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20 jaar S.M.A.K.
Het S.M.A.K. haalt al jaren de 
meest spraakmakende ten-
toonstellingen naar Gent. Voor 
zijn twintigste verjaardag richt 
het Stedelijk Museum voor 
Actuele Kunst de spots op de 
eigen huiscollectie. 
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Klaar voor 2020
De energienormen   
worden aangescherpt.  
Een geïsoleerd dak en 
 dubbele beglazing zijn vanaf 
volgend jaar verplicht. Hoe 
maak je je appartement 
klaar voor 2020?

Al gemerkt dat bepaalde monumenten ’s 
avonds baden in een warm wit licht? Dat heeft 
alles te maken met het Gentse Lichtplan. Na de 
straatverlichting schakelen ook de monumen
ten over op energiezuinige leds: een energie

besparing tot 75 procent. Dat is al het geval voor 
de Karmelieten kerk, het SintMichiels huis, het 
Toreken op de Vrijdagmarkt, de tuin van het 
Geeraard de Duivel steen en de Kraanlei. Ver
gelijk voor/na op www.stad.gent/gentverlicht.

MAART

In een  
nieuw licht
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‘ De e-taxi is voor veel 
klanten een leuke eerste 
kennismaking met 
elektrisch rijden.’ 

Warmtepomp bij renovatie 
Heb je een warmtepomp of overweeg je er een te 
plaatsen in een gerenoveerde woning? Zorg ervoor 
dat je installatie goed afgesteld is, zodat je zo efficiënt 
mogelijk verwarmt. Voor een proefproject zoekt de 
Energiecentrale vijf renovaties met warmtepomp om 
die te optimaliseren. Stel je snel kandidaat.

  www.energiecentrale.gent   
  09 266 52 00 
energiecentrale@stad.gent 

WEGENWERKEN 
omgeving UZ 

Vlak bij het UZ Gent zijn 
grote werken gestart. 

De Steenakker, een deel 
van de Haardstedestraat, 

de Muilaardstraat en 
het Louis Roelandtplein 

krijgen meer groen, veilige 
oversteekplaatsen en meer 
auto luwe straten. Er komt 
een gloednieuwe geschei
den riolering, kruispunten 

worden heringericht en 
het Louis Roelandtplein 
wordt een woonerf. Het 

verkeer wordt via de 
Zwijnaardsesteenweg 

omgeleid. Eind 2020 zijn 
de werken klaar. 

  www.stad.gent (tik ‘Steenakker en 
omgeving’ in het zoekvenster) 

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

FRISSE LUCHT MET  
elektrische taxi’s
Een taxi bestellen? Vraag naar een 
elektrische rit als je er een boekt. Zo draag je 
bij aan schonere stadslucht, en voor dezelfde 
prijs krijg je een heel andere rijervaring. 
In Gent rijden er steeds meer etaxi’s rond 
als gevolg van Clean Power for Taxis, een 
project waarbij de Bond Beter Leefmilieu 
en taxi federatie GTL gemeenten en hun 
taxiondernemingen begeleiden bij de 
overstap naar een zeroemissietaxivloot. 
Tegen 2020 zullen er twintig rondrijden. 
Alle Gentse aanbieders vind je op de website. 
De Stad ondersteunt elektrische wagens 
via aankoopsubsidies, vergunningen 
en laadpalen.   
  www.elektrischetaxis.be 
 09 266 28 00 (Mobiliteitsbedrijf)

WIJK-WERKEN 
in Nieuw Gent 
Sinds 1 februari is er ook in Nieuw Gent een 
wijkwerkkantoor, aan het Rerum Novarumplein 
180. Wil je graag hulp bij huishoudelijke taken, 
zoals boodschappen doen, op huisdieren passen 
of naaiwerkjes verrichten? Dan kun je misschien 
een wijkwerker inschakelen. Zo bied je werk
zoekenden de kans om ervaring op te doen. Een 
wijkwerkcheque kost 7,45 euro per uur.

  www.stad.gent/wijk-werken 
 09 266 83 00 (Dienst Werk)

VAN EYCK

Start ticketverkoop
 
Wereldwijd worden slechts een twintigtal 
kunstwerken van de schilder Jan Van Eyck 
bewaard. Een deel daarvan reist naar Gent 
voor de tentoonstelling Van Eyck. Een optische 
revolutie. Op de tentoonstelling in het MSK is 
het nog wachten tot februari 2020, maar de 
online ticketverkoop is al gestart.

 www.vaneyck2020.be
 09 210 10 75 

YILMAZ KURSUN, TAXICHAUFFEUR

SPEELSTRATEN
vraag het aan  
Wil je je straat tijdens de 
zomervakantie of in septem
ber omtoveren tot een plek 
waar kinderen zorgeloos 
kunnen spelen? Vraag dan 
vóór woensdag 20 maart een 
speelstraat aan. Een speel
straat wordt tussen 14 en 20 
uur afgesloten voor alle door
gaand verkeer. Alleen straten 
waar geen openbaar vervoer 
passeert, komen in aanmer
king. De omliggende straten 
moeten bereikbaar blijven 
en de buren moeten akkoord 
gaan. Je vindt het aanvraag
formulier op de website.

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

 09 269 81 10 (Jeugddienst) 

 
SPORTKAMPEN
in de zomer  
De zomerkampen beloven 
opnieuw een zomer boordevol 
actie: zwemmen, tennis en 
voetbal of trendy sporten zoals 
skateboarden, freerunning en 
zwerkbal. Bekijk het program
ma op de website of haal een 
brochure in de sporthallen, 
zwembaden of de Stadswinkel 
(Botermarkt 17A). Gentenaars 
kunnen inschrijven vanaf 
zaterdag 23 maart, nietGente
naars vanaf maandag 25 maart, 
telkens om 9 uur. 

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

KROKUS
in de musea
Tijdens de krokusvakantie, van 
2 tot 10 maart, valt er heel wat te 
beleven in de Gentse musea: zoek
tochten, rondleidingen, ateliers ... 
Op de website vind je een over
zicht van alle activiteiten in het 
S.M.A.K., MSK, Design Museum 
Gent, STAM, Industriemuseum, 
Het Huis van Alijn, De wereld van 
Kina en de SintPietersabdij.

  www.stad.gent (tik ‘krokusvakantie in de 
musea’ in het zoekvenster)

 09 210 10 10 (Gentinfo) 

VOGELS 
voor Susketwiet 
Kun je een aardig stukje breien, 
naaien, haken of vilten? De wereld 
van Kina: het Huis zoekt Gentenaars 
die zachte en warme vogeltjes 
willen maken voor de tentoon
stelling Susketwiet. De vogelzaal 
wordt uitgebreid met een voel en 
luisterparcours en er komt een nest 
vol vogels. Alle vogels zijn welkom, 
als ze maar kleuterproof en wasbaar 
zijn. Breng je vogel voor 31 maart 
naar SintPietersplein 14.

 www.dewereldvankina.be
 09 244 73 73
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In Gent staan tien vredesbomen. 
Zes oude reuzen werden geplant om 
het einde van de Eerste of de Tweede 

Wereldoorlog te vieren. Ze krijgen nu het gezelschap van vier nieuwe 
vredesboompjes in Zwijnaarde, Gentbrugge, Drongen en Meulestede. 
De plantactie is het laatste wapenfeit van de herdenking van de  
Groote Oorlog. 

www.stad.gent (tik ‘bomen in de stad’ in het zoekvenster) 
 09 323 66 00 (Groendienst)

PLANTACTIE 
Vredesbomen
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NIEUWE 
fietsparkeer-

plaatsen 

De wijk 
Watersportbaan-Ekkergem 

krijgt er deze maand 
312 fietsparkeerplaatsen 

bij. Het is de bedoeling dat 
elke bewoner in dichtbe-
bouwde stadswijken een 
fietsenstalling krijgt op 

maximaal honderd meter 
van zijn of haar deur. Eerder 

kregen andere wijken al extra 
plaatsen. Je vindt alle 11.000 
fietsenstallingen in Gent terug 

op de website.

   fietsrouteplanner.gentfietst.be
 09 266 28 00 (Mobiliteitsbedrijf)

MINDER AFVAL  
met wasbare luiers 
In Gentse vuilniszakken zitten flink wat 
luiers. Daarom subsidieert de Stad de 
aankoop van herbruikbare luiers, gaande 
van de klassieke katoenen luier tot 
voorgevormde broekluiers. De helft van 
het aankoopbedrag wordt gesubsidieerd 
met maximum 100 euro per kind. De 
subsidie geldt tot en met 30 september. 

 www.stad.gent (tik ‘luier’ in het zoekvenster) 
 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)

SPORTLESGEVERS 
Iets voor jou? 
Ben je 16 jaar of ouder? Volg je een opleiding 
sport of pedagogische wetenschappen of heb 
je al zo’n diploma op zak? Dan kun je lesgever 
worden bij de Sportdienst voor de sportkampen, 
cursussen en sportdagen. Interesse? Bel 09 266 
80 60 of mail lesgevers.sport@stad.gent voor 
een verkennend gesprek.  

  www.stad.gent (tik ‘werken bij de Sportdienst’ in het zoekvenster) 
  09 266 80 60 (Sportdienst)

wie
Elise Marmad

waar
GO! Atheneum Gentbrugge

ONTMOET 

Elise Marmad

“Hoezo geen dinokoeken en frisdranken 
meer!? Toen het schoolwinkeltje op 1 
september overschakelde op water-
met-een-smaakje en gezonde koeken 
hoorde ik hier en daar wat gemor op de 
speelplaats. Maar het aanbod van soep 
en broodjes zal op veel enthousiasme 
kunnen rekenen. Die producten worden 
dagvers geleverd door de sociale  
bakkerij Compaan. De tussendoortjes 
komen van bij Oxfam. En af en toe is 
er een gezond dessertje uit de Gentse 
Zuivelhoeve uit Oostakker. Lekker! 
Iedereen zal zijn herbruikbare fles gratis 
met kraantjeswater kunnen vullen aan 
nieuwe tapinstallaties. We zijn binnen de 
scholengroep een van de eerste scholen 
die overschakelt op gezond, ecologisch, 
lokaal en/of fair trade. Ook tijdens de 
lessen hebben we het daar vaak over. 
Die ervaring willen we delen.” 

In het Ooievaarsnest 
verkopen ze sinds enkele 
weken enkel nog eerlijke, 
ecologische  en gezonde 
tussendoortjes, broodjes 
en soep. ‘Middelbare 
scholen zijn dringend toe 
aan een inhaalbeweging’, 
zegt Elise Marmad van de 
leerlingenraad. 

172 KILOGRAM  
HUISHOUDELIJK  
AFVAL PER INWONER

Is er nog werk aan je backhand? Schrijf je 
in voor de vervolmakingscursus tennis. De 
cursusreeks omvat twaalf uur, gespreid over 

acht weken in april, mei en juni. Je moet ervaring hebben en minstens 
18 jaar zijn. Gentenaars kunnen inschrijven vanaf woensdag 6 maart, 
nietGentenaars vanaf donderdag 7 maart, telkens om 9 uur. 
 www.stad.gent/sport 

 09 266 80 00 (Sportdienst) 

VOORJAARSCURSUS
tennis

6

Ook werken aan gezonde voeding op school? 
Je kunt rekenen op subsidies en ondersteuning. 
Kijk op klimaat.stad.gent (klik door op ‘scholen’)
of bel 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat).
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Van Over the Edges tot 
Gerhard Richter: het 

S.M.A.K. haalt al jaren de 
meest spraakmakende 
tentoonstellingen naar 

Gent. Voor zijn twintigste 
verjaardag richt het Stedelijk 

Museum de spots op de 
eigen huiscollectie. 

Andy Warhol, Francis Bacon, 
Panamarenko, David Hock
ney ... Het zijn maar een paar 
van de ronkende namen die 

het S.M.A.K. in huis heeft. Met meer 
dan drieduizend werken verzamelde het 
museum de voorbije zestig jaar de be
langrijkste collectie hedendaagse kunst 
van het land. Maar die verzameling werd 
nog maar mondjesmaat aan het publiek 
getoond, als er een verband was met 
lopende tentoonstellingen. Nu het mu
seum in een jubileumjaar is aanbeland, 
duikt het in zijn eigen depot.        

Iedereen kunstenaar
Voor het eerst sinds het S.M.A.K. in 1999 
opende, wordt het hele museumgebouw 
gebruikt om de eigen collectie te tonen. 
Of beter: een deel ervan. “We halen twee
honderd werken uit ons depot”, zegt ar

tistiek directeur Philippe Van Cauteren. 
“Een fractie van wat we in huis hebben, 
maar het is een mooie dwarsdoorsnede. 
We tonen kleppers als Luc Tuymans, 
Berlinde De Bruyckere en Rinus Van 
de Velde, maar ook kunstenaars van 
wie je nog nooit gehoord hebt. Ze zijn 
allemaal belangrijk: een collectie is 
een landschap. Grote bomen, struiken, 
gras ... alle elementen samen zorgen 
voor een boeiend geheel. We pakken 
dus niet uit met enkel meesterwerken, 
ook minder bekende stukken krijgen 
een plekje. En we slaan ook onze vleu
gels uit: zo kun je The Aeromodeller van 
Panamarenko en Wirtshaftswerte van 
Joseph Beuys bewonderen bij de buren 
van het Museum voor Schone Kunsten.”
Vanaf zaterdag 16 maart kun je de expo 
gaan bekijken. Maar verwacht geen 
overzichtstentoonstelling. Het wordt 

‘Een goed 
museumbezoek blijft 

nazinderen.’
PHILIPPE VAN CAUTEREN 

ARTISTIEK DIRECTEUR

een ware ontdekkingstocht. “Klassieke 
en minder klassieke themaroutes leiden 
je kriskras doorheen de collectie. De rou
te  over schilderkunst brengt je bijvoor
beeld ook bij werken die ogenschijnlijk 
niks met schilderen te maken hebben. 
Een andere route leidt je langs werken 
waarvan je kunt vermoeden dat ieder
een ze kan maken. Actuele kunst kampt 
met vooroordelen. Bij De Mosselpot 
van Marcel Broodthaers denken velen 
wellicht: ‘Is dat kunst? Dat kan ik ook’. Ze 
hebben gelijk, maar het draait niet alleen 
om technische verfijning. Kunst roept 
vragen op. En een goed museumbezoek 
begint pas als je weer buitenstapt en de 
ervaring blijft nazinderen.”

Eigen collectie
Een vraag die zich opdringt: waarom 
pakt het S.M.A.K. voor zijn verjaardag 

eigenlijk niet uit met een grote naam als 
Banksy? “Dit is een uitgelezen moment 
om het belang van onze eigen collectie te 
vieren”, zegt Philippe Van Cauteren. “Die 
stond nog nooit in de kijker. Grote, inter
nationale tentoonstellingen vragen ook 
ontzettend veel voorbereiding. En het 
wordt alsmaar moeilijker om werken in 
bruikleen te krijgen: de normen zijn een 
pak strenger geworden. Ons museum 
is aan een grondige makeover toe. We 
dromen van een nieuw gebouw dat een 
stuk groter is dan het huidige. Op drukke 
dagen tijdens de tentoonstellingen van 
Gerhard Richter of Raoul De Keyser kon 
je hier vaak over de koppen lopen.” De 
Stad liet al een studie uitvoeren om te 
zien of een nieuwbouw in het Citadel
park in te passen valt. “De plannen zijn 
nog niet concreet, maar stel je voor: een 
groter museum betekent meer plaats 

voor onze eigen collectie. Deze tentoon
stelling toont wat misschien mogelijk is 
in de toekomst.”

Chapeau voor Hoet
Met de expo wordt vooruit én terug
geblikt. Ook Jan Hoet, grondlegger van 
de collectie, duikt weer op. “We tonen 
enkele mooie portretten van hem door 
Marlene Dumas. Die herinneren eraan: 

EXPO
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dit is de man die de zaak oprichtte. Jan 
is onze bezieler, we brengen nog elke 
dag hommage aan hem in wat we doen. 
Maar het museum is al lang niet meer 
het verhaal van één persoon. Het is een 
organisatie van zestig medewerkers, 
2.000 vrienden, 100.000 bezoekers per 
jaar en vele Gentenaars die het S.M.A.K. 
in hun hart dragen.” 

DUIK IN  
HET DEPOT
20 jaar S.M.A.K.

De Collectie (1) - Highlights for a Future,   
van 16 maart tot 29 september

Een rondleiding met gids? Bel 09 210 10 75 of  
mail boekjebezoek@stad.gent 

Stedelijk Museum voor Actuele Kunst
Jan Hoetplein 1
 09 240 76 01, info@smak.be
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 Maak je woning in orde voor 2020.  
Begeleiding bij de renovatie van je appartement?  

 Neem contact op met de Energiecentrale via 09 266 52 00 of 
energiecentrale@stad.gent  www.energiecentrale.gent  

(tik ‘renovatiebegeleiding appartement’ in het zoekvenster)

‘De Energiecentrale  
heeft mijn renovatie twee 

jaar opgevolgd.’

‘Begin op tijd.’
Caroline Verbeke
Eigenaar
“Een eigenaar is meestal geen expert, 
de renovatiebegeleider wel. Hij heeft de 
renovatie van het dak in mijn gebouw 
bijna twee jaar lang opgevolgd. Hij 
vergeleek offertes en hielp ons betere iso
latiewaarden halen. Tijdens de werken 
lette hij erop dat de koepels en dakramen 
mee geïsoleerd werden. Nu de renovatie 
achter de rug is, maakt hij ons wegwijs in 
de premies die we kunnen krijgen.”  

‘Haal er een expert bij.’
Luc Vander Meeren 
Syndicus
“Vreemde ogen dwingen soms. Als syn
dicus stimuleren we eigenaars al jaren 
om dakisolatie en dubbel glas te plaat
sen. Iedereen overtuigen is niet altijd 
eenvoudig. Een bezoek van de renovatie
begeleider helpt. Die slaagt er vaak in om 
ook de moeilijkere medeeigenaars te 
overtuigen. Hij vertelt over de meerwaar
de van de renovaties, maar wijst ook op 
de verplichting.” 

‘Vraag gratis advies.’
Bart Morel
Energiecentrale
“Renoveren in een appartementsgebouw 
is complex. Verschillende eigenaars 
moeten samen beslissen.  
De Energiecentrale begeleidt eigenaars 
en syndici daarbij. We komen uitleg 
geven over de nieuwe energienormen.  
Je kunt ook bij ons terecht voor tips 
en neutraal advies. We helpen bij het 
opvolgen van de werken.  Ons advies is 
helemaal gratis en vrijblijvend. Je kiest 
zelf wat je ermee doet.”

De energienormen worden 
aangescherpt, ook voor 

appartementsgebouwen. 
Een geïsoleerd dak en 

dubbele beglazing zijn vanaf 
volgend jaar verplicht. 

Hoe maak je je 
appartement klaar voor 

2020?

EERSTE HULP  
BIJ ISOLATIE ‘Ik vervang de 

liedjes in de week 
vóór Pasen.’ 

KENNETH THEUNISSEN STADSBEIAARDIER

Kies jouw liedjes op www.stad.gent/beiaard  
Historische Huizen Gent
 09 266 85 00 – historischehuizen@stad.gent

E en instantklassieker schrijven die 
zelfs op een klokkentoren gespeeld 
wordt: het is niet velen gegeven, 
maar de Gentse zanger en liedjes

schrijver Lieven Tavernier kreeg het voor 
elkaar. Om kwart voor elk uur spelen de 
54 klokken van het belfort De fanfare van 
honger en dorst. Dat liedje, over weemoed 
en vervlogen jeugdjaren, werd bekend in 
de versie van Jan De Wilde. Tavernier is 
blij met de beiaardversie. 
Lieven Tavernier: “En niet alleen omdat 

de auteursrechten aantikken (lacht).  
Mijn ouders hadden een winkel in de  
Mageleinstraat. Vanuit het raam van 
mijn jongenskamer kon ik het belfort 
zien en de klokken horen. Dat de speel
trommel nu een van mijn eigen liedjes 
speelt, vind ik heel mooi. Ik had nooit 
durven dromen dat die song zoveel men
sen zou aanspreken.”

De klokken zwijgen
Je kunt De fanfare van honger en dorst nog 
tot begin april uit het belfort horen lui
den. Daarna starten restauratiewerken 
aan de speeltrommel en nadien vervangt 
stadsbeiaardier Kenneth Theunissen de 
vier liedjes op de trommel. Daar heeft hij 
de handen mee vol.
Kenneth Theunissen: “Die speeltrommel 
is 360 jaar oud. Het is een soort draai
orgel met 17.500 gaatjes. Je kunt er vier 
korte liedjes op programmeren door in 
welbepaalde gaatjes metalen pinnen te 
steken. Dat noemen we ‘versteken’. Mijn 
versteek start één week voor Pasen. Die 
dag gaat, meteen na de avondmis, de 
Stille Week van start. Dan zwijgen de 
klokken. Het werk moet klaar zijn op 
Witte Donderdag. Vanaf Pasen speelt de 
trommel de vier nieuwe liedjes, om het 
kwartier eentje.”
Net als twee jaar geleden mag je zelf vier 
liedjes kiezen uit een longlist. Gente
naars met zin voor traditie mogen gerust 
zijn: het officieuze Gentse volkslied  
Klokke Roeland staat er opnieuw tussen.

Om het kwartier spelen de 
klokken boven in het belfort 
automatisch een melodietje. 
Binnenkort programmeert de 
stadsbeiaardier nieuwe liedjes 
op de eeuwenoude speeltrom-
mel. Welke? Daar mogen de 
Gentenaars zelf over beslissen. 

VIER  
VERZOEKJES
voor de klokken

BEIAARD
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Kookworkshops, 
computerinitiatie, 

daguitstappen: er valt veel 
te beleven voor senioren. 

Maar wie niet goed ter been 
is, moet er natuurlijk wel 

raken, op al die activiteiten. 
Mariette kan rekenen op 

vrijwilliger Marcel.

SENIOREN

Buddyproject
Els Lecompte (Departement Ouderen
zorg): “Nieuwe technologie wordt een 
deel van de oplossing. Zoals bij het 
buddyproject Hello Jenny. Dat brengt 
senioren en studenten samen met wat 
we een slimme speaker noemen. Sensoren 
op de voordeur registreren hoe vaak de 
voordeur van de senior opengaat. Is dat 
maar weinig, dan krijgt de senior vanuit 
de speaker de vraag of hij zin heeft in een 
bezoekje van zijn buddy. De senior kan ja 
of nee antwoorden met een simpele druk 
op de knop. Wil hij of zij een afspraak, 
dan krijgt de student een berichtje op 
zijn Messengerapp. Technologie kan 
sociaal contact makkelijker maken. De 
rest blijft natuurlijk mensenwerk.”

MuideMeulestede is een jonge wijk. 
Mariette Van Weerst (93) trekt de gemid
delde leeftijd een tikje op. We ontmoe
ten haar in het lokaal dienstencentrum 
De Waterspiegel. Ze schuifelt er voor
zichtig achter haar rollator aan, op weg 
naar de workshop kokerellen. 
Mariette Van Weerst: “Ik heb hier 35 jaar 
lang vrijwilligerswerk gedaan, tot mijn 
90ste. Toen ging het niet meer. Maar ik 
kom nog vaak. Op maandag maken we 
samen hapjes klaar en op donderdag 
doet de kapper mijn haar. Ik lunch hier 
elke dag en ik mis geen enkel feestje. 
Het centrum is mijn tweede thuis, zeg 
ik altijd.”

Geweldige mens
In haar eentje raakt Mariette niet meer 
in De Waterspiegel. Een busje van het 
centrum haalt haar op voor de lunch. 
Voor speciale verzoekjes is er vrijwilliger 
Marcel Dobbelaere (68). “Een geweldige 
mens”, steekt Mariette de loftrompet. 
“We gaan vaak samen op pad, voor een 
wandeling met de rolstoel. Of naar de su
permarkt. Laatst nog om beddenlakens 
te kopen.”
Marcel Dobbelaere: “Ik doe dat ook voor 
andere mensen. Het centrum regelt de 
ritjes en ik krijg een kilometervergoe
ding. Mensen helpen is plezierig. Ik kan 
het iedereen aanbevelen (lacht).”
Zoals Mariette zijn er velen: oud, alleen
staand en niet meer in staat om zich op 
eigen houtje te verplaatsen. Mensen die 
aan hun woning gekluisterd zijn, dreigen 
te vereenzamen. De Stad Gent zoekt naar 
oplossingen.

‘Technologie helpt, 
maar het blijft  
mensenwerk.’

BUDDY’S  
TEGEN  

EENZAAMHEID
‘Vrijwilligers 
maken het  
verschil.’  

‘Meer dan 43.000 Gentenaars zijn 65-plus. 
Velen zijn single. Sommigen voelen zich 
eenzaam of dreigen in een isolement te raken. 
Maatschappelijk werkers gaan in Gent actief 
op zoek naar eenzame mensen. Ze brengen 
hen in contact met buren of vrijwilligers uit de 
buurt. Maar ze kunnen onmogelijk iedereen 
bereiken. Vrijwilligers kunnen daarom een 
groot verschil maken. Is dat iets voor jou? 
Neem dan contact op met een lokaal diensten-
centrum in je buurt. De stad telt elf van die 
centra. Ze hebben een ruim aanbod van activi-
teiten en een uitgebreid vrijwilligersnetwerk. 
Je bent ook welkom in een van de 23 Open 
Huizen. Deze ontmoetingsplekken worden 
uitgebaat door groepjes vrijwilligers.’

Kom langs en word vrijwilliger bij een lokaal 
dienstencentrum of een Open Huis in je buurt.

  Lokale dienstencentra: www.ocmwgent.be/
ocmwinuwbuurt of 09 266 35 14 (Ouderenzorg)
  Open Huizen: www.stad.gent (tik ‘open huizen’ 
in het zoekvenster) of 09 266 55 50 (Dienst 
Ontmoeten en Verbinden)

Bert Seys (Departement Ouderenzorg): 
“Naast de professionele hulpverleners 
doen de vele Gentse vrijwilligers fan
tastisch werk. Ze spelen voor chauffeur, 
helpen met de boodschappen of zorgen 
voor gezelschap. Maar extra ondersteu
ning is meer dan welkom. Zeker omdat 
de groep alleenstaande ouderen alleen 
maar zal groeien.”
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‘Dol op elkaar,  
en op de foor.’

BIANCA GHYSELINCK, FOORFAN

Halfvastenfoor
23 maart - 14 april 
Sint-Pietersplein en daarrond 

  www.stad.gent/halfvastenfoor 
 09 210 10 10 (Gentinfo)

S inds hun tienerjaren hebben Bianca 
Ghyselinck en haar man Karel nog 
geen enkele Halfvastenfoor gemist. 
Deze editie heeft zelfs een gouden 

randje. “Het is 25 jaar geleden dat we er 
onze eerste date hadden”, legt Bianca 
uit. “Ik herinner me die lentedag uit 1995 
als gisteren. Ik was toen zeventien, en 
toch is de kermis sindsdien niet zo gek 
veel veranderd. Wij trouwens ook niet: 
nog steeds dol op de foor en op elkaar. 
Alleen gaan we er nu heen met onze twee 
tieners (lacht).” 

Gezinsfeestje
Vorige keer mondde de jaarlijkse uitstap 
uit in een echt feestje: het gezin won toen 
voor 150 euro bonnen en jetons. Bianca: 
“Dampende oliebollen, wilde attracties, 
ritjes van de glijbanen in juten zakken … 
De pret kon letterlijk niet op. Lotte en 
Thomas hebben toen heel wat bonnetjes 
uitgedeeld en zo andere kinderen blij 
gemaakt. Mooi om te zien.” 

Korting
Dit jaar maken twintig gezinnen kans 
op een bonnenpakket ter waarde van 
150 euro. “Om aan de foorwedstrijd deel 
te nemen, schrijf je je in via de website 
van Radio 2”, zegt Heidi Rogiest (Dienst 
Evenementen, Feesten, Markten en 
Foren). “Naar jaarlijkse traditie is er ook 
een Buffalodag op de Halfvastenfoor. Die 
dag kun je met de KAA Gentspelers op 
de botsauto’s of naar het schietkraam en 
krijg je met een supporterskaart of outfit 
dertig procent korting. Zak gerust eens 
af naar het SintPietersplein. De onder
grondse parking is vlot bereikbaar.”
De Halfvastenfoor telt meer dan honderd 
attracties. Voor elke leeftijd is er wat 
wils: molentjes en viskramen voor de 
kleuters, botsauto’s voor de stoere tieners 
of traditionele smulkramen en drank
tenten voor wie gewoon wat wil rond
struinen. Op de stadswebsite zie je welke 
toestellen je door elkaar schudden, heen 
en weer zwieren of wegkatapulteren. 

De Halfvastenfoor, van zater-
dag 23 maart tot zondag 14 
april, valt drie weken later dan 
vorig jaar. Daardoor overlapt 
de kermis zeven dagen met 
de paasvakantie, tot jolijt van 
de schoolgaande jeugd. 

WAAR IS  
DAT FEESTJE?

KERMIS

wie
Charlotte Tytgat (Woonwijzer)
waar
Hundelgemsesteenweg 125  
9050 Gent

“Sluit je een nieuw contract af als verhuur-
der, huurder of kotstudent? Informeer je 
grondig voor je het opstelt of ondertekent. 
Sinds 1 januari is er een nieuw decreet. 
Voor huurcontracten die sinds die datum 
worden gesloten, gelden nieuwe regels. De 
duur van de huurovereenkomst, de huur-
waarborg en de opzeggingsmogelijkheden 
veranderen. Nieuwe spelregels zijn er ook 
voor de staat van het gehuurde goed, de 
overdracht van de huurovereenkomst, 
onderverhuring, de indexatie en de herzie-
ning van de huurprijs. Op www.woninghuur.
vlaanderen vind je alle details. Of kom langs 
bij de Woonwijzer (de vroegere Woonwin-
kel) in je buurt. We geven daar ook advies 

– juridisch en ander –  over hoe je huurt en 
verhuurt zonder kopzorgen. Met een kopje 
koffie erbij (lacht).”

www.stad.gent (tik ‘woonwijzer’ in het zoekvenster)
09 266 76 40 (Dienst Wonen)
wonen@stad.gent

(ver)huur  
je zonder  
zorgen

DANKZIJ CHARLOTTE …

Gent telt 6 woonwijzers:  
Brugse Poort, Dampoort,  
Ledeberg, Rabot, Sluizeken en Zuid
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START

Maart is Jeugdboekenmaand 
en dat vier je dit jaar met je 
vriendjes. De Krook en de 

wijkbibliotheken organiseren 
een heleboel gratis 

activiteiten rond het thema 
vriendschap. Een feestje met 

schrijvers, tekenaars  
en vertellers. 

Jeugdboekenmaand

VRIENDEN
BOVEN

4

2 3

1

5

EXPO
 
Schrijven passé? Het afgelopen jaar 
kozen 26 Gentse klassen een pen
nenvriend uit. De Papegaaiduikers 
van Jenaplanschool De Feniks uit de 
Brugse Poort gingen aan de slag met 
de brieven, met pennen van hun fa
milie en verhalen over schrijfmaatjes. 
Met het Huis van Alijn zetten ze een 
interactieve tentoonstelling op in de 
kinderbibliotheek, op verdieping 1. 
Die start op zaterdag 30 maart om 
15.30 uur. Heel wat pennenvrienden 
zijn erbij. De expo loopt nog tot 4 mei.

www.stad.gent/bibliotheek (klik door op ‘activiteiten’)
Bibliotheek De Krook
Miriam Makebaplein 1
09 323 68 83

Drongen 
Illustrator Sabien Clement maakte 
samen met acteur Dimitri Leue 
het boek Boom Boom, over een 
bijzondere vriendschap tussen 
twee eekhoorns. Sabien komt er uit 
voorlezen. Ze vertelt ook over haar 
werk als tekenaar en helpt je je ei
gen wenskaart maken, vol kleur en 
vrolijke eekhoorns. Schrijf in in de 
bib of via 09 236 27 32 (vanaf 8 jaar).

• Woe 6 maart om 14.30 uur
• Bibliotheek Drongen  

(Antoon Catriestraat 4) 

Ledeberg
Als iemand je op het puntje van 
je stoel krijgt, is het wel Veerle 
Ernalsteen. Als geboren verteller 
gooit ze lijf en leden in de strijd.  
Ze kent sprookjes en volksverha
len uit alle windstreken. Voor de 
gelegenheid serveert ze de mooiste 
vertellingen over vrienden, vrien
dinnen en camaraderie. Vanaf 7 jaar.

• Woe 20 maart vanaf 14.30 uur
• Bibliotheek Ledeberg  

(Driesstraat 99) 

Zwijnaarde
Hoe maak ik een vriend? Jeugd
schrijfster Evelien De Vlieger kent 
het antwoord. Het hoofdperso
nage Felix uit haar gelijknami
ge boek ontrafelde de ultieme 
formule. In deze workshop toont 
Evelien hoe je een vriendschaps
schrift maakt en zoek je samen uit 
hoe vriendschap precies in elkaar 
steekt. Schrijf in in de bib of via 
09 242 09 15 (vanaf 8 jaar).

• Woe 13 maart om 14.30 uur
• Bibliotheek Zwijnaarde  

(HeerwegZuid 22)

De Krook
Kunnen mensen en dingen vrien
den worden? Muzikant Martijn 
zoekt het uit tijdens de workshop 
en performance Twee handen op 
één buik. Hij probeert zijn cello tot 
leven te wekken, maar daarvoor 
heeft hij jouw hulp nodig. De grens 
tussen luisteren en zelf musiceren 
wordt erg dun. Schrijf als duo van 
(groot)ouder en kind vanaf 6 jaar 
in in de bib of via  
www.stad.gent/bibliotheek.

• Woe 27 maart om 14 en 15 uur

Nog in De Krook
... wordt de Jeugdboekenmaand 
afgesloten met een klinkend feest. 
Kleuters vanaf 3 jaar kunnen in de 
kinderbibliotheek luisteren naar 
vrolijke vriendschapsverhalen door 
huisvertellers Tom Vout en Tine 
Vandenbussche. Voor kinderen van 
5 tot 7 jaar zijn er muzikale work
shops, vanaf 7 jaar kun je je eigen 
vriendschapskaarten drukken, 
nieuwe maten maken bij het vir
tuele kampvuur en brieven sturen 
vanop de expo Pen je vriendje.

• Za 30 maart vanaf 10 uur. 

DE ROUTE



Jazzmuzikanten hebben altijd al over de muurtjes geloerd. Fluitist en saxofonist 
Nathan Daems verkent samen met bassist Marco Bardoscia en drummer Lander 
Gyselinck de combinatie van hedendaagse jazz met Indische raga. Ze doen dat in 
het gezelschap van de Frans-Servische pianist Bojan Z (pionier in de versmelting 
tussen jazz en balkanmuziek) en de Indische zangeres Sawani Mudgal. Om 20 uur in 
Muziekcentrum De Bijloke (Godshuizenlaan 2).

 www.bijloke.be
  09 323 61 00

Shop-op Zondag
ZO 3 MAA
Heb je tijdens de week weinig tijd om 
te winkelen? Elke eerste zondag van de 
maand is koopzondag, ook in 2019. Heel 
wat winkels in het centrum van Gent 
openen vanaf de middag hun deuren. De 
tram en bus naar en in Gent zijn gratis. 

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

Fiddlers on the Move
WO 6 – ZO 10 MAA 
Met Fiddlers on the Move wordt De 
Centrale van 6 tot 10 maart het mekka 
van de (folk)viool. Wouter Vandenabeele 
nodigt zijn meest getalenteerde  
collega- violisten uit binnen- en buiten-
land uit voor workshops en concerten. 
Dit jaar zijn dat Szabadság, Baltazar 
Montanaro, Makis Baklatzis & Giannis 
Karakalpakidis, Trio Trad en vele anderen. 

 www.decentrale.be 
 09 265 98 28

Maakdag 
DI 5 MAA 
Drukken, weven, spinnen … De 
Maakdag in het Industriemuseum 
(Minnemeers 10) is een knutseldag 
voor het hele gezin. Tussen 10 en 
17 uur staan er in de voormalige 
katoenfabriek allerlei workshops 
en ateliers op het programma voor 
kinderen van 3 tot 12 jaar en hun 
(groot)ouders. Je gaat er creatief 
aan de slag met textiel, wol, weef-
getouwen, drukpersen en ander 
fraais uit ons industrieel verleden. 
Wie graag experimenteert, kan zich 
vrij uitleven in de Tinker Studio. 

 www.industriemuseum.be
 09 323 65 00

Big Folk &  
Irish Night
ZA 2 MAA
Op 2 maart organiseert De Centrale 
(Kraankindersstraat 2) om 20 uur 
een onvervalste folkavond: Big 
Folk ‘n Irish Night. De Gents-Ierse 
singer-songwriter Daithi Rua is 
gastheer en presentator. De groep 
Brisk focust op Angelsaksische en 
Bretoense muziek. De vijfkoppige 
band MissT XL brengt folknummers 
uit de vier windstreken. 

 www.decentrale.be 
 09 265 98 28

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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Ragini Trio

WO 13 MAA 

TIP

MAART

19

Vrijwilligersbeurs 
ZA 2 MAA
Ziekenvervoer, huiswerkbegelei-
ding, een handje toesteken op 
een sportevenement of festival … 
De mogelijkheden voor vrijwilli-
gerswerk zijn ontelbaar. Wil je ze 
verkennen? Op 2 maart vindt de 
Vrijwilligersbeurs plaats, van 11 tot 
16 uur in de business lounge van de 
Ghelamco Arena. Je maakt er kennis 
met meer dan vijftig organisaties 
die met vrijwilligers werken. De 
beurs is gratis en je hoeft je niet op 
voorhand in te schrijven.

 www.vrijwilligerspunt.stad.gent 
 09 267 03 00

Vrouwendag
VR 8 MAA 

Ciné Privé
DO 14 - ZO 17 MAA

Startfest
VR 29 & ZA 30 MAA 

wie
Helen Blanchaert

 waar
Blekerijstraat

Helen B 
DE AGENDATIPS VAN

Zie agenda pagina 19-21

Tot voor kort tekende ze 
enkel op vergaderingen. 
Vandaag eten en drinken 
duizenden mensen uit 
servies met de bekende 
tekeningen van Helen 
Blanchaert. Wat doet de 
onderneemster tijdens 
de krokusvakantie? 

“Ik ben niet echt iemand die 
op de barricaden springt op 8 
maart, de Vrouwendag. Toch 
ben ik graag een rolmodel.  
Ik merk dat mijn verhaal vrou-
wen inspireert die dromen van 
een carrièreswitch. Mama’s wor-
den nog te vaak thuis verwacht. 
Bij ons doet de man het huis-
houden, hoor (lacht). Anders 
had ik nooit voor tweehonderd 
procent voor mijn zaak kunnen 
gaan. Ik ben best trots op wat 
mijn vriend en ik – hij doet de 
communicatie – gerealiseerd 
hebben: ons servies-met-art-
work raakte bekend via koffie-
bars en interieurwinkels in Gent. 
Drie jaar later hebben we 280 
verkooppunten, tot in Japan.”
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 -voordeel van de maand:
Gratis ticket voor Ciné Privé
in ruil voor 10 UiTPAS-punten

Ontdek meer activiteiten 
op www.uitingent.be

 www.facebook.com/uitingent
 @UiTinGent

Vier dagen kortfilms, animatie en andere creatieve uitspattingen: dat is Ciné Privé in een 
notendop. Je kunt er een selectie films meepikken van aanstormend talent uit binnen- en 
buitenland, maar ook een reeks voorstellingen van talent uit Nieuw Gent, de wijk waar het 
festival neerstrijkt. Zo voorziet het kinderkoor Mais Quelle Chanson enkele films van een 
live soundtrack, en staat er ook dans en toneel op het programma. Op zaterdag kunnen 
jonge filmmakers speeddaten met experts uit de filmwereld en op zondag speelt een gratis 
familiefilm. Het kloppend hart van het festival is buurtatelier Campus (De Pintelaan 263). 
   www.cineprive.be
 09 323 61 80 (Cultuur Gent)

agenda

Miriam Van hee
DO 14 MAA 
Dichteres en stadsgenote Miriam 
Van hee neemt op 14 maart plaats in 
de Paarse Zetel voor een interview 
met Griet Pauwels. Van hee kreeg de 
prestigieuze Ultima voor Letteren. Als 
slaviste vertaalde ze onder meer Anna 
Achmatova en Osip Mandelstam. Het 
interview vindt plaats van 12.30 tot 
13.15 uur in Bibliotheek De Krook. 

 www.stad.gent/bibliotheek (klik 
door op ‘activiteiten’) 
 09 224 22 65 (Vormingplus).

Bavo Dhooge
DO 28 MAA
Talkies, de maandelijkse talk-
show van Film Fest Gent, heeft 
schrijver-scenarist Bavo Dhooge 
te gast. Bavo Dhooge is de meest 
gelauwerde Vlaamse misdaadauteur. 
Patrick Duynslaegher praat met hem 
over de films of de filmervaringen van 
zijn leven. Om 19.30 uur in Bibliotheek 
De Krook (Miriam Makebaplein 1).

 www.stad.gent/bibliotheek (klik 
door op ‘activiteiten’)
 09 224 22 65 (Vormingplus)

Hack the museum
ZA 16 MAA
Heb jij als IT-professional of -hobbyist 
een antwoord op de digitale uitdagingen 
en vraagstukken van de Gentse musea? 
Hobbyisten, IT-studenten, professionals 
en anderen kunnen creatief aan de slag 
met de open data van de musea. Op 
Apps for Ghent, op 16 maart vanaf 9 uur 
in het STAM (Godshuizenlaan 2), presen-
teer je je product voor een jury. Bekijk 
de voorbereidingsdagen en de rand-
activiteiten op www.appsforghent.be en 
schrijf je in. 
  09 266 56 25 (Dienst Data en Informatie) 

Lee Anderson
ZA 9 MAA
De Gentse singer-songwriter Lee 
Anderson neemt je op 9 maart in Biblio-
theek De Krook mee in zijn melancholi-
sche wereld. Zijn Library Sessions-concert 
vindt plaats van 15 tot 16 uur.  
De toegang is gratis en je hoeft niet te 
reserveren.

 www.stad.gent/bibliotheek  
(klik door op ‘activiteiten’)
  09 323 68 83 (Bibliotheek De Krook) 

Internationale  
Vrouwendag
VR 8 MAA
Op internationale vrouwendag op 
8 maart kun je meestappen in een 
Privilege Walk, om 12 uur op het 
Miriam Makebaplein. In De Centrale 
(Kraankindersstraat 2) kun je om 20 
uur aanschuiven voor Cabaret Cheret. 
Op donderdag 7 maart organiseert 
Bibliotheek De Krook om 19.30 uur 
een explainersessie waarbij vrouwe-
lijke experten een complex thema 
haarfijn uitleggen. Meer activiteiten 
vind je op de website.

 www.stad.gent/vrouwendag 
 09 267 03 00 (Dienst Welzijn en 

Gelijke Kansen)

Nocturne misdaad
DO 21 MAA
Heb je overdag weinig tijd over voor 
een museumbezoek? Op 21 maart 
kun je tot 22 uur naar de expo Het 
museum van de misdaad in het STAM 
(Godshuizenlaan 2). Diezelfde avond, 
om 19.30 uur, kun je deelnemen aan 
de voorstelling Crime and Punishment 
van kunstenaar Peter Aers. 

 www.stamgent.be
 09 267 14 00

Ciné Privé 
 
DO 14 TOT ZO 17 MAA

TIP

ERFGOEDDAG
www.erfgoeddag.be

SAVE THE DATE  >
28 APRIL

Voorjaarslezing 
ZO 7 APR
Het Instituut der Wetenschappen aan de 
Jozef Plateaustraat is het meesterwerk 
van de Gentse architect Adolphe Pauli. De 
complexiteit van het gebouwenensemble, 
waar zelfs een meteorologisch obser-
vatorium te vinden is, weerspiegelt 130 
jaar geschiedenis. Veerle Vercauteren van 
de Dienst Monumentenzorg en architect 
Raf Van Den Berghe geven er een gratis 
lezing over, op 7 april om 10.30 uur in 
de Minardschouwburg. Inschrijven kan 
van 12 maart tot 4 april op www.go.stad.
gent/voorjaarslezingen.  
Geen internet? Bel Gentinfo op 
09 210 10 10.

Gentsche Gruute Kuis 
ZO 31 MAA
Samen met je buren en vrienden 
zwerfvuil opruimen in je buurt en nadien 
samen genieten van een heerlijk aperi-
tief in een blinkende omgeving. Dat is de 
Gentsche gruute kuis in een notendop. 
Ook voor deze negende editie voorziet 
Ivago veegmateriaal en een aperitief- of 
vieruurtjespakket. Waar je zwerfvuil 
opruimt en met wie, dat bepaal je zelf. 
Schrijf in voor 15 maart, via de website 
of de telefoon. 

  www.gentschegruutekuis.be 
 09 240 81 11 (Ivago)

Startfest
VR 29 & ZA 30 MAA
Ben je een zaak gestart of ben je 
dat van plan? Ben je een start-up? 
Tijdens Startfest op en rond de 
Kouter vinden workshops, lezin-
gen en gesprekken met experts 
plaats. Zij geven tips over onder 
meer de financiering en marketing 
van je project. Meer info vind je op 
de website.

  startersfabriek.gent.be/startfest
  09 210 10 60 (Ondersteuningspunt 

Ondernemers Gent) 
  startersfabriek@stad.gent

How to pop up?
DI 26 MAA
Tijdens de leer- en 
netwerkavond How to pop 
up? kun je speeddaten met 
andere ondernemers en krijg 
je tips van Els Demey en Jody 
Duyck, de auteurs van het boek 
Pop it up. Om 19 uur in The Box, 
Dampoortstraat 47. Schrijf je in op 
de website.

  www.stad.gent/thebox
 09 210 10 60 (OOG)

MAART
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Mijn smartphone, mijn vriend? 
VR 1 MAA – ZA 27 APR
Hoera voor onze smartphone! Je ‘digitale maatje’ maakt je leven makkelijker: 
bankieren, de krant lezen, muziek beluisteren, vriendschappen onderhou-
den … Maar veel ouders, schoolhoofden en bedrijven luiden de alarmbel over 
overmatig smartphonegebruik. 
De expo van de bibliotheek, UGent en imec in De Krook (Miriam Makebaplein 1)
doet je stilstaan bij de manier waarop je omgaat met dat toestel in je jaszak 
of handtas. “Ja, er is een probleem met smartphonegebruik, maar dat is voor 
iedereen verschillend. De oplossing bestaat zelden uit een totaalverbod”, 
zegt mediaprofessor Lieven De Marez van de UGent. “Inzicht is de eerste stap. 
Wat is er precies verslavend aan bepaalde apps? Hoeveel tijd besteed jij op je 
toestel, en hoe is dat verweven met je dagelijkse routine?”
De wetenschappelijk onderbouwde expo helpt je om te meten, en dus te 
weten. Zo kun je via een vragenlijst ontdekken waar je staat (van zen-profiel tot 
verslaafd, of daar tussenin). Je maakt kennis met Mobile DNA, een gratis app om 
de relatie met je smartphone spannend en gezond te houden, ontwikkeld door 
imec-mict-UGent  (Media, Innovatie en Communicatietechnologie). En je krijgt 
zelfs een glimp van een toekomst zonder smartphones.
In de marge van de expo interviewt Tina De Gendt op donderdag 21 maart 
professor De Marez over zijn boek Ken je digitaal DNA. Bij het Digipunt van De 
Krook (op de tweede verdieping) kun je tijdens de expo een vijfpuntencheck 
van je smartphone laten uitvoeren. Wie dat doet, krijgt een smartphonehouder. 
Zit je in de eerste of tweede graad van het secundair onderwijs? Dan kun je ook 
met je klas langskomen voor een workshop.

  www.stad.gent/bibliotheek (klik door op ‘activiteiten’)
 09 323 68 83 (Bibliotheek De Krook)
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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.

WEDSTRIJD

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode: 

Waar in Gent

GENTINFO

Vraag het aan

Wil je een actiedag, workshop, debat, tentoonstelling of iets 
anders opzetten om andere Gentenaars te stimuleren tot 

klimaatvriendelijk gedrag? De Stad subsidieert projecten die 
Gentenaars doen nadenken over onder andere mobiliteit, 
energiezuinig (ver)bouwen en wonen of voeding. Lees het 

subsidiereglement en vul het aanvraagformulier in. Je kunt een 
subsidie krijgen van maximaal 1.500 euro. Kijk op   

www.klimaatstad.gent/klimaatprojecten voor de voorwaarden of 
bel 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat). 

Gentinfo
 Voor al je vragen over stadsdiensten

Van maandag tot en met zaterdag, van 8 tot 19 uur.
  09 210 10 10  gentinfo@stad.gent  www.stad.gent > chat ‘links onderaan’

Ik wil een klimaatproject opstarten. 
Wie kan me daarbij helpen? 

PETER PAUL VOSSEPOEL, GENT

#INSTAGENT

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) Joram De Bock, Ine Bonte, Bart Desomer, Nathalie Van Laecke (redactie), 
Stephanie Jacobs, Thomas Lagrange (vormgeving), Anne Deknock, Thomas 
Sweertvaegher (fotografie).  

Stuur de oplossing vóór maandag 11 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..
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