 

activiteit minstens acht keer per jaar plaatsvindt en bedoeld 

is voor minstens tien deelnemers. Er is veel mogelijk: van een 

Instagramworkshop tot hiphopbattles, van debatavonden tot 

een filmclub. Komt jouw idee in aanmerking? De voorwaarden 

vind je op de website.

 www.stad.gent 
 (tik ‘subsidie experimentele jeugdinitiatieven’ in het zoekvenster) 

 09 269 81 10 (Jeugddienst)

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

GEZOCHT: ANIMATOREN 

Ben je goed met kinderen? Als je 16 bent of wordt, kun je bij de Jeugddienst als anima-

tor aan de slag tijdens de paas- en zomervakantie. Je amuseert je rot en daarbovenop 

verdien je een centje bij. Hoe word je animator? Je leest er alles over op de website of 

kom naar één van de infosessies op woensdagen 7 en 28 maart, telkens van 17.30 tot 

ongeveer 19 uur bij de Jeugddienst (Kammerstraat 12). 

 www.stad.gent/wordanimator  animatoren@stad.gent 
 09 269 81 10 (Jeugddienst)
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Toen Sabine Waeytens (52) zes jaar geleden 
 onverwacht haar man verloor, was ze lang van slag.  

“Ik denk nog elke dag aan hem”, zegt ze. 
“Gelukkig doe ik vrijwilligerswerk.  

Dat helpt om mijn gedachten te verzetten.” 
Sabine helpt in de bar van het Open Huis aan de Leie, 

een ontmoetingsplaats voor 55-plussers. “Gezellig 
kletsen bij een kopje koffie doet me deugd. We maken 
hier veel plezier. In alle Open Huizen samen werken al 
260 vrijwilligers, en ze zoeken nog meer mensen. Wie 

wil meedoen, kan telefoneren voor een afspraak.”  

Tijdens de Week van de Vrijwilliger (van 3 tot 11 
maart) maak je kennis met een 50-tal organisaties en 
 verenigingen die nog vrijwilligers zoeken. Zij staan met 
hun infostandje op de Vrijwilligersbeurs op zaterdag 10 
maart in de Sint-Pietersabdij. De toegang is gratis en 
elke bezoeker krijgt een drankje.

Gezellig kletsen

het ding
Sabine Waeytens (vrijwilliger Open Huis aan de Leie)

INFO Vrijwilligersbeurs, zaterdag 10 maart, van 11 tot 16 uur 
Sint-Pietersabdij, Kapittelzaal (Sint-Pietersplein 9)

 vrijwilligerspunt.stad.gent (klik door op ‘bekijk de vacatures’)
 open.huizen@stad.gent  
 09 266 51 50 (Dienst Ontmoeten en Verbinden - Open Huizen)
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“Tegen 2050 wil Gent klimaatneutraal
zijn. Dat wil zeggen dat we dan zo 
goed als geen impact meer op het 
klimaat hebben”, zegt Jorn Verbeeck 
(Dienst Milieu en Klimaat).
“2030, de tijdshorizon van Ruimte 
voor Gent, de structuurvisie die de 
ruimtelijke krachtlijnen in de stad 
bepaalt, is een belangrijke tussen-
stap. Tegen dan moeten Gentse 
bedrijven en burgers halfweg zijn. 
Heel veel Gentenaars werken nu al 
mee aan een klimaatneutrale stad.” 
Zin om mee te doen?
Kijk op klimaat.stad.gent voor 
inspirerende voorbeelden. 

Je huis klimaatneutraal? 
Laat je helpen door de Stad.

Gratis advies over en premies bij 
isoleren, vervangen van ramen, 
plaatsen van warmtepompen en 
zonneboilers, of het aanleggen van 
een groendak. Ook over zonne-
panelen krijg je gratis advies.

Maak een afspraak bij de 
Energiecentrale:
 energiecentrale@stad.gent 
 09 266 52 00

GENT STOOTTE IN 2015 1.491 TON CO2 UIT

DE CO2-UITSTOOT MOET TEGEN 2030 DALEN MET 40%. HOE?

DAT STAAT BIJVOORBEELD GELIJK AAN:

KLIMAATNEUTRAAL IN 2050

30%
KANTOREN

EN DIENSTEN

21%
HUISHOUDENS

12%
INDUSTRIE*

37%
TRANSPORT

MEER 
ENERGIEBESPARING

MEER 
DUURZAME ENERGIE 

ENERGIE 
IN 2015

ENERGIE 
IN 2030

 FOSSIEL (zoals olie, gas of kolen) HERNIEUWBAAR

 FOSSIEL (zoals olie, gas of kolen) HERNIEUWBAAR

1 2

+ 1 MILJOEN m2 
ZONNEPANELEN

+ 66 
WINDMOLENS

+ 3.840 
ZONNEBOILERS

+ 11.204
WARMTEPOMPEN

Nog meer weten?
Noteer dan het Klimaatevent 
Gent aan Zee, op zondag 6 mei 
in De Bijloke, nu al in je agenda.

*excl. ETS, energie-intensieve bedrijven die van Europa hun uitstoot moeten beperken

WAT IS ER NODIG OM DE VERANDERINGEN OP TE VANGEN?

 

BOMEN DIE 
SCHADUW 

GEVEN

MEER 
WATERLOPEN 

MINDER 
ASFALT

MEER PARKEN EN 
GROENPOLEN

GROENE DAKEN EN 
GROENE GEVELS



Mierzoete suikerspinnen, glanzende 

pommes d’amour, dampende oliebollen: 

de Halfvastenfoor - van zaterdag 3 tot en 

met zondag 25 maart - is een teletijd-

machine naar de geuren en smaken van 

je kindertijd. Kermislekkers bestaat even 

lang als de foor zelf. “En dat is al heel 

lang”, vertelt Bart De Vriendt, die drie 

historische foorwandelingen gidst. 

Bart De Vriendt: “In 1497 verleende Filips 

De Schone Gent een eeuwigdurende 

vergunning om een halfvastenkermis te 

organiseren. Die vond plaats in het 

stadhuis, de Lakenhalle en het Vleeshuis. 

De mensen konden er zich vergapen aan 

muzikanten en acrobaten, maar ook 

zoetigheden proeven. In de zestiende 

eeuw bracht een Turk bijvoorbeeld 

exotisch fruit aan de man op de kermis. 

In de achttiende eeuw werd er peperkoek 

verkocht vanuit een ‘koekenkar’, 

getrokken door een paardje.”

Sinds 1841 staat de Halfvastenfoor op het 

Sint-Pietersplein. Kort daarna konden de 

Gentenaars er voor het eerst wafels, 

frieten en smoutebollen eten. Abel, 

Busch, Max, Fritz: de namen van de 

pioniers zijn Gents erfgoed geworden. 

Duizelingwekkend
Over foorfood gesproken: leg je eerst een 

fond of ga je met een nuchtere maag die 

duizelingwekkende draaimolen op? De 

meningen zijn verdeeld. In elk geval is er 

weer keuze zat uit attracties die je door 

elkaar schudden, heen en weer zwieren 

of wegkatapulteren. Dolle pret, als je 

ervan houdt. De andere klassiekers zijn 

er ook weer bij: molentjes en viskramen 

voor de kleuters, schietkramen en 

botsauto’s voor de stoere tieners en het 

spiegelpaleis voor wie niet bang is om 

met zijn gezicht ergens tegenaan te 

lopen. 

Henk Terryn (Dienst Evenementen, 

Feesten, Markten en Foren): “Niet minder 

dan honderd attracties staan er. We 

houden de tradities in ere. Supporters 

van blauw-wit ontmoeten op 7 maart 

hun helden op de Buffalodag en op de 

laatste zondag krijg je overal 30 procent 

korting.” Daarbovenop kunnen gezinnen 

deel nemen aan de foorwedstrijd van 

Radio 2. Twintig gezinnen maken kans 

op een pakket van bonnen en jetons ter 

waarde van 150 euro. 

MOEDER ALLER KERMISSEN
Halfvastenfoor 

INFO

 09 210 10 10 (Gentinfo), gentinfo@stad.gent
Vlot vervoer en programma

 www.stad.gent/halfvastenfoor 

Reserveer een Foorwandeling 
Uitbureau  09 233 77 88
Schrijf je in voor de foorwedstrijd 

 www.radio2.be

Bevoegd: schepen Christophe Peeters
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EEN DUWTJE IN DE RUG
subsidies milieuvriendelijke mobiliteit

Bekijk de voorwaarden en vraag je subsidie aan via www.stad.gent/milieuvriendelijkemobiliteit

Ivo Verhaeghe ruilde zijn 
nummerplaat om voor een 
abonnement bij De Lijn. 
"Mijn vrouw en ik hadden 

allebei een auto. Maar sinds 

mijn pensioen stond de 

mijne meer en meer stil in 

de garage. We wonen in het 

centrum en ik neem liever de 

tram. Zo hoef ik niet te stres-

sen om een parkeerplaats te 

vinden, of een ticket te beta-

len. Tegenwoordig rij ik zelfs 

helemaal gratis: omdat ik mijn 

auto verkocht, betaalde de 

Stad mijn omnipas terug. Die 

kost me normaal 52 euro, 

maar dat bedrag steek ik dit 

jaar in mijn zak."

Dieter Colman deed zijn 
wagen weg en ruilde zijn 
nummerplaat om voor een 
e-bike. “Ik tufte elke dag naar 

mijn werk in Wetteren tot ik 

vorig jaar besloot te gaan 

fietsen. Er loopt een mooi 

pad langs de Schelde, maar 

ik trapte me kapot terwijl 

de  e-bikes voorbijzoefden. 

Zo'n elektrische fiets moest 

ik hebben! Onze wagen was 

sowieso aan vervanging toe 

en de rekening was gauw 

gemaakt. Ik kreeg 400 euro 

voor de aankoop van mijn 

elektrische fiets.”

JE NUMMERPLAAT RUILEN

12

-50% tot -100%
op je abonnement

Denk je erover je auto van de hand te doen? Of elektrisch te rijden? De Stad Gent sponsort 
Gentenaars die de sprong wagen. Goed voor je gezondheid, de files én je portemonnee.   

tot  € 500
per gezin



subsidies milieuvriendelijke mobiliteit

 
€ 1.000

Sofie Deberdt kocht een 
elektrische deelauto. 
"Een eigen auto is duur, 

maar voor boodschappen of 

een bezoekje hier en daar 

wel handig. Ik droomde al 

langer van een elektrische 

auto: geen uitstoot, en het 

rijdt echt fijn. Nu heb ik 

een elektrische deelauto 

gekocht, dankzij de subsi-

die. De wagen zit in de pool 

van een autodeelproject. 

Zij regelen de verzekering 

en het onderhoud. Zo deel 

ik ook de kosten met mijn 

buren. Gemakkelijk, en nog 

proper ook."

De werkgever van Steven 
Den Herder liet laadpalen 
installeren. "Ons bedrijf 

plaatst procesinstallaties in 

de voedings- en de farma- 

industrie. Onze installateurs 

zijn voortdurend de baan op. 

Eéntje rijdt al elektrisch, maar 

we willen meer energiezui-

nige wagens in de vloot. 

Dus lieten we drie laadpalen 

plaatsen. Dankzij de mobi-

liteitssubsidie konden we 

de kosten drukken. Tijdens 

de kantooruren kunnen ook 

buren en passanten de palen 

gebruiken." 

ELEKTRISCH RIJDEN

tot  
€ 6.000

MEER PREMIES
De Gentse binnenstad is vanaf 1 januari 2020 een lage-emissiezone. Binnen die 

zone gelden strenge uitstootnormen en toelatingsvoorwaarden voor voertuigen. 

De meest vervuilende diesel- en benzinevoertuigen mogen dan dit gebied niet 

meer in. Check of je wagen nog binnen kan via www.lez2020.gent. Woon je binnen 

de R40 en voldoet je wagen niet aan de normen? Dan kun je een slooppremie 

aanvragen. Die bedraagt 750 euro (benzinewagen) of 1.000 euro (dieselwagen). 
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INFO Dienst Milieu en Klimaat, Woodrow Wilsonplein 1,  09 268 23 00  milieuenklimaat@stad.gent Bevoegd: schepen Tine Heyse 



INFOAVOND  
E40 & R4  
ZWIJNAARDE 

Op dinsdag 13 maart, om 20 uur, is er in 

de Nieuwe Melac (Dorpsstraat 31) een 

infoavond over enkele ingrepen op 

de E40 en de R4. Tussen Sint- Denijs-

Westrem en de verkeerswisselaar 

in Zwijnaarde komt er tegen eind dit 

jaar een weefstrook. Dat is een lange, 

veilige zone om in en uit te voegen. De 

oprit van de N60 naar de E40 verdwijnt 

daardoor. Er komt een nieuwe oprit van 

de N60 naar de R4-buitenring richting 

Merelbeke. Voor fietsers komt er een 

veilige verbinding onder de oprit. 

 www.wegenenverkeer.be/gent 
 09 276 26 00
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kort

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Stuur de oplossing vóór maandag 12 maart naar  
waaringent@stad.gent of via de post naar:  
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent

Vijf winnaars 
krijgen een pakket met bonnen en jetons voor de 
Halfvastenfoor ter waarde van 30 euro.

wedstrijd

WAAR
IN

GENT

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden de muur van basisschool  
De Oogappel in de Nederpolder. 
• Marie-Michèle Dewaele, Gent
• Evelien Leenknecht, Drongen
• Lonny Van De Gehuchte, Gent
• Jeanine Van Doorslaer, Sint-Amandsberg
• Sylvie Van Guysse, Sint-Amandsberg

BELASTINGVRIJ STUDENTENKOTEN VERHUREN

Wie aan studenten verhuurt, hoeft de jaarlijkse belasting van 1.000 euro op tweede ver-

blijven niet of niet volledig te betalen. Vanaf januari volgend jaar krijg je die vrijstelling of 

vermindering alleen nog voor studentenkamers die een conformiteitsattest hebben. Dat 

keuringsbewijs garandeert dat je studentenkamers brandveilig en (woon)kwalitatief in orde 

zijn. Je krijgt het na controle. Wil je de belasting vermijden? Maak dan vóór oktober een 

afspraak voor een conformiteitsonderzoek.

 www.stad.gent (tik ‘conformiteitsattest’ in het zoekvenster)  
 09 266 79 53 (Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu)

KWALITEITSLABEL STUDENTENKOTEN

Verhuur je studentenkoten? De Stad gaat de komende jaren alle koten onderzoeken op 

brandveiligheid en woonkwaliteit. De koten krijgen na onderzoek een kwaliteitslabel op 

www.kotatgent.be, waarop verhuurders hun studentenkoten kunnen aanprijzen. Een groen 

label betekent dat de kamer aan alle voorschriften voldoet en een conformiteitsattest (een 

soort keuringsbewijs) kreeg. Blauw betekent dat de kamer nog in onderzoek is of dat er 

aanpassingswerken bezig zijn. Kamers die niet voldoen aan de voorschriften, krijgen een 

rood label. Voor deze koten verschijnen niet langer advertenties op Kotatgent. Ze verschij-

nen wel als je het adres opzoekt. Meer weten? Schrijf je in via Gentinfo voor een infosessie 

van Kotatgent op woensdag 14 of dinsdag 20 maart of donderdag 19 april in Odisee Gent 

(Gebroeders de Smetstraat 1), telkens van 19 tot 21.30 uur.

 09 210 10 10 (Gentinfo)  www.go.stad.gent/kotatgent

14

Wegenwerken



* Als het weer meezit en alles volgens planning loopt.

INFO  
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

 www.stad.gent/openbarewerken 
 09 266 79 00

Bevoegd: schepen Filip Watteeuw

151515

De houten vlonder en de trap naast de Pontbrug in Drongen.

De heraanleg van de Gaverstraat in Wondelgem moet voor het bouwverlof rond zijn.

Daar zijn de werken volop bezig
De twee Parkbosbruggen liggen over de R4, de Ring-
vaart en de E40. Voor voetgangers en fietsers verbin-
den ze het centrum met De Pinte. De bruggen worden 
momenteel afgewerkt. De feestelijke opening volgt in het 
voorjaar.

Andere werken zullen nog wat meer tijd in beslag nemen. 
Dat is het geval voor de herinrichting van de Reep en 
de Bisdomkaai. Beide straten zouden in het najaar klaar 
moeten zijn. De heraanleg van het Drongen plein en 
omgeving duurt nog tot eind dit jaar.

Daar zijn ze onlangs gestart
In januari en februari zijn nogal wat werken opgestart. In 
Wondelgem is de aannemer nog zeker tot het bouwverlof 
bezig in de Gaverstraat. Daarna komen ook de Groene-
staakstraat en een deel van de Botestraat aan de beurt. 
In de wijk Muide worden de Sassekaai en de Sluismees-
terstraat heraangelegd. De eerste fase (de Sassekaai 
tussen het Neuseplein en de Scheepvaartstraat) loopt tot 
het bouwverlof. Ook de herinrichting van de Frans De 
Coninckstraat in Ledeberg, in de buurt van de Hundel-
gemsesteenweg, duurt tot het begin van het bouwverlof 
op 16 juli. In die buurt wordt daarna ook de Adolf Van 
Ooteghemstraat aangepakt. In Zwijnaarde starten eind 
februari de werken in Bollebergen.

Daar beginnen ze nog deze maand
In maart zetten de graafmachines hun tanden in de grond voor een nieuwe 
fietsers- en voetgangerstunnel, op 300 meter van het station Gent-Dam-
poort. De tunnel loopt van de Kasteellaan naar het Bijgaardepark - een 
 veilig en snel alternatief voor de drukke rotonde aan de Dampoort. In Dron-
gen start ook de heraanleg van een deel van de Mariakerksesteenweg. 

Wegenwerken

Dampoort vermijden? Neem de fietstunnel aan het Bijgaardepark.



de route

Een nieuwe maand, een vers 
stadsfestival. In maart zorgt 
Belmundo voor een gevulde 
agenda: bijna elke dag kun 
je minstens één activiteit 

meepikken. Er zijn workshops, 
wandelingen, expo's, lezingen, 

debatten en filmvoorstellingen. 
Maar ook de innerlijke mens 

wordt niet vergeten.

PEACE (s)OUT(h)

Het Belmundo-festival is aan z'n negende 

editie toe. Meer dan zeventig Gentse, 

Belgische én internationale organisaties 

organiseren een maand lang tientallen 

activiteiten rond internationale solidari-

teit. “Er staan inhoudelijke activiteiten op 

het programma, maar ook ludieke acties, 

creatieve workshops, slam poetry en nog 

veel meer”, zegt Leen Van Waes (organisa-

tor Belmundo). “PEACE (s)OUT(h), dat is de 

slogan van deze editie. In 2018 draait alles 

rond vrede wereldwijd.”
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STADSFESTIVAL
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Bekijk het programma op   www.belmundo.org  INFO Dienst Internationale Relaties en Netwerken. Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9 
 09 223 29 53  belmundo@stad.gent Bevoegd: schepen Tine Heyse

Vredeshuis

'Nergens' bestaat, en het ligt in Kenia. 

Het vluchtelingenkamp Kakuma (letterlijk: 

nergens) herbergt meer dan 100.000 

mensen, ver van het oog van de westerse 

media. Regisseur Lieven Corthouts verbleef 

in de 'onzichtbare stad'. De foto's die hij 

daar maakte, hangen in het Vredeshuis. 

De tentoonstelling is het startpunt van de 

wandeling Walk for Peace, die langs zes 

expo's leidt, waaronder Moedersterfte in 
Afrika van Lieve Blancquaert in AZ Sint-Lucas. 

donderdag 1 tot zaterdag 31 maart, van 9 tot 16 uur

Gentbrugse Meersen
Het Vredesbos wordt een openlucht-

cinema. Als de zon ondergaat, kun je 

midden in een brok natuur Nous resterons 
sur terre meepikken. Die documentaire 

volgt enkele milieuactivisten en onderzoekt 

de staat van de planeet. Van een unieke 

setting gesproken! Er worden stoelen en 

vuurkorven voorzien. Breng een gezellig 

dekentje, laarzen en een winterjas mee.  

vrijdag 30 maart om 20.30 uur

Vooruit
Het Vooruitcafé trakteert je op een rondje 

conflict kitchen. De Syrische kok en 

journalist Iyas Kaadouni kaapt een week 

lang de keuken. Elke middag tovert hij een 

Arabische soep en twee dagschotels op 

tafel. Borden met een verhaal: je proeft 

de typische gerechten uit 's werelds 

beruchtste oorlogsgebied én de ziel van 

de chef. 

donderdag 1 tot woensdag 7 maart,  
telkens vanaf 11 uur

1

6

2

5

3

4
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Museum voor  
Schone Kunsten

De lettertekens van het Perzische alfa bet 

vormen de inspiratiebron voor de muurschil-

dering van Parastou Forouhar in de inkomhal 

van het museum. De Iraanse kunstenares 

werd recent in haar thuisland aangehouden 

wegens haar kritiek op de regering. Haar 

collega Homa Arkani doet tijdens de work-

shop Written Room de ge heimen van de 

Perzische  kalligrafie uit de doeken.

Brugse Poort

Hip Hop Plus komt naar negenduust. 
Zaterdag 10 maart is de kick-off van een 

wereldwijd programma van Jeunesses 
Musicales International om jongeren te 

laten kennismaken met de hiphopcultuur. 

Graffititalenten leven zich uit op de muren 

van Bij De Vieze Gasten. Zet je schrap 

voor een grote demonstratie van Gents 

hiphoptalent, zoals het breakdancehuis 

Together We Stand. 

zaterdag 10 maart vanaf 16 uur

zondag 4 maart om 11 uur, woensdag 7 maart om 13.30 uur

Zebrastraat
Overal in de wereld strijden vrouwen voor 

gelijkheid en gerechtigheid. Op Internati-

onale Vrouwendag leggen voortrekkers 

uit alle windstreken uit wat zij doen om de 

vrede te bevorderen. Met documentaire-

maakster Elien Spillebeen (Vredesvrouw 

2014 en een van de Nomaden van Vranckx) 

gaan ze tijdens No woman is an I-land op 

zoek naar manieren om ongelijkheid weg te 

werken. Het gesprek is in het Engels. Schrijf 

in via info@mo.be.

donderdag 8 maart om 19.30 uur
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Ciné Privé vult vier avonden met 

kort  films, documentaires en animatie. 

Het evenement wil een boost geven aan 

aanstormend en gevestigd filmtalent uit 

binnen- en buitenland. “Dat alléén is 

voor mij al een goeie reden om gast-

vrouw te zijn op zaterdag”, zegt de Gentse 

cineaste Nathalie Teirlinck, bekend van 

Le passé devant nous en de jongste 

winnaar van de Gentse Cultuurprijs. “In 

eigen land worden steeds meer en betere 

kortfilms gedraaid. Maar het genre wordt 

nog onderschat.” De prijs van Ciné Privé 

is zacht (5 euro per filmblok, of 1 euro 

met kansentarief), het programma rijk 

gevuld. Albane Vangheluwe (Cultuur 

Gent): “Op donderdag en zaterdag is er, 

naast film, een muzikale afsluiter. Op 

zondagnamiddag is er een familiefilm 

voor de buurt.” 

Speeddaten
“Filmstudenten en andere creatieve-

lingen krijgen zaterdag de kans om 

vijftien minuten te speed daten met 

programmatoren van festivals, distribu-

teurs en andere toppers uit de filmwe-

reld. Voor die één-op-ééngesprekken 

moet je je wel vooraf inschrijven via de 

website.”

Nieuw Gent
Het rondtrekkende filmfestival was 

eerder te zien in Malem en de haven en 

loodst je nu naar Nieuw Gent.  

Albane Vangheluwe: “De Stad investeert 

de komende jaren in de buurt met een 

stadsvernieuwingsproject. Vanuit 

Cultuur Gent willen we de wijk op 

cultureel vlak mee laten bruisen. De 

buurt leeft nu al op met nieuwe ontmoe-

tingsplekken als het wijkhuis Bij Pino en 

het buurtatelier CAMPUS. Ciné Privé zal 

daarom een paar jaar in Nieuw Gent 

blijven. Film brengt mensen samen.” 

VIER DOLLE DAGEN 
DRAAIEN

Ciné Privé

Op het Film Fest Gent is het nog een half jaar wachten. Maar  cine-

fielen hoeven niet op hun honger te zitten: Ciné Privé presenteert 

nu al een selectie verfrissende cinema. Het minifilmfestival- op-

locatie is aan zijn elfde editie toe en herbront zich in de wijk  

Nieuw Gent.

INFO  
Ciné Privé, 15 tot en met 18 maart 
•  CAMPUS, De Pintelaan 263
•  Gents Universiteitsmuseum, collectie Geschie-

denis van de Wetenschappen, Krijgslaan 281
•  Christus Koningkerk, Rerum Novarumplein 25

 09 269 84 80 (Cultuur Gent)
 www.cineprive.be

Bevoegd: schepen Annelies Storms
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'Dorp in de stad.'
Martine De Smet
Raconteur Zwijnaarde

"In mijn buurt kent iedereen 
elkaar. Zwijnaarde is een dorp 
in de stad, er is nog veel men-
selijk contact. Mijn buurvrouw 
vertelde me over het project 
van de raconteurs: twee an-
dere buren zouden bewoners 
interviewen, maar die moesten 
ook op de foto. En als amateur-
fotograaf ben ik voortdurend 
op zoek naar modellen (lacht). 
Ik kreeg al enkele bekende 
wijkfiguren voor m'n lens, maar 
ook een gezin dat hier pas 
woont. Een mooi portret was 
hun welkomstgeschenk."   

'Ideale  kennismaking.'
Annelies De Mulder
Raconteur  
Watersportbaan- Ekkergem

“Ik was nieuw in de buurt en 
een beetje nieuwsgierig: wie 
woont hier? Wat gebeurt er 
zoal? Via Facebook zag ik 
een oproep om wijkraconteur 
te worden. Het leek me de 
ideale kennismaking: ik hou 
van schrijven en praat graag 
met mensen. Ik vatte een dag 
post aan de Watersportbaan en 
kwam veel volk tegen. Studen-
ten, buren, bezoekers: ieder-
een bleek wat met die plek te 
hebben. Fijn! Ik ken nu heel wat 
gezichten op straat en voel me 
beter thuis."

'De ziel van de wijk.'
David Slosse
Projectcoördinator  

"Menselijke verhalen brengen 
een buurt tot leven. Bewoners 
bewaren herinneringen aan 
hoe het was, hebben wat te 
zeggen over hun wijk en zijn 
verknocht aan hun plek. Aan 
de hand van getuigenissen 
van jong en oud geven de 
raconteurs hun wijk een stem 
en een gezicht. De verhalen 
die ze sprokkelen, worden 
bijgehouden en voorgesteld in 
de wijk. Dertien wijken hebben  
intussen raconteurs, maar we 
zoeken er in de hele stad nog  
om de vele wijkverhalen te 
helpen vastleggen." 

'De buurt verandert.'
Carl Bourgeois
Raconteur Macharius-Heirnis

"We hebben de buurt zien 
veranderen: winkels en cafés 
verdwijnen - er zijn steeds 
minder plekken waar je elkaar 
tegen het lijf loopt. Maar mijn 
vrouw en ik blijven geïnteres-
seerd in wat er in onze wijk 
leeft en zijn raconteur gewor-
den. Zij schrijft, ik fotografeer. 
Zo leren we onze buren beter 
kennen. De pastoor knikt me 
al jaren gedag, maar ik hing 
aan z'n lippen toen hij over 
z'n werk met mensen zonder 
papieren begon. We rollen van 
de ene bijzondere ontmoeting 
in de andere."

Gentenaars, je hebt ze in alle vormen en formaten. Maar allemaal hebben ze wat te vertellen. 

Hun levens zijn vertelstof voor              'de raconteurs', enthousiaste wijk-

reporters die hun buren in woord en beeld brengen. Met pen of camera 

trekken ze de straat op en leggen zo boeiende verhalen vast.

Raconteurs

OP SCHOOT 
BIJ DE 
BUREN
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Surf voor info en verhalen uit de wijken naar  www.stad.gent/raconteurs. Zin om als raconteur aan de slag te gaan? Neem contact op met David Slosse op  
 09 266 82 47 of   david.slosse@stad.gent (Dienst Beleidsparticipatie). Bevoegd: burgemeester Daniël Termont



agenda
maart

DO 15 MAART
S T I L L

Muziekcentrum De Bijloke brengt op donderdag 15 maart om 20 
uur S T I L L. Dit danstheater-recital combineert muziek, tekst en 
beweging tot een verfrissend geheel. Het wordt een avond van 
reflectie over tijd en melancholie. Op het programma staan twaalf 
liederen van de Engelse 16de-eeuwse componist John Dowland 
en zijn tijdgenoten uit Spanje, Frankrijk en Italië. Vier spelers 
nemen je op sleeptouw en bieden een vernieuwende kijk op een 
zangboek uit de renaissance. 

 www.bijloke.be  09 323 61 00

ZA 3 TOT ZA 31 MAART
JEUGDBOEKENMAAND

De Jeugdboekenmaand staat dit jaar in het 
teken van wetenschap en techniek. Op 31 

maart kunnen alle leeftijden naar het gratis 
wetenschapsfeest Eureka. De allerjong-

sten luisteren naar verhalen over robots in 
De Krook of een wijkbibliotheek. Kinderen 
ontdekken verschillende wetenschappelij-
ke disciplines en kunnen er experimenten 
uitvoeren. Hetzelfde thema kleurt ook de 

woensdagnamiddagen van #klubkrook: 
jongeren ontdekken alles over media-

gadgets. Op zondag 25 maart staat voor 8+ 
de voorstelling Verloren van de Kopergietery 

op het programma.

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

 09 323 68 83 (Bibliotheek De Krook) 
 

MA 12 MAART
Docu Citizen Jane

Hoe betrek je burgers bij de 
inrichting van de openbare 
ruimte? Jane Jacobs, peet-
moeder van de moderne 
stadsplanning, toont het in 
een documentaire over haar 
strijd in New York in de jaren 
'60. Die kun je op 12 maart, 
om 19 uur, zien in Cinema 
Sphinx, in het kader van het 
Congres  Publieke Ruimte in 
Gent. Na de filmvertoning 
gaan schepen van Mobi-
liteit Filip Watteeuw, Eva 
Van Eenoo (mobiliteitsper-
soonlijkheid 2017) en Stijn 
 Oosterlynck  (stadssocioloog 
Universiteit Antwerpen) in 
debat over Jacobs’ ideeën. 
Deelname is gratis, en achter-
af is er een drankje. Schrijf je 
op voorhand in via de website 
van het Netwerk Duurzame 
Mobiliteit. 

 www.duurzame-mobiliteit.be/ 
 citizenjane  

 09 331 59 10  
 (Netwerk Duurzame Mobiliteit) 

 

DO 15 MAART
Lamrabet schrijft 
en spreekt

Rachida Lamrabet kreeg in 
2008 nog een debuutprijs 
voor haar roman Vrouwland, 
maar kreeg als juriste bij het 
Interfederaal Gelijkekansen-
centrum Unia haar ontslag 
omwille van een opiniestuk 
over de boerka. In het essay 
Zwijg, allochtoon! stelt ze vra-
gen over identiteit, racisme, 
het vrouwenlichaam en onze 
bange samenleving. Journa-
liste Tina De Gendt interviewt 
haar om 19.30 uur tijdens 
Quotes, een interviewreeks 
met non-fictieauteurs in 
Bibliotheek De Krook (Miriam 
Makebaplein 1). 

Inschrijven: 
 www.stad.gent/bibliotheek  

 (klik op ‘activiteiten’)  
 09 224 22 65 (Vormingplus) 
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DO 22 MAART
LUISTEREN NAAR LORCA 

Frederico García Lorca was één van de grootste auteurs 
die Spanje ooit heeft voortgebracht. Het muziektheaterstuk 
100 jaar Impressies van Spanje viert de verjaardag van zijn 
eerste verhalenbundel Impresiones y Paisajes. Acteur Bob 
De Moor brengt samen met onder meer flamencogitarist 
Myrdinn De Cauter en trompettist Bart Maris woord, beeld 
en muziek samen. Een eerbetoon aan het eerste werk van 
de Spaanse meester, in het kader van 'Gent 2014-18. Strijd 
mee voor vrede’.

 www.decentrale.be  
 09 233 77 88  

VR 16 & ZA 17 MAART
OPENDEUR  

JEUGDHUIZEN

Of je nu een fuifnummer, een 
voetbalfanaat of een concertgan-
ger bent: in een jeugdhuis kun je 

jezelf zijn. Ben je nog nooit in een 
jeugdhuis geweest? Op vrijdag 

16 en  zaterdag 17 maart maak je 
kennis met de elf jeugdhuizen in 

Gent. Je krijgt een persoonlijke gids 
die je uitlegt wat er zoal op stapel 

staat. Bekijk het programma op de 
website.

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

DO 29 MAART
Startfest in NEST

Ben je een zaak gestart in 
Gent of ben je dat van plan? 
Ben je een startup? Spring 
dan binnen bij Startfest, het 
jaarlijkse evenement van De 
Startersf abriek. Tussen 16 en 
22 uur volg je er workshops, 
lezingen en gesprekken met 
experts. Zij geven je tips over 
de financiering en marketing 
van je project. Je krijgt er een 
goed zicht op de begeleiding 
en coaching die je in Gent 
kunt krijgen. Daarbovenop 
maak je kennis met de Gent-
se Rolmodellen van het Jaar. 
Bekijk het programma op de 
website en maak je selectie 
uit de workshops en lezingen. 
Startfest vindt plaats op don-
derdag 29 maart in NEST, de 
voormalige bibliotheek op het 
Woodrow Wilsonplein. 

 startersfabriek.gent.be/startfest 
 09 210 10 60 (Ondersteunings- 

 punt Ondernemers Gent)

ZO 25 MAART
Salongesprek  
over ethiek 

Welke maatschappelijke rol 
moet de UGent op zich nemen? 
Historica Gita Deneckere vraagt 
het aan emeritus Rik Pinxten en 
onderzoeker Petra De Sutter. Dit 
salongesprek maakt deel uit van 
de reeks Uit de ivoren toren. Je 
woont het gratis bij in het STAM 
op de laatste zondag van de 
expo ‘Stad en universiteit. Sinds 
1817’. Het gesprek start om 10.30 
uur. Inschrijven hoeft niet. 

 www.stamgent.be 
 09 267 14 00 
 

ZO 25 MAART 
Gentsche  
gruute kuis 

Zondag 25 maart wordt de 
schoonste dag van het jaar. 
Dan vindt voor de achtste 
keer de Gentsche gruute 
kuis plaats. Alle Gentenaren 
worden opgeroepen om hun 
straat, buurt of favoriete park 
zwerfvuilvrij te maken. Je 
doet het alleen of in groep op 
een locatie naar keuze. Ivago 
zorgt voor knijpstokken, vuil-
niszakken en ander opruim-
materiaal. Wie meedoet, krijgt 
een aperitief of vieruurtje als 
bedanking. Schrijf je in vóór 15 
maart via de website. 

 09 240 81 11  
 www.gentschegruutekuis.be
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ZIE OOK  
WWW.UITINGENT.BEagenda

maart
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

ZA 24 MAART
Wijkbeurs  
Dampoort en 
Sint-Amandsberg

Wil je meer weten over het 
beleid, de realisaties en de 
plannen voor je wijk? Je ont-
dekt het op de wijkbeurs, in 
aanwezigheid van de burge-
meester en schepenen. Ook 
bewoners, wijkorganisaties 
en -partners stellen er zich-
zelf voor. De wijkbeurs van 
Dampoort en Sint-Amands-
berg vindt plaats op 24 maart 
tussen 14 en 17 uur in de kerk 
op het Heilig Hartplein. Het 
volledige programma vind je 
op de website.

 www.stad.gent/wijkbeurs 
 09 266 82 51 (wijkregisseur  

 Ilse Van Wambeke)

24 & 25 MAART
Wijkwandeling 
Sint-Amandsberg

Begijntjes en bloemisten 
waren de belangrijkste 
inwoners van het piepjonge 
Sint-Amandsberg. Na de 
afscheuring van Oostakker 
in 1872 leefde de Gentse 
gemeente op. Tijdens de 
wijkwandeling De Heuvel 
van Amandus kom je meer 
te weten over die bloeiende 
geschiedenis. De wandelin-
gen vinden plaats op 24 en 
25 maart, telkens om 10, 11, 14 
en 15 uur. Schrijf je gratis in via 
Gentinfo. Wees er op tijd bij, 
want de vorige edities waren 
snel volzet.

 www.go.stad.gent/ 
 wijkwandeling 

 09 210 10 10 (Gentinfo)

DO 8 MAART
WOMEN AFTER WORK

Op de Internationale Vrouwendag biedt De Centrale vanaf 
16 uur workshops en lezingen aan. Je kunt een les gender-
studies meepikken, kennismaken met ‘de Oprah Winfrey 
van de Arabische wereld’ of samen met een kunstenares 
een kalligrafie-kunstwerk maken. Een Indisch-oriëntaals 
dansoptreden van het Gentse dansgezelschap Maya Sape-
ra sluit de avond af. De workshops zijn gratis. Voor het diner 
betaal je 15 euro. Schrijf je in via Vormingplus. Tickets voor 
het dansoptreden kosten 11 euro en bestel je via Uitbureau.

 www.vormingplusgent-eeklo.be  
 (tik ‘Women After Work’ in het zoekvenster) 

 09 224 22 65  www.decentrale.be 
 09 233 77 88 (Uitbureau)  
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LAATSTE DAGEN
Expo’s 200 jaar UGent

De tentoonstelling In de Ban van de Tijd ontrafelt het mysterie 
van de tijd. Soms gaat die razendsnel, dan weer tergend traag. Je 
duikt in de verrassende geschiedenis van onze tijdbeleving aan 
de hand van spraakmakende objecten en geschriften. Maar veel 
tijd rest er niet: zondag 25 maart is de laatste expodag. Sluiten 
ook deze maand: Whale Spotting (Sint-Baafskathedraal, sluit op 
zondag 25 maart) en Recollection of the Abyss (Museum Dr. Guis-
lain, op dinsdag 27 maart). Dinsdag 27 maart sluit ook de expo 
Stad en universiteit. Sinds 1817. in het STAM. Laatste kans dus.

 www.sintpietersabdijgent.be  
 www.ugent.be/200/outofthebox  

ZO 4 MAART
Shop-op Zondag

Heb je tijdens de week weinig tijd over om te shoppen? Elke eer-
ste zondag van de maand is er een 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. 

 09 266 84 00 (Puur Gent)  www.puurgent.be
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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   @charlieslittleadventures, STAM Gent
2   @petracupcake, Design museum Gent
3   @kristoff_matteo_saeys, instadog
4    @talitha_tan, Lichtfestival Gent
5    @jandelrue, Lichtfestival Gent
6    @karelschautteet, Lichtfestival Gent
7    Lieselot Deveylder, stadszicht

#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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 DE TECHPEDITIE
Een interactieve pop-up expo

 TALKS 
Nemen robots de wereld over // Impact van tijd //   

Slimme technologie in huis // Micro-Electronica in  
ons lichaam // Toekomst van filmkijken

 WALKS 
 Literatuur // Architectuur // Cultuur // Gezin

 DEMO'S
Onderzoek vandaag kleurt het leven van morgen

 COMEDY
Nigel Williams fileert toekomstmythes

 KINDEREN
Workshops

URGENT.FM LIVE RADIO MUZIEK
Toekomst van radio Outer

DE KROOK
JAAR 001

10 MAART 2018
ZATERDAG

10:00 - 19:00
GRATIS

www.dekrook.be


