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Expo fotograaf Korda

DAT ENE BEELD

Het zal je maar overkomen: 
duizenden en duizenden schit
terende foto’s maken, waarvan 
er uiteindelijk maar één in het 
collectieve geheugen blijft 
hangen. Een foto die dan nog 
vooral bekend is als slaap
kamerposter. Niemand kent de 
kunstenaar. Het is het verhaal 
van de Cubaanse fotograaf 
Alberto Diaz Gutiérrez (kortweg 
Korda). Op 5 maart 1960 foto
grafeerde hij Che Guevara op 
een herdenkingsplechtigheid  
in Havana. 

Heroïsch
Korda zette graag de leiders 
van de revolutie voor zijn lens, 
maar ook vrouwelijk schoon. 
Naar schatting heeft hij niet 
minder dan 250.000 beelden 
gemaakt. Daarvan ging één 
de wereld rond: Che, heroïsch 
kijkend over de massa. 

Che Guevara had samen met 
Fidel Castro de Batistaregering 
omvergeworpen. Terwijl hij 
minister was, trok hij opnieuw 
een revolutie op gang, nu in 
Bolivië. Deze keer liep het fout. 
Che werd in 1967 door het Boli
viaanse leger (met Amerikaanse 
hulp) gedood. Enkele maan
den later, in mei ’68, zagen 
de studenten Che als hun 
revolutionaire voorganger. Zijn 
portret was overal te vinden, op 
vlaggen, Tshirts en kaftpapier. 
De mythe was geboren.

Rum en vrouwen
Korda werd plots een fotograaf 
met internationale faam, omwille 
van één foto. De tentoonstelling 
Korda, Beauty and Revolution 
wil dat beeld bijsturen en de 
breedte van zijn werk tonen. 
Zijn  assistent José A.  Figueroa 
heeft tweehonderd foto’s 

geprint uit de originele nega
tieven. Foto’s van de revolutie, 
maar ook van beroemdheden, 
vrouwelijk naakt, mode en 
natuur. Korda zelf overleed in 
Parijs in 2001. Hij was 71. Zijn 
lichaam werd overgebracht 
naar Cuba. Op de begrafenis in 
Havana vroeg Fidel Castro: ‘Ver
tel me, hoe ging hij echt dood?’ 
Vrienden van Korda beschreven 
hoe hij aangetroffen werd op 
zijn appartement, met een fles 
havanarum en een Cubaanse 
schone van tweeëntwintig. Fidel 
knikte. ‘Dat was Korda’.

INFO
Korda, Beauty and Revolution
19 mei tot 19 augustus
Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein 9

 www.sintpietersabdijgent.be
 09 266 85 00
  

Bevoegd: schepen Annelies Storms

Bekend en minder bekend van Korda: Guerrillero Heroico en Norka, La Habana,© Korda Estate
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Honden 
met manieren

Op een mooie lentedag kan 
het verleidelijk zijn om je 
hond even te laten rennen. 
Dat is leuk voor je viervoeter, 
maar heel wat andere 
bezoekers vinden loslopende 
honden of achterblijvende 
drollen minder aangenaam. 
Daarom verscherpt de Stad de 
controles in groengebieden.

Solidair
onder de regenboog

Deze maand hangen 
over de hele stad de 
regenboogvlaggen uit. Een 
teken van solidariteit met 
holebi's en transgenders 
over de hele wereld. Waar in 
Gent kunnen zij terecht voor 
steun en hulp in hun strijd 
voor gelijke rechten? Enkele 
verenigingen en de politie 
vertellen wat zij doen.

Brug 
naar de toekomst 

De betonnen fly-over aan het 
Koning Albertpark is niet 
meer van deze tijd. Is afbreken 
de beste oplossing of zijn er 
andere mogelijkheden? Op 
het Toekomstweekend B401 
op 26 en 27 mei kan iedereen 
kennismaken met de mogelijke 
opties. Intussen tekent de Stad de 
ideeën van de Gentenaars op via 
inspraaktrajecten.

Lente 
in de stad

Het Hidirellez-festival is terug, na 
een jaartje pauze. Op zondag 6 
mei verwelkomen 6.000 bezoekers 
de lente met lekker eten, muziek 
en bakken sfeer. De vierde 
editie verhuist naar een nieuwe 
locatie, maar de formule blijft 
ongewijzigd. 
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kort

HIPPE  
ZOMERSPORTEN 
In juli en augustus laat de Sportdienst je 

gratis of tegen een zacht prijsje kennis maken 
met een reeks typische zomersporten zoals 

BMX, tennis, padel, trailrunning, kajak of 
fietsen. Je kunt ook kiezen voor avontuur 
met floatfit, een uitdagende bootcamp op 

het  water of een hoogteparcours op de 
Blaarmeersen. Dit jaar is er ook een Gsport

aanbod voor sporters met een beperking. 
De  inschrijvingen starten op woensdag 

23 mei om 9 uur (voor nietGentenaars de 
dag nadien). De meeste zomersporten zijn 

toegankelijk vanaf 16 of 18 jaar, enkele ook al 
vanaf 12 jaar. 

 www.stad.gent/sport  
(tik ‘zomersport’ in het zoekvenster)  

 09 266 80 00  
 sportdienst@stad.gent  

 

UiTPAS  
OP JE SMARTPHONE

Vanaf nu kun je je smartphone als UiT
PAS gebruiken. Zo heb je de voordeel
kaart altijd op zak. Je spaart punten 
door de QRcode op spaar zuilen 
te scannen. De app vertelt hoeveel 
punten je al hebt en wat de voorde
len zijn op de locatie die je bezoekt. 
Download de app gratis in de Apple of 
de Google Play Store. Om van start te 
gaan, hoef je enkel je pasnummer aan 
de applicatie te koppelen.

EXPO NIEUW GENT 

De wijk Nieuw Gent, tussen het Univer
sitair Ziekenhuis en de Ringvaart, wordt 
vernieuwd. De zes woontorens worden 
vervangen, er komt een centraal park 
en ook het Rerum Novarumplein wordt 
helemaal anders. Wil je weten hoe de 
werken zullen verlopen en hoe de wijk 
er zal uitzien? Je ontdekt het vanaf 
donderdag 3 mei tijdens een expo in de 
bibliotheek op het Rerum Novarumplein. 
Je ziet er voor het eerst maquettes van 
de nieuwe woonblokken. Er zullen ook 
de hele maand medewerkers van de 
Stad en WoninGent aanwezig zijn om het 
project toe te lichten. De expo is gratis te 
bezoeken tijdens de openingsuren van 
de bibliotheek.

  www.stad.gent/nieuw-gent-vernieuwt
 09 266 82 33 (Dienst Stedelijke Vernieuwing)

HULP BIJ  
DIGI-DINGEN
 
Hoe gebruik je je laptop, tablet of 
smartphone? Wie vragen heeft bij 
het gebruik van nieuwe technolo
gieën, kan gratis begeleiding krij
gen bij de Digitaal Talent Punten. 
In drie bibliotheken staan nu nog 
meer vrijwilligers klaar: in Biblio
theek Brugse Poort (Blazoenstraat 
7) op woensdag van 14 tot 17 uur, in 
Bibliotheek Mariakerke (Trekweg 1) 
op donderdag van 15.30 tot 18 uur 
en in Bibliotheek De Krook (Miriam 
Makebaplein 1) van maandag tot 
zaterdag (kijk op www.stad.gent/
digitaalindekroook voor de exacte 
uren). 

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

 www.uitingent.be/download-de-uitpas-app 
 09 210 10 10 (Gentinfo)
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WIJZE RAAD 
GEZOCHT

Ben je ouder dan 55 jaar en wil je inspraak 
hebben in het beleid? De  Seniorenraad zoekt 
nog versterking. Dat is een adviesraad voor 
55plussers die de belangen van senioren 
verdedigt bij het stadsbestuur. Begin volgend 
jaar wordt de raad opnieuw samengesteld 
voor de periode 20192024. Interesse? 
Neem dan voor 1 september contact op met 
de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen. Op de 
website lees je hoe de Seniorenraad werkt.

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

 09 267 03 00 
 (Dienst Welzijn en Gelijke Kansen) 

 welzijnengelijkekansen@stad.gent

OPVANG  
ZOMERVAKANTIE
START INSCHRIJVINGEN

Ouders van kleuters en kinderen in het lager 
 onderwijs kunnen voor vakantieopvang 
terecht bij de Dienst Kinderopvang. Voor de 
zomer vakantie kun je opvang aanvragen van 
zaterdag 12 tot en met zondag 27 mei. Naast 
de bestaande opvangpunten zetten deze 
zomer ook vier nieuwe locaties de deuren 
open: ’t Pagadderke (Heldenplein), De Harp 
(Bagattenstraat), De Muze (Begijnhofdries) en 
Hippo’s Hof (H. Lammensstraat).  Inschrijven 
doe je via www.kinderopvang.gent. Daar 
vind je ook alle info (klik door op ‘vakantie
opvang’). Heb je recht op een inkomens
gerelateerde korting? Laat het nagaan en 
breng je laatste belastingbrief of een inko
mensbewijs mee naar je opvanglocatie.

 www.kinderopvang.gent 
 09 268 20 91 (Dienst Kinderopvang)

 

KOM OP TEGEN KANKER 
ZOEKT VRIJWILLIGERS
 
Elk jaar gaan duizenden mensen de strijd aan met kanker. Om hen bij 
te staan, werkt de Stad opnieuw mee aan de azaleaverkoop van Kom 
op tegen Kanker, dit jaar op vrijdag 14 en zaterdag 15 september. Ben 
je 16 jaar of ouder en kun je je vier uur vrijmaken om plantjes te verko
pen aan grootwarenhuizen in Gent? Mail of bel dan om je naam door te 
geven voor het goede doel.

 dep.samenlevenwelzijngezondheid@stad.gent 
 09 266 73 83 

ZONE 30-AFFICHES

Woon je binnen de zone 30 en wil je 
automobilisten in je straat herinneren aan 
de snelheidslimiet? Dat kan met de zone 
30raamaffiche. Daarmee bedank je alle 
chauffeurs om niet te snel te rijden. Je 
kunt de affiches vanaf woensdag 2 mei 
gratis afhalen bij alle GentinfoPunten, in 
de Stadswinkel (Botermarkt 17A) of aan 
de balie van het Mobiliteitsbedrijf (Sint 
Michielsplein 9).

 www.stad.gent/mobiliteit  
 09 266 28 00 (Mobiliteitsbedrijf)
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‘HET ZIT IN  
MIJN BLOED’
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‘Studeren en drie 
ondernemingen 

runnen, klinkt dat 
druk?’

‘Je studententijd is 
het ideale moment 
om te ondernemen.’



Studenten met een zaak

Vorig academiejaar startten maar liefst 566 studenten een eigen bedrijf 

op. Een record, zelfs naar Gentse normen. Student orthopedagogiek Ellen 

Bruyninckx schopte het tot Studente-Ondernemer van het Jaar. Op de 

Gentrepreneur Awards 2018 kiest ze mee haar opvolger.  

INFO
Wil je advies over ondernemen in Gent en alles wat daarbij komt kijken?  
Neem contact op met het OOG (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent). 

 www.stad.gent/ondernemen  ondernemen@stad.gent   09 210 10 60 
Bevoegd: schepen Mathias De Clercq

“Deze zomer studeer ik af. Dan heb ik twee 

diploma’s. Maar een vaste betrekking in een 

grote organisatie zou me te beperkend zijn. 

Ik ben een doener. Wat mij echt voldoening 

geeft, is nieuwe vormen van zorg uitdokteren 

voor mensen die nu uit de boot vallen. Dat 

lukt het best in mijn eigen onder neming, heb 

ik ondervonden. 

Op dit moment run ik drie projecten. In mijn 

ergotherapiepraktijk begeleid ik kinderen 

met ontwikkelingsstoornissen. Daarnaast 

heb ik een digitaal platform opgestart waar 

artsen, ergotherapeuten en cliënten elkaar 

vinden. En intussen staat de start-up Inrol op 

poten, een bureau dat projectontwikkelaars, 

zoals mijn vader, advies geeft over levenslang 

wonen. Ik leg uit hoe je woningen en apparte-

menten bouwt waar mensen tot op hoge 

leeftijd in kunnen verblijven.

Studeren en drie ondernemingen runnen, 

klinkt dat druk? Ja, redelijk (lacht). Mijn bei-

de ouders werken ook als zelfstandige. ‘Kind,’ 

zeiden ze altijd, ‘zorg maar dat jij je geld mak-

kelijker verdient dan wij’. Maar het zit in mijn 

bloed. Over geld maak ik me weinig zorgen. 

Als je businessmodel en het financiële plaatje 

kloppen, komen de inkomsten wel. Ik laat me 

goed adviseren en coachen door de mensen 

van de Stad. Ik loop vaak binnen bij Gentre-

preneur, het Ondersteuningspunt Onderne-

mers Gent en de Startersfabriek voor tips en 

goede raad. Die vele startersvoordelen zijn 

voor mij, een aangespoelde Antwerpenaar, 

een belangrijke reden om in Gent te blijven. 

Studenten die willen ondernemen, moeten 

dat zeker doen. Je studententijd is het ideale 

moment om uit te testen of het ondernemer-

schap iets voor jou is. Je loopt weinig finan-

cieel risico. Sinds vorig jaar is er een speciaal 

statuut waardoor je als student-zelfstandige 

amper sociale lasten betaalt. Je moet wél 

hard willen werken. Zo ga ik minder uit dan 

de gemiddelde student, en ik kan minder 

naar de les. Maar het is het waard. Als on-

dernemer leer je tien keer zo snel als op een 

stage.

Student-ondernemers hebben meer vrij-

heid om te experimenteren. De deuren 

gaan sneller open. Wat dat betreft helpt de 

titel Student-Ondernemer van het Jaar ook, 

 natuurlijk (lacht).”

 

Wie wordt op 2 mei verkozen tot 

 Student- Ondernemer 2018?  

Volg het op www.gentrepreneur.gent.‘HET ZIT IN  
MIJN BLOED’
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“Tot de eeuwwisseling trokken 
behoorlijk veel bewoners weg uit 
Gent, maar nu trekt de stad op
nieuw meer mensen aan. In eigen 
land verhuizen WestVlamingen 
het vaakst naar Gent, maar de 
laatste tien jaar komen de nieuwe 
bewoners toch meer en meer uit 
het buitenland. Nieuwe Gente
naars zijn doorgaans jong, en 
verhuizen naar het centrum van 
de stad. Wie binnen de stad zelf 
verhuist, trekt meestal naar de 
rand.”

Annelies Van Steenberge  
(Data en Informatie)

STEEDS MEER VERHUIZERS

WIE VERHUISDE NAAR GENT IN 2017?

VERHUIZERS VAN, NAAR EN IN GENT IN 2017

2000
37.129

2003
41.351

2008
46.806

2012
50.397

2017
53.945

16.328
verhuisden 
naar Gent

16.375
verlieten 

Gent

21.242
verhuisden 
binnen Gent

62% 
uit België

=

10.053 
verhuizers uit eigen land

38% 
uit het buitenland

=

6.275 
verhuizers van buiten België

49% twintigers 19% dertigers

Oost-Vlamingen 5.798

West-Vlamingen 2.076

Antwerpenaars 771

Brabanders  575

Brusselaars  378

Limburgers  247

Uit Waals Gewest 208

Bulgarije  1.176

Nederland  411

Afghanistan  304

Turkije  275

Slovakije  258

China  246

Syrië  214

...

GENT GENT GENT

Meer cijfers  
en tendenzen? 

 hoeveelin.stad.gent
Klik door op ‘Gentenaars komen’. 
 
Zijde gij nen  
echte Genteneire?
Wat weet jij over Gent en  
zijn bevolking? Doe de quiz met  
tien aartsmoeilijke vragen en bewijs  
dat jij je stad kent. 

 hoeveelin.stad.gent/quiz

88



NIEUW 
DE HOBBYZOEKER

Op zoek naar een nieuwe hobby? De online 
hobbyzoeker biedt een overzicht van alle clubs en 
verenigingen die activiteiten organiseren voor kin
deren en jongeren. Je vindt er jeugdbewegingen, 
dansgroepen, sportploegen … Je kiest uit meer 
dan 800 activiteiten. Je filtert op activiteit, leef
tijd, locatie en de dagen waarop je iets wil doen. 
Inschrijven kan enkel bij de verenigingen zelf.

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

DESIGN  
UIT SCHIMMEL
Tijdens de tentoonstelling Fungal 
Futures kun je lampenkappen, 
schoenen, jurken en kunstwerken 
uit zwamvlokken bewonderen. 
Dat ‘materiaal van de toekomst’ 
is biologisch afbreekbaar en dus 
een milieu vriendelijk alternatief 
voor onder meer plastic. Tijdens de 
expo van vrijdag 4 mei tot zon
dag 18 november kom je er alles 
over te weten. Schrijf je in voor de 
workshops via kinatuin@stad.gent, 
via 09 225 05 42 (De wereld van 
Kina: de Tuin) of aan de balie van 
het museum.

  www.dewereldvankina.be
 

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

FEEST IN ‘T KASTEEL 

Op zondag 27 mei vormt het Gravensteen het decor van Feest 
in ’t Kasteel, een feest voor jong en oud waarbij ridders en jonk
vrouwen je opwachten. Tussen 10 en 18 uur kunnen kinderen 
deelnemen aan allerlei workshops en middeleeuwse spelen.  
Dit jaar is het thema de pest. Laat je genezen door de chirur
gijn of de kwakzalver. Of misschien weet het kruidenvrouwtje 
raad? Je betaalt enkel de gewone toegangsprijs voor het 
Gravensteen. Op zondagochtend is het festival zelfs gratis voor 
Gentenaars.

 www.gravensteen.stad.gent 
 09 266 85 00 (Historische Huizen Gent)  

GEZOCHT: ANIMATOREN

De Jeugddienst zoekt nog animatoren voor de zomervakantie.  
Ben of word je dit jaar zestien en wil je kinderen tussen drie 
en twaalf jaar een leuke vakantie bezorgen? Mail dan naar 
 animatoren@stad.gent. Op woensdagen 16 mei en 6 en 27 
juni  vinden info sessies plaats, om 17.30 uur bij de Jeugddienst 
(Kammer straat 12). 

 www.stad.gent/wordanimator  09 269 81 10 (Jeugddienst)
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Boterkoeken zijn niet bepaald goed 
voor de lijn, maar op zondag 6 mei is 

dat voor één keer geen probleem. Op 
de Boter koekenloop in de Gentbrugse 

 Meersen loop je de calorieën er zo weer 
af. Deel nemen is gratis en elke loper krijgt 
achteraf een boterkoek. Voor wie nadien 

nog honger heeft, is er ’s middags een 
 gezamenlijke picknick.

De opbrengst gaat naar Sportaround, een 
vzw die voor alle kinderen sportmogelijk
heden wil bieden. Voor de kleinsten is er 
sportieve kinderopvang van 10.30 tot 13 uur. 
Schrijf je in via de website of de telefoon.

Sportief ontbijten

het ding
van Pieter Coddens (Sportdienst)

INFO
 www.stad.gent/sport (zoeken op ‘Boterkoekenloop’) 
 09 266 80 00 (Sportdienst) 
 

10



Het Hidirellez-festival is terug, na een jaar-

tje pauze. Op zondag 6 mei verwelkomen 

6.000 bezoekers de lente met lekker eten, 

muziek en bakken sfeer. “Voor de vierde 

editie zochten we een nieuwe locatie”, zegt 

Attila Bakiroglu (De Centrale). “Die vonden 

we op de voetbalterreinen van Jago 

Sint-Amandsberg bij de Rozebroeken.”

Succesformule
Een nieuw jasje dus, maar de formule 

blijft ongewijzigd. Attila Bakiroglu: “Met 

Ibidiklar en Ledebirds staan twee Gentse 

bands op het podium. We strikten opnieuw 

een grote naam uit de Turkse folkscene: 

Ismail Altunsaray brengt een aanstekelijke 

mix van flamenco en traditionele Bozlak. 

Süheyla & Blues of Rumeli en Gnawa de 

Bruxelles maken de affiche compleet.” Je 

kunt ook zelf musiceren op exotische in-

strumenten als de darboeka of de baglama. 

Met een hindernissenparcours, spring -

kastelen, grime en ballonvouwen vervelen 

ook de kinderen zich niet.

DAAR IS DE LENTE
Hidirellez-festival

Familierecepten
Op Hidirellez eet je gezellig onder de blote 

hemel. “Je kunt je picknickdeken uitrollen”, 

zegt mede-organisator Memet Karaman 

(In-Gent). “Al lijd je ook geen honger als 

je zelf niets meehebt: er komen achttien 

etnisch-culturele organisaties koken. Op de 

foodmarkt proef je keukens uit alle wind-

streken. Hidirellez is een populair feest in 

Turkije, de Balkan, het Midden-Oosten en 

Centraal-Afrika.”

Een van de standhouders is Ayfer Kuru 

met Turkish Lady vzw. “Net als twee jaar 

geleden serveren we familierecepten, en 

dat slaat aan. Mijn zussen komen met hun 

gezin, mijn mama wil het voor geen geld 

missen. De ambiance en bonte mix van 

mensen vind je nergens anders.”

Ook nu komen er duizenden Gentenaars 

op af. Kom je met de wagen? Parkeer aan 

de Carrefour (Antwerpsesteenweg 432). 

Een gratis shuttledienst brengt je naar het 

festivalterrein.   

INFO 
Hidirellez Lentefestival,  
zondag 6 mei, van 12 tot 22 uur
Alfons Braeckmanlaan 2, Sint-Amandsberg
gratis

 www.decentrale.be/hidirellez
 09 265 98 28 (De Centrale)

Bevoegd: schepenen Resul Tapmaz en  
Annelies Storms
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‘Op de foodmarkt 
proef je de 

wereldkeuken.’



HONDEN  
MET MANIEREN

12

‘Het aantal 
honden in Gent is 

verdubbeld op tien 
jaar.’



Plekken voor honden 

Op een mooie lentedag kan het verleidelijk zijn om je hond even te 

laten rennen in een park of een natuurgebied. Dat is leuk voor je 

viervoeter, maar heel wat andere bezoekers vinden loslopende honden 

of achterblijvende drollen minder aangenaam. Daarom verscherpt de 

Stad de controles in groengebieden.

INFO 
Bekijk het overzicht van alle voorzieningen voor honden in de stad op  www.stad.gent/honden 
of haal de nieuwe folder in de Stadswinkel (Botermarkt 17A) of een GentinfoPunt.  
U krijgt er gratis een pakje poepzakjes bij (zolang de voorraad strekt).

 09 210 10 10 (Gentinfo)   
Bevoegd: schepenen Rudy Coddens en Tine Heyse

In mei leggen alle vogels een ei. Maar 

als er veel loslopende honden in de 

buurt zijn, komen daar te vaak geen 

voge ljongen van. Natuurlijk ligt dat niet 

alleen aan loslopende honden. Er zijn bij-

voorbeeld ook steeds meer vossen. Maar 

aan loslopende honden kun je makkelijk 

iets doen: hou ze aan de leiband, of trek 

ermee naar de losloopweide. “Het gaat 

om tientallen honden per dag in grotere 

gebieden, en alleen al hun aanwezigheid 

jaagt watervogels en zelfs konijnen, 

 hazen en andere zoogdieren op”, zegt 

stadsecoloog Geert Heyneman (Groen-

dienst). “Zeker in de Gentbrugse Meersen, 

waar je overal in mag, is het belangrijk 

om daar rekening mee te houden.”

Lopers en kinderen 
Gemeenschapswacht Jean Van Damme 

ziet nóg goede redenen om strenger toe te 

kijken op loslopende honden. “Lopers heb-

ben er vaak last van, en ze maken som-

mige kinderen bang. We zijn met negen 

om hondenwandelaars aan te spreken. 

We moeten die mensen eerst en vooral 

uitleggen waarom de hond aan de leiband 

moet. Meestal is dat voldoende. Maar wie 

weigert zijn hond aan te lijnen, vliegt wel 

op de bon.” Zestig euro: zoveel kost het als 

je jouw hond geen riem aandoet.

Fors meer honden
Ook op de opruimplicht - zeg maar het 

gebruik van het kakzakje - kijken de 

 gemeenschapswachten strenger toe, zelfs 

op de losloopweides. “Sensibiliseren blijft 

nodig”, zegt Gert Verschooten (Dienst 

Toezicht). “Het klopt dat  Gentenaars 

meer dan vroeger moeite doen om achter 

hun hond op te ruimen. We merken dat 

aan de stijgende hoeveelheid honden-

poep die we ophalen bij de honden-

toiletten: twee volle vrachtwagens van 

tien ton per jaar al (lacht). Maar dat is 

ook een gevolg van de forse toename van 

de Gentse hondenpopulatie. Het aantal 

geregistreerde honden is in tien jaar 

tijd verdubbeld tot bijna 31.000. Met 198 

honden per vierkante kilometer, is Gent - 

op Antwerpen na - de stad met de meeste 

viervoeters. We doen er alles aan om elk 

jaar extra hondentoiletten en losloop-

weides te creëren. En binnenkort komen 

er ook hondenpoeppalen voor zakjes 

hondenpoep.” 

Met de pas geopende hondenlos-

loop weide aan de Blaisantvest zijn er 

nu 23 losloopweides én een honden-

zwemplaats in Gent. Dit jaar komt er nog 

een  losloopweide bij in het Bloemekens-

park. 

HONDEN  
MET MANIEREN

‘Gentenaars 
ruimen meer dan 
vroeger op achter 

hun hond.’
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LUISTERVERSIE  
STADSMAGAZINE

Wist je dat er een luistereditie van dit magazine  bestaat 
voor blinden en slechtzienden? Elke maand verschijnt 
het ingelezen magazine op de website. Daar beluister je 
ook de omleidingen van De Lijn, een tip van de maand 
en de datums van de  gemeenteraden en commissies. 
Wie de ingesproken magazines liever op cdrom krijgt, 
vraagt ze aan via Gentinfo. Je beluistert ze met een 
Daisyspeler of op je computer, met de gratis Daisysoft
ware. Je kunt de cdroms ook elke maand lenen of 
beluisteren in Bibliotheek De Krook.

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

kort

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Stuur de oplossing vóór dinsdag 8 mei naar  
waaringent@stad.gent of via de post naar:  
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent

Vijf winnaars 
krijgen een educatieve set waarmee je een batterij kunt maken van 
natuurlijke materialen. Zo wek je je eigen, schone energie op. Voor 
kinderen vanaf 8 jaar.
Kinderen kunnen dit ook uitproberen tijdens het klimaatfestival  
Gent aan Zee, op 6 mei in De Bijloke.

wedstrijd

WAAR
IN

GENT
De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden de school  
't Groen Drieske in Gentbrugge.
• Marc Careel, Zwijnaarde
• Annelies Haek, Sint-Amandsberg
• Sofie Mertens, Gentbrugge
• Jan Vergote, Ledeberg
• Iker Villacorta van Hyfte, Gentbrugge
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BETALEN MET JE TELEFOON

Vanaf nu kun je bij alle diensten van de Stad met je smartphone 
 betalen. Dat doe je door met je bankapp een 
QRcode op de betaalterminal in te scannen. Je 
moet de app van je bank wel op voorhand instal
leren en aan je bankkaart linken. Je kunt ook nog 
altijd betalen met je bankkaart of met cash geld.

 09 249 22 27 
 departementfinancien@stad.gent

WEGENWERKEN 

In Drongen zijn de werken aan de Pachtgoeddreef, Bassebeekstraat 
en Mariakerksesteenweg gestart. De Stad en Farys voorzien een 
 volledig nieuwe weginfrastructuur en een gescheiden rioleringsstelsel. 
De werken duren tot in het voorjaar van 2019.  
Op www.stad.gent/openbarewerken vind je meer details  
(tik ‘Pachtgoeddreef’ in het zoekvenster).

 09 266 79 00 (Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen)
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In de BenedictusPoort in Ledeberg zitten 

de leerlingen van het zevende jaar thuis- 

en bejaardenzorg per vier over grote 

stadsplannen gebogen. Ze discussiëren 

over ideeën, schuiven met blokjes en 

tekenen met stiften hun toekomstbeeld 

op papier. Wat zouden zij doen met de 

B401? Hun school kijkt uit op deze beton-

nen mastodont. Op de achtergrond hoor 

je duidelijk het geluid van het viaduct. 

Dat brengt sinds 1972 de auto’s van de 

snelweg langs het Koning Albertpark tot 

pal in de Zuidbuurt.

Afbreken is te duur, denkt het groepje 

van Lisa Beyz. Zij laten het viaduct staan, 

maar maken de weg in de hoogte auto-

vrij. “Daar zou ik een sport- en speelpark 

aanleggen. Met een tuincafé. Zo kunnen 

de ouders hun kinderen in de gaten 

houden.” Ook Maya De Vos wil minder 

auto’s: “Ik kom uit Zingem en merk het 

verschil: de lucht is hier minder proper. 

Hopelijk is dat verbeterd tegen de tijd dat 

wij kinderen hebben.”

Het groepje van Sinem Harmanci vindt 

inspiratie in Turkije. “Het Kent Park 

in Eskişehir is een wandelpark met 

kunstwerken, cafés, een strandje en 

veel kleurige lichtjes. Zoiets zouden we 

wel zien zitten op en onder het viaduct. 

We noemen het Schelde Beach (lacht). 

Kunnen ze daar proper water voorzien? 

En kan dat ook zonder visjes?”

Stof voor debat
Het stadsbestuur wou oorspronkelijk 

het viaduct B401 knippen en aan de 

Sint- Lievenspoort een park-and-ride 

aanleggen. Maar is dit nog wel de beste 

oplossing, en wordt het viaduct dan af-

gebroken of krijgt het nog een toekomst? 

Wat gebeurt er met de vrijgekomen ruim-

te? Een studie zal tegen eind september 

de mogelijkheden schetsen. 

BRUG NAAR DE TOEKOMST 

Toekomst fly-over Zuid

TOEKOMSTWEEKEND B401  
zaterdag 26 mei, van 9.30 tot 13 uur  
zondag 27 mei, van 10 tot 14 uur 
De Krook (Miriam Makebaplein 1) 
Schrijf in via www.go.stad.gent/B401 
Geen internet? Bel Gentinfo op 09 210 10 10.  

INFO  09 266 82 37  www.stad.gent/B401 
 stedelijke.vernieuwing@stad.gent 

Bevoegd: schepen Filip Watteeuw en  
burgemeester Daniël Termont

Lise Hullebroeck (Dienst Beleidspartici-

patie): “Goede suggesties van Gentenaars 

nemen we graag mee. Daarom lopen er 

inspraaktrajecten in Ledeberg en ver 

daarbuiten. We willen niemand vergeten: 

we gaan ook naar scholen en verenigin-

gen. Tijdens het Toekomstweekend B401 

op 26 en 27 mei kan iedereen kennis-

maken met de mogelijke scenario’s. Dat 

moet veel inspiratie opleveren voor het 

debat over de fly-over.”
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de route

Wat kunnen steden en hun 
inwoners betekenen voor Europa, 

en wat doet Europa op zijn 
beurt voor de steden? Gent is 
voorzitter van Eurocities, het 

grootste Europese netwerk van 
steden, en toont in mei hoe die 
wisselwerking plaatsvindt. Dat 

gebeurt ook op ruim vijftig andere 
plaatsen in Europa. Zo inspireren 

steden en burgers elkaar over 
de grenzen heen. Ontdek de 

Europeaan in jezelf tijdens heel 
wat activiteiten in de stad.

16

Bijloke
Heb jij een inspirerend idee dat Europa 
beter kan maken? Deel het tot en met 18 

mei op www.wijseuropa.gent. Vijf 
jongeren verdedigen op  

6 juni elk een voorstel tijdens 
een presentatiebattle in 
Muziekcentrum De Bijloke 
(Bijlokekaai 7). Het publiek 
en de jury beslissen wie het 

grootste spreektalent is en als 
Gentse president meemag naar 

Edinburgh (Schotland). Professor 
Hendrik Vos (UGent) en journalist en 
Europakenner Rob Heirbaut leiden de 
avond in goede banen.  
Ben je er graag bij op 6 juni? Schrijf in via 
www.go.stad.gent/sloteventwijseuropa of 
via Gentinfo (09 210 10 10).
Woensdag 6 juni, van 19.30 tot 21 uur

7

LABO’S 
VAN 

VERNIEUWING 

Europese steden



Je vindt het volledige Gentse programma van de campagne Cities4Europe, Europe for Citizens, die de burger in de stad én in Europa centraal stelt,  
op  www.wijseuropa.gent/cities4europe INFO  internationaal@stad.gent   09 266 82 00 Bevoegd: burgemeester Daniël Termont

Sint-Pietersabdij
Wist je dat er vandaag jongeren uit zowat 
125 verschillende landen in Gent stude
ren? Tijdens de Internationale Studenten
picknick, op vrijdag 11 mei, vlijen lokale en 
buitenlandse studenten zich samen neer 
in het gras van de tuin van de SintPieters
abdij (SintPietersplein 9). Hun missie: 
kennismaken met elkaar en proeven van 
lekkernijen uit al die thuislanden. Alle 
studenten zijn welkom, zolang ze maar een 
lekkere portie sushi, paella of croissants 
bijhebben. Of frietjes natuurlijk.
vrijdag 11 mei, van 12 tot 16 uur 

Stadshal
Fanfares, harmonieën en brassbands 
blazen verzamelen tijdens Gent in G, een 
massaconcert naast de stadshal (Emile 
Braunplein). Ze spelen de Europese hymne 
(Beethovens Ode aan de Vreugde) en 
nieuw werk van stadscomponist Fulco 
Ottervanger. Musiceer je zelf? Check de 
partituur op www.stad.gent (tik ‘Fanfare 
Gent in G’ in het zoekvenster) en kom 
meespelen. Iedereen die een beetje kan 
toeteren, is welkom.
Zaterdag 5 mei, om 11 uur 

Nest

Een Gent zonder benzine, stookolie of gas, 
hoe zou dat werken? Digipolis riep kunste
naars en visionairen op om hun versie van 
een klimaatneutrale stad te verbeelden. De 
winnende inzendingen kun je bekijken op 
de expo PostFossiel.Gent in Nest, de voor
malige stadsbibliotheek (Graaf van Vlaan
derenplein 40). Je ontdekt er onder meer 
welke ‘technologische kleding’ mensen 
later zullen dragen, en je hoort er hoe de 
groene stad van de toekomst zal klinken.
Van 19 tot en met 28 mei, www.post-fossiel.gent 
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Vooruit
Duizend Gentse scholieren palmen op 
dinsdag 8 mei de Vooruit (SintPietersnieuw
straat 23) in. De laatstejaars van de middel
bare school mogen dit jaar voor de eerste 
keer gaan stemmen. Zij zijn de eerste 
kiezers die in deze eeuw geboren zijn. De 
jongeren nemen deel aan workshops en 
krijgen een politieke show te zien. Zo ont
wikkelen ze een kritische blik en kunnen ze 
voorbereid hun stem uitbrengen tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.
Dinsdag 8 mei, om 9.45 uur

Wintercircus

Tegen eind 2020 wordt het Wintercircus 
(Lammerstraat 11) een nieuwe Gentse 
ontmoetingsplek, met innovatieve bedrijfjes 
rond en een rockzaal onder het midden
plein. De Europese subsidies gaan vooral 
naar erfgoed: de olifantenhelling en de drie 
ingangen worden gerenoveerd. De vroe
gere scène, paardenstallen en smeerputten 
worden congres en vergaderruimtes. Op 
de Open Wervendag op 6 mei kun je de 
werf gratis en zonder reservatie bezoeken.
Zondag 6 mei, van 10 tot 17 uur

Gent Zuid

In het Shoppingcenter Gent Zuid (Woodrow 
Wilsonplein) houdt de Provincie OostVlaan
deren op 9 mei een kraampjesmarkt met 
info over OostVlaamse en Gentse pro
jecten die er zonder Europese steun niet 
zouden zijn, zoals de toekomstige voetgan
gers en fietsersbrug tussen Zuiderpoort 
en Stropkaai. Kom langs voor gratis hapjes, 
kinderanimatie en win een mooie prijs met 
de EUzoektocht. 
Woensdag 9 mei, van 10 tot 19 uur

1
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Rood is de kleur van de liefde. In een 

fietsstraat is het ook de kleur van hof-

felijkheid, met name tegenover zachte 

weggebruikers. Daan Pelckmans (Mobi-

liteitsbedrijf): “In een fietsstraat is de 

fietser de belangrijkste gebruiker. Auto’s 

en motorfietsen zijn er welkom, maar ze 

mogen fietsers niet inhalen. Zo willen we 

meer ruimte en veiligheid voor fietsers 

creëren en het fietsgebruik stimuleren.”

Overal voorrang
De Visserij was in 2011 de eerste fiets-

straat in België. Veel steden hebben nu 

fietsstraten. Ook in Gent is het niet bij 

de Visserij gebleven. Buiten het cen-

trum zijn de Trekweg (langs de Brugse 

Vaart) en de Drongenstationstraat 

nu fietsstraten. In het centrum is dat 

onder andere het geval voor de Mole-

naarsstraat, de as met de Bijlokekaai en 

de Albert Baertsoenkaai, en de as met 

de Hene gouwenstraat, Voldersstraat, 

Hoornstraat, Jakobijnenstraat en Zwarte-

zusterstraat. Ook de Tweebruggenstraat, 

die de Visserij met het Zuidpark verbindt, 

is een druk gebruikte fietsstraat.

Daan Pelckmans: “Waar het kan, krijgen 

fietsers in een fietsstraat overal voorrang. 

Daarom heeft de Tweebruggenstraat 

voorrang op het kruispunt met de Lange 

Violettestraat.”

Zeven extra straten
In 2018 schakelt de Stad een versnelling 

hoger met zeven nieuwe fietsstraten. Nog 

dit voorjaar worden de Isabellakaai en 

de Muinkkaai fietsstraten. In de zomer 

volgen het stukje Hundelgemsesteen-

weg net voor Lokaal Dienstencentrum 

De Knoop in Ledeberg, de Gandastraat 

(die op de toekomstige fietstunnel aan 

de Dampoort zal uitgeven) en de Oude 

Brusselseweg (van de Posthoornstraat 

RODE LOPER  
VOOR DE FIETS

Nieuwe fietsstraten 

INFO  
 www.stad.gent  

 (tik ‘fietsstraten’ in het zoekvenster)
 mobiliteit@stad.gent
 09 266 28 00  

Bevoegd: schepen Filip Watteeuw

tot de Land van Rodelaan). De as met de 

Halvemaanstraat en de Visitatiestraat 

(van Hogeweg tot Spijkstraat) kleurt in 

het najaar rood.

Daan Pelckmans: “In september is de 

Coupure Links aan de beurt. De rode 

asfaltlaag komt eerst van de knip aan 

de Verlorenkost tot de Pieter Colpaert-

steeg. Later wordt ze verlengd tot aan de 

nieuwe onderdoorgang onder de Nieuwe-

wandeling. Het huidige fietspad, waar 

soms tot bijna 10.000 fietsers per dag 

passeren, wordt straks voorbehouden 

aan wandelaars en joggers. Zo wordt het 

voor iedereen veiliger.”

18
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‘Maakt niet uit wie je 
graag ziet.’
Davy Van Slycken
Meldpunt Homo en Transfobie

“Helaas krijgen holebi’s en 
transpersonen nog altijd met 
discriminatie en geweld te 
maken. Slachtoffers kunnen bij 
ons meldpunt terecht: je wordt 
opgevangen en geholpen als 
je aangifte wil doen. Ik ben 
lang niet de enige holebi in het 
korps, maar ik merk dat de 
stap naar het politiekantoor 
vaak groot is. Voor mijn 
collega’s maakt het niet uit wie 
je graag ziet. Dringend hulp 
nodig? Bel het noodnummer. In 
alle andere gevallen ben je 
welkom met je verhaal, ook als 
getuige.”

homo-transfobie@politie.gent.be 
09 266 67 56

'Ook respect vanuit de 
moslimgemeenschap.’
Abdellah Bijat
Exereheer Mister Gay Belgium

“Ik ben fier op mijn stad. Hier 
kan ik honderd procent mezelf 
zijn. Niet evident als je homo 
én moslim bent. Bij mijn 
comingout verbrak mijn familie 
het contact en kwamen 
negatieve reacties uit religieu
ze hoek. Maar ik heb de Koran 
en de islam uitvoerig bestu
deerd en vond niks haatdra
gend. Integendeel: de ander 
liefhebben zoals die is, daar 
draait het om. Ik wil het taboe 
doorbreken, geef lezingen en 
help jongeren die met twijfels 
worstelen. Ook vanuit de 
moslimgemeenschap krijg ik 
respect. Dat doet goed.”

bijat_abdel@hotmail.com

‘Iemand die begrijpt  
wat je voelt.’
Sophie Schepens
Casa Rosa

“Gentenaars hebben een open 
geest: ze aanvaarden holebi's 
en transgenders om wie ze 
zijn. Maar dat betekent niet 
altijd dat het makkelijk is om te 
ontdekken wie je bent. Zelf 
heb ik veel gehad aan 
gesprekken met andere 
holebi's en transgenders. Bij 
Casa Rosa ontmoet je mensen 
die begrijpen wat je voelt. 
Iedereen is welkom voor een 
goede babbel of om anderen 
te leren kennen tijdens onze 
activiteiten hier in huis.”

Kammerstraat 22 
www.casarosa.be 
09 269 28 12

 ‘De mooiste dag  
van m’n leven.’
Dorien Van Vooren 
GenderExpress

“Op mijn vijftigste besloot ik als 
vrouw door het leven te gaan. 
Een hele schok: ik verloor mijn 
gezin en ervoer de eenzaam
heid en angst voor wat me te 
wachten stond. Gender
Express werd mijn redding. 
Andere transgenders vingen 
me op en gaven me de kracht 
om aan de transitie te begin
nen. Maar ik keek ertegen op 
om het op het werk te vertel
len. Ik ben graafkraanmachinis
te en de bouwsector is een 
mannenbastion. Toch reageer
de iedereen positief: ik mocht 
zijn wie ik ben. Het was de 
mooiste dag van mijn leven.”

genderexpress@live.be

Op donderdag 17 mei hangen de regenboogvlaggen uit. Gent toont zich solidair met holebi's en 

transgenders over de hele wereld. De Stad ondersteunt sociaal-culturele verenigingen 

die zich voor hen inzetten en strijdt mee tegen discriminatie van lesbische en 

homoseksuele koppels. Deze vier zijn trots dat ze anderen kunnen helpen.

De vier

OVER  
DE 

REGENBOOG
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INFO Op zaterdag 12 mei organiseren de Stad Gent, Casa Rosa en verschillende Gentse organisaties vanaf 14 uur een gratis familiedag in de Kammerstraat.  
Kijk op  www.cavaria.be/gezinsdag voor meer info over het speeldorp  09 267 03 00 (Dienst Welzijn en Gelijke Kansen). Bevoegd: schepen Resul Tapmaz
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ZA 12 EN ZO 13 MEI 
OPENDEUR BRANDWEER

Twee dagen lang kun je de kazerne bezoeken, meerijden met 
een brandweerwagen en zelfs langs de daalmast naar beneden 
glijden. Brandweerzone Centrum zet zijn deuren in de Rogge
straat 70 open op zaterdag van 14 tot 18 uur en op zondag van 10 
tot 18 uur. Er zijn verschillende demonstraties: een frietketel en 
tuinhuisbrand, redding op hoogte, bevrijding uit een voertuig … 
En voor de kinderen is er een springkasteel, een ballenbad, een 
schuimbad en een paardenmolen. De toegang is gratis en je hoeft 
je niet in te schrijven.

 www.brandweerzonecentrum.be 
 09 268 88 99

WO 16 TOT WO 23 MEI 
Week van  
de Opvoeding

Als ouder volg je je buik
gevoel, en dat is prima. Toch 
zijn opvoedingstips soms 
goud waard. Tijdens de Week 
van de Opvoeding van 16 
tot 23 mei kunnen ouders 
deelnemen aan verschillende 
activiteiten. Er zijn lezingen 
en workshops over omgaan 
met ruzies, sociale media, 
 pubergedrag en nog veel 
meer. De hele week zet 
 Bibliotheek De Krook (afde
ling nonfictie, op de tweede 
verdieping)  boeken over op
voeding in de schijnwerpers.  
Een overzicht van alle activi
teiten vind je op de website.
Deelnemen is gratis. Voor 
sommige activiteiten moet je 
wel op voorhand inschrijven. 
Meer info: www.stad.gent/
weekvandeopvoeding. Geen 
internet? Bel 09 233 26 02 
(Opvoedingswinkel).

 ©
 V

TM

VR 25 MEI 
DAG VAN DE BUREN

Op 25 mei is het Internationale Burendag.  
Ook Gent doet mee: buren nodigen elkaar uit voor een 

hapje, een drankje en een fijne babbel. Het gedroom
de excuus om iets met je straat te organiseren en je 

buren te leren kennen. Kijk op de website voor tips en 
meer info. Post een foto van jouw  

#gentsedagvandeburen op de sociale media, of stuur 
er een op naar stadsmagazine@stad.gent.  

De mooiste foto wint een feestpakket om te  
gebruiken bij de volgende burenontmoeting.

 www.stad.gent/dagvandeburen 
 09 266 55 50 (Dienst  

 Ontmoeten en Verbinden)

VR 25 MEI
Gent Soiree

Een avondlijk parcours langs 
hedendaagse kunst, dat is 
Gent Soiree. Galeries en 
off- spaces openen gratis hun 
deuren van 18 tot 22 uur. Het 
volledige programma vind je 
op www.gentmatinees.be

 09 323 61 80 (Cultuur Gent)

WO 9 TOT ZO 13 MEI
Gent Smaakt

Het culinaire festival Gent 
Smaakt laat je vijf dagen 
lang nieuwe smaken ont
dekken. Vanaf woensdag 9 
mei kokerellen een twintigtal 
restaurateurs bij de stadshal. 
Het evenement is gratis, de 
hapjes zijn te betalen. De 
openingsuren vind je op de 
website.

 www.gentsmaakt.be  
 puurgent@stad.gent 
 09 210 10 60 (Puur Gent)
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ZA 26, WO 30 EN DO 31 MEI
TONEEL OP DE BEGRAAFPLAATS 

Tijdens de Week van de Begraafplaatsen kun je de Gentse be
graafplaatsen verkennen met een wandelboekje. Daarnaast speelt 
acteur Daan Hugaert de monoloog Gouden tanden. De voorstel
lingen vinden plaats in Open Huis  Azalea (bij Campo Santo, op 26 
mei), de afscheidsruimte op de Westerbegraafplaats (op 30 mei) 
en Open Huis Otterken (bij de Zuider begraafplaats, op 31 mei). Het 
toneelstuk begint telkens om 19.30 uur. Achteraf geeft een gids je 
een rondleiding. Deelnemen is gratis, maar schrijf op voorhand in 
via www.go.stad.gent/goudentanden. Geen internet? Bel Gentinfo 
op 09 210 10 10. De wandelboekjes kun je gratis ophalen in de 
Stadswinkel (Botermarkt 17A) of downloaden.

 www.stad.gent (tik ‘wandelen op de begraafplaatsen’ in het zoekvenster)
 

Naar de kermis

Suikerspinnen, paardenmolens, 
marktjes, muziek en zoveel 
meer: het kermisseizoen is 
begonnen. In mei is het zes keer 
prijs, met elke week een kermis 
van vrijdag tot maandag. 
•  Wondelgem, Meikermis  

van 4 tot 7 mei
•  SintAmandsberg, Negen

meimarkt van 11 tot 14 mei
•  Gentbrugge, Kermis Noord 

van 11 tot 14 mei
•  Gentbrugge, Kermis Arsenaal 

van 18 tot 21 mei
•  SintKruisWinkel, Sinksen

kermis van 18 tot 21 mei 
•  Drongen, Horen, Zien en 

Proevenmarkt van 25 tot  
31 mei

 www.stad.gent (tik ‘stads- 
 kermissen’ in het zoekvenster) 

 09 210 10 10 (Gentinfo)

MEIMAAND 
Buurtmaand

Deze maand zijn er weer heel 
wat buurtevenementen in de 
stad. Woon je in één van de 
wijken hieronder? Ga dan langs 
op het (zomer)buurtevenement 
in je wijk. 
• Buurtbarbecue RabotBlaisant

vest op donderdag 3 mei
• Buurtfeest Nieuw 

GentSteenakker op vrijdag 4, 
zaterdag 5 en zondag 6 mei

• Buurtfestival Scheldeoord op 
donderdag 17, zaterdag 19, 
zondag 20 en maandag 21 mei

• Buurtfeest MuideMeulestede 
op donderdag 17, vrijdag 18, 
zaterdag 19 en zondag 20 mei

• Multireceptie Gentbrugge op 
vrijdag 25 mei 

 www.stad.gent/buurtevenementen 
 09 266 55 50 (Dienst Ontmoeten  

 en Verbinden)

WO 2 MEI
Tumult
in De Krook

Kunstenfestival Tumultin
Gent vindt dit jaar voor het 
eerst plaats in De Krook. Op 
woensdag 2 mei wordt het 
hele gebouw vanaf 10 uur 
‘overgenomen’ door de Gent
se cultuurwereld. Tijdens de 
zesde editie van het festival 
krijgen meer dan veertig 
cultuurhuizen elk een stukje 
van De Krook om zich voor te 
stellen. Tijdens TumultinGent  
kun je uitzonderlijk tot 22.30 
uur binnen in De Krook. De bi
bliotheek zelf sluit om 19 uur. 

 www.tumult.fm  
 09 323 68 78  

 (Bibliotheek De Krook) 

VANAF 5 MEI

EXPO: PACIFISME IN BELGIË

De tentoonstelling Give peace a chance: Pacifisme 
in België blikt terug op de rijke geschiedenis van 

de vredesbeweging in ons land. Wist je dat België 
al vier keer de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen 

heeft? Eén daarvan is te bewonderen op de expo. 
Je kunt ook in de huid van de bekende vredes

activisten John Lennon en Yoko Ono kruipen. Hun 
bed-in werd nagebouwd en je kunt er zelf met een 

vredesboodschap in gaan liggen. De expo in de 
 Zebrastraat 32 loopt tot en met 3 juni, telkens van 

woensdag tot zondag, van 14 tot 18 uur. De toegang 
is gratis.

 www.expo-pacifisme.be 
 09 233 42 95



ZIE OOK  
WWW.UITINGENT.BEagenda

mei
Bij alle activiteiten met dit icoon kun je terecht 

met de UiTPAS. Meer informatie over de UiTPAS 
en een actueel overzicht van alle activiteiten vind 

je op  www.uitingent.be.
 www.facebook.com/uitingent  @UiTinGent
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ZO 27 MEI 
CÔTÉ JARDIN 

Côté Jardin, het muzikale tuinfeest van Muziekcen
trum De Bijloke, luidt de overgang in van lente naar 
zomer. Van 11 tot 22 uur luister je naar gratis concer
ten in de heraangelegde tuinen van de Bijlokesite. 
Ondertussen geniet je van je eigen picknick of kun 
je de eet en drankstandjes uitproberen. Die zondag 
kun je tussen 11 en 18 uur ook tickets kopen voor het 
nieuwe cultuurseizoen. 

 www.debijloke.be  
 09 323 61 00 
 

WO 16, VR 18 & ZA 19 MEI
Infosessies assistentiewoningen

Op de Wibiercampus in SintAmandsberg verrijst volgend jaar een 
nieuwbouw met dertig assistentiewoningen. Die werden ontworpen 
op maat van senioren die zelfstandig wonen, maar dag en nacht willen 
rekenen op eerste hulp bij noodsituaties. Een deel van de flats wordt 
verhuurd, een deel wordt verkocht via de formule van ‘obligaties met 
woonrecht’. Die geeft een korting op de dagprijs. Geïnteresseerden 
zijn welkom op de infosessies in woonzorgcentrum Het Heiveld op 
woensdag 16, vrijdag 18 en zaterdag 19 mei, telkens om 14 uur. Schrijf 
op voorhand in via www.go.stad.gent/wibier. Geen internet? Bel Gent
info op 09 210 10 10.

 www.ocmwgent.be/woningen-wibier

ZO 6 MEI
Shop-op Zondag

Heb je tijdens de week weinig tijd over om te shoppen? Elke eerste 
zondag van de maand is koopzondag. Heel wat winkels in het cen
trum van Gent openen vanaf de middag hun deuren. Op alle Shop
op Zondagen zijn bus en tram naar en in Gent helemaal gratis. Deze 
maand viert Shopop Zondag zijn eerste verjaardag in stijl, met een 
shoppingfestival samen met Cityzine. Shoppers worden verwend met 
speciale acties bij de handelaars, gratis lekkers, ballonnen, muziek 
en een vintage caravan waar je leuke foto’s kunt laten nemen.

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

ZA 19 MEI
Les Goûts  
de Gand

Op zaterdag 19 mei is de 
Machariuswijk voor de twaalf
de keer het decor van het 
jaarlijkse wereldmuziekfestival 
Les Goûts de Gand. Artiesten 
uit de hele wereld komen 
optreden in de SintBaafs
abdij en op andere locaties in 
de wijk. Het Coyendanspark 
wordt een Feria Mundial, 
een wereldmarkt met eten, 
drinken, exotische spullen en 
randanimatie. Het festival is 
helemaal gratis en duurt van 
14 tot 22 uur. Het kadert in 
de Unescowerelddag voor 
Culturele Diversiteit, Dialoog 
en Ontwikkeling.

 www.decentrale.be  
 09 265 98 28 (De Centrale)

ZA 26 MEI 
Jobinfodag 
Stedelijk  
Onderwijs

Het Stedelijk Onderwijs 
Gent is op zoek naar nieuw 
talent. Er zijn vacatures voor 
leerkrachten, maar ook voor 
busbegeleiders, opvoeders, 
directieleden, orthopedago
gen … Ook als je van plan 
bent om de switch te maken 
naar het onderwijs, ben je op 
de jobinfodag op 26 mei aan 
het goede adres. Van 13 tot 17 
uur kun je in de Freinetmid
denschool (Offerlaan 1) terecht 
met al je vragen. Inschrijven is 
niet nodig.

 www.stad.gent/ 
 werkeninstedelijkonderwijs 

 09 268 21 14 
 (Stedelijk Onderwijs Gent)
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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   @kevindevogele, kiosk Citadelpark
2   @oldghent, eerste selfie in Gent
3   @lenieleynie, Halfvastenfoor
4   @meniata
5   @elke.aerts, een(d)zaam
6   @dubbydecker, Jules de Vigneplein
7   @kiladera, E40 bij nacht

#instagent

2 3

5 6

4

7

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

VOLG DE STAD OP  stadsbestuurgent  @Stadgent  Stad Gent  Stad Gent  @stadgent
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6 mei 2018
14 tot  20 uur 
Bijloke Gent

Workshops / Lezingen & debat / Speakerscorner / 
Kinderanimatie / Infomarkt

Test een e-car / Naar een fossielvrije stad / 
Boerenmarkt / Ontspullen / Deelsystemen / 
Leven zonder afval / en zoveel meer

Proef de lokale keuken! Niet vergeten: breng eigen bord en bestek mee.

Gratis 
klimaatfestival 

in de Bijloke

www.klimaatstad.gent/gentaanzee

LIFE IP CA 2016 BE-REEL!

NL

GENTAANZEE-stadsmagazine backcover.indd   1 4/04/18   08:51


