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Op zondag 5 mei kom je in het Gravensteen terecht in 
de middeleeuwen. Tussen 10 en 18 uur kun je er dansen 
als een jonkvrouw en boogschieten als een volleerd 
ridder. Je ontdekt de personages uit Johanna en het Gra-
vensteen, een nieuw hoorspel van het Geluidshuis. Wie 

weet win je een gezinsticket voor de avant-première 
van de cd en ontmoet je er bekende acteurs.  

 www.gravensteen.stad.gent
 09 266 85 00
 

MEI

Feest  
in ’t kasteel 

UITKIJK
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Brugse Poort 
scoort

De Meubelfabriek in de Brugse 
Poort wordt een proeftuin 
voor makers, creatievelingen, 
sociale ondernemers en 
buurtinitiatieven. Kom al eens 
neuzen tijdens de Maker Faire.
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Gratis naar  
de psycholoog

Het leven deelt soms 
klappen uit. Zestigplussers 
die een moeilijke periode 
doormaken, kunnen gratis 
naar de psycholoog in het 
lokale dienstencentrum in 
hun buurt. 
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JONG & WIJS PRIJS 
Nomineer je kandidaat 

Wie heeft het afgelopen jaar volgens  
jou het meest gedaan voor kinderen 
en jongeren in Gent en verdient de 
jaarlijkse Jong & Wijs Prijs? Surf naar 
de website of ga langs bij de Jeugddienst 
(Kammerstraat 12) en nomineer jouw 
kandidaat. Indienen kan tot woensdag  
31 juli. De drie winnaars worden in okto-
ber bekendgemaakt en krijgen elk  
750 euro. 

 www.jongenwijs.gent/prijs 
  09 269 81 10 (Jeugddienst)

Park Halfweg
Gent is een park rijker. Park Halfweg bevindt 
zich aan de Watersportbaan, tussen de 
Drongensesteenweg en de Noorderlaan.  
Nu de werken volledig zijn afgerond, is het park 
van twintig hectare grotendeels toegankelijk. 
Je vindt er speelzones en rustplekken. Via de 
wandel- en fietspaden geraak je makkelijk en 
veilig van de Bourgoyen-Ossemeersen naar 
Gent Sint-Pieters.
 www.stad.gent/parkhalfweg
  09 323 66 00 (Groendienst) 

Om mensen met kanker te steunen,  
werkt de Stad mee aan de plantjes-
verkoop van Kom op tegen Kanker,  
dit jaar op vrijdag 13 en zaterdag  

14 september. Ben je ouder dan zestien en kun je je vier uur 
vrijmaken om plantjes te verkopen aan warenhuizen in Gent?  
Mail of bel je naam door voor het goede doel. 

 dep.samenlevenwelzijngezondheid@stad.gent
  09 266 73 83

VRIJWILLIGERS 
Kom op tegen 
Kanker

MATTHIAS DERMOUT, SFEERBEHEER (WINNAAR 2018)

ERGOTHERAPIE 
Hulpmiddelenbib 
Krijg je bezoek van een familielid 
dat minder goed te been is maar 

is je woning moeilijk toegan
kelijk? Bij het Departement 

Ouderenzorg (Onderbergen 82) 
kun je hulpmiddelen ophalen als 
tijdelijke oplossing. Denk aan een 

rollator, een bedbeugel, oprij
goten, een drempelovergang, 

een badplank of een badlift. Je 
leent ze gratis uit voor een of 

twee weken. De ergotherapeuten 
van het Departement Ouderen

zorg kunnen je adviseren of 
doorverwijzen en komen ook op 

huisbezoek.

 www.ocmwgent.be/ergoaanhuis
  09 266 95 19

‘Met een babbel en een 
glimlach kun je veel 
problemen voorkomen  
op fuiven.’ 

nieuws
kort
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WEDSTRIJD 
Jong en oud
Jongeren en senioren vinden elkaar soms moeilijk. 
Dat is een gemiste kans. Daarom beloont de wedstrijd 
Jong en Oud in Gent originele projecten die generaties 
samenbrengen. Dien je intergenerationele project in 
tot 31 augustus en win tot 750 euro. Een vakjury van 
jongeren, senioren en experten beslist wie er met de 
prijzen aan de haal gaat.

 www.jongenoudingent.be 
  09 266 93 97 (Departement Ouderenzorg)

OPENING AANLOOPHUIS
Poco Loco 
Op woensdag 1 mei organiseert het nieuwe aanloophuis 
Poco Loco in de wijk Nieuw Gent (Steenakker 250) vanaf 
13.30 uur een openingsfeest voor de buurt. Het aanloophuis 
is een organisatie voor en door mensen die moeite hebben 
om aansluiting te vinden bij de maatschappij. Poco Loco 
haalt mensen met een psychische kwetsbaarheid uit 
het sociaal isolement via gezamenlijke kook- en andere 
activiteiten.

 www.stad.gent/pocoloco
  09 267 03 00 (Dienst Welzijn en Gelijke Kansen)

KUNSTHAL GENT
Experimenteren met beeldende kunst
De tuin van het voormalige Caermersklooster, recent omgedoopt 
tot Kunsthal Gent, was nooit eerder toegankelijk voor het publiek. 
Maar nu dus wel: vanaf 25 mei kun je er naar de monumentale 
leeuwen van de Deense kunstenares Nina Beier gaan kijken. 
“We vonden het een fantastisch idee om de dichtgemetselde 
middeleeuwse deur naar de tuin weer open te maken”, zegt 
Valentijn Goethals van Kunsthal Gent. 

Beier heeft haar betonnen leeuwen voor de gelegenheid bedekt 
met slangen gemaakt van stokbrood. De sculpturen worden een 
voedselbron voor stadsvogels. Na verloop van tijd krijgen ze een 
ander uitzicht, vogelpoep inbegrepen.
Valentijn Goethals: “Zo’n experiment past helemaal bij onze visie: 
nieuwe betekenislagen toevoegen aan bestaande kunstwerken en 
-ruimtes. Elke drie maanden is er daarom een heropening, waarbij 
een kunstenaar in dialoog gaat met werk dat er al stond.” 
Ook allerlei partners nemen hun intrek in Kunsthal Gent. Zo 
programmeert Art Cinema OFFoff voorstellingen in een cinema- 
en lezingenruimte.

De Stad gaf het voormalige klooster voor vier jaar in gebruik aan 
de vzw’s Nucleo en Smoke & Dust. Zij richtten samen de nieuwe 
vzw Kunsthal Gent op. Valentijn Goethals: “Er zijn in Gent al veel 
galerijen voor jonge kunstenaars. En er is ook het S.M.A.K., waar 
de absolute top van de moderne kunst aan bod komt. Maar voor 
jonge kunstenaars die nog volop naam aan het maken zijn,  
is er nauwelijks exporuimte. Dat gat vullen wij op. We selecteren 
een gezonde mix van Gents en internationaal talent.” 

 www.kunsthal.gent, info@kunsthal.gent
  Lange Steenstraat 14  

Open op zaterdag en zondag van 11 tot 18 uur
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TOEGANKELIJKHEID
Voel het verkeer
Ben je blind of slechtziend  
en wil je meer weten over  

de huidige verkeerssituatie? 
Een reliëfkaart leidt je langs  

de Gentse knippen en  
verkeerssectoren. Je vindt ze in 

de Stadswinkel  
(Botermarkt 17A), in het  

Administratief Centrum Zuid 
(Woodrow Wilsonplein 1)  

en bij organisaties voor blinden 
en slechtzienden. Neem een 

begeleider mee om je uitleg te 
geven.

 www.stad.gent/toegankelijkheid
  09 267 03 00  

(toegankelijkheidsambtenaar)

GENTSE STARTERS 
Inspiratie- en  
netwerkavond
Ben je van plan om een zaak op te starten 
of ben je er al mee bezig? Schrijf je dan 
voor eind mei in voor de Starters Up Date 
in het stadhuis op maandag 3 juni. Alle 
Gentse starters zijn welkom. Je mag vanaf 
19 uur een avondvullend programma 
verwachten met video’s, interviews en 
een netwerkmoment met andere Gentse 
starters.

 startersfabriek.gent.be/inspiratie
  09 210 10 60 (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent)

ZOMERSPORTEN
Start inschrijvingen 
In juli en augustus laat de Stad Gent je 
gratis of voor een zacht prijsje kennismaken 
met hippe zomersporten en avontuurlijke 
activiteiten zoals mountainbiken en plogging. 
Voor Gentenaars starten de inschrijvingen 
op woensdag 22 mei, voor niet-Gentenaars 
de dag nadien, telkens om 9 uur. De meeste 
zomersporten zijn toegankelijk vanaf 16 of 18 
jaar, enkele vanaf 12 jaar. Ook voor sporters met 
een beperking is er een mooi aanbod.

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

3.352 NIEUWE GENTSE  
STARTERS IN 2018 

Voetballen zonder lopen: het klinkt misschien 
vreemd, maar voor oudere mensen is het een 
prima manier om te bewegen. In het Zuidpark  

is er sinds kort een wandelvoetbalclub actief met steun van de Stad en de 
KAA Gent Foundation. Meedoen? Contacteer de KAA Gent Foundation. 

 contact@kaagentfoundation.be
  09 330 23 34 (van 9 tot 12.30 uur)

ZUIDPARK
Wandelvoetbal

6

nieuws
kort
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ONTMOET 

     wie
Meryem Usta,  

Opvoedingswinkel
waar

Lievekaai 

Meryem en 
Elanur

“Wow, dát is dus loslaten! Toen 
mijn dochter twee jaar geleden 
naar het middelbaar ging, voelde 
ik dat we plots verder van elkaar 
af begonnen te staan. Elanur 
werd groot, en ze aanvaardde 
niet langer zomaar wat ik zei. Ik 
moest het anders aanpakken, 
maar hoe? In die periode heeft 
mijn achtergrondkennis over 
hedendaagse autoriteit me flink 
geholpen. Het ijzer smeden als 
het koud is, luidt één van de 
principes. Dat wil zeggen: je niet 
laten meeslepen door emoties 
maar toch zeer duidelijk maken 
wat je boodschap is. Tijdens 
de Week van de Opvoeding 
organiseer ik met mijn collega’s 
van de Opvoedings winkel de 
introductie avond Waakzaam 
zorgen voor tieners. In het 
najaar kunnen ouders een reeks 
trainingen volgen, over diezelfde 
manier van opvoeden. Erva-
ringen uitwisselen met andere 
ouders is cruciaal. Want zoals het 
Afrikaanse gezegde luidt: It takes 
a village to raise a child. We voe-
den onze kinderen met zijn allen 
samen op.”

Week van de Opvoeding (do 16 tot do 23 mei)
 www.opvoedingswinkelgent.be

  09 233 26 02

Veel ouders worstelen 
met het gedrag van hun 
tieners. Daarom start 
de Opvoedingswinkel 
met een reeks die hen 
helpt om duidelijke 
grenzen te stellen én 
tegelijk een goede 
relatie met hun 
kinderen te behouden.
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De Meubelfabriek: onder 
die vlag nemen een 

kleine 30 organisaties 
tijdelijk de leegstaande 
fabrieksgebouwen in 
de Meibloemstraat in. 

Drie jaar lang wordt de 
plek een proeftuin voor 
makers, creatievelingen, 
sociale ondernemers en 

buurtinitiatieven. 

Van bowling De Meibloem resten 
alleen nog herinneringen aan 
straffe strikes en lawaaierige 
kinderfeestjes. Het pand zelf is 

gesloopt. De gebouwen van meubelfa-
briek Pauvers-Vandenberghe, waar ooit 
de ‘cirkante tafel’ werd gemaakt, staan  
er wel nog. De Stad zal hier buurtvoor-
zieningen en groen creëren: welgeko-
men zuurstof voor de dichtbebouwde 
Brugse Poort. In afwachting mag vzw De 
Meubel fabriek de site gebruiken voor 
allerlei initiatieven. 

Het eerste weekend van mei kun je er 
al eens uitgebreid rondneuzen tijdens 
de Maker Faire. Bezieler van het eve-
nement is Henk Rijckaert, bekend van 
zijn comedy en van YouTube-kanaal de 
Koterij. Wat is een Maker Faire? Henk 
Rijckaert: “Dat is een festival waar alles 
kan en mag. Makers tonen er hun coolste 
projecten en bezoekers kunnen er van 
alles zelf doen: leren solderen, een mini-
zeppelin bouwen, meubels maken, in een 
F1-simulator racen …” Maker Faires zijn 
een internationaal succes, maar in België 
staan ze nog in de kinderschoenen. “De 
Meubelfabriek is de ideale plek om er 

een te organiseren. En heel praktisch 
voor mij, want ik woon om de hoek 
(lacht).”

Roots
Wanneer het stof van de Maker Faire 
is gaan liggen, neemt vzw De Meubel-
fabriek de boel terug over. Een kleine 
30 organisaties zullen de fabriek als 
uitvalsbasis gebruiken. Daarbij gaat veel 
aandacht naar jeugd, diversiteit en werk. 
Zo gebruikt Right To Score voetbal om 
jongeren aan werk te helpen. Duncan 
Dhondt: “Desmond Ofei, jeugdcoach bij 
Sporting Lokeren, zal training geven. 
Jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar 
komen puur voor de sport. Met onze 

jongeren van 18 tot 26 gaan we verder. 
We werken samen aan hun attitude en 
begeleiden hen tot ze aan de slag kunnen 
als magazijnier of bediende. We maken 
daarvoor afspraken met Gentse logistieke 
bedrijven. Die sponsoren ook onze wer-
king.” Wat kan Right To Score dan beter 
dan de VDAB? “Wij zijn ondernemers met 
buitenlandse roots. Van ons nemen die 
jongeren dingen aan die ze van de klassie-
ke autoriteiten niet meer aannemen.”

Syrisch handwerk
Ook Mousab Alsheikh doet mee in De 
Meubelfabriek. De 39-jarige ondernemer 
had twee bedrijven in Syrië en kwam 
drie jaar geleden in België terecht. Hij 

MADE IN  
DE BRUGSE 
PUURTE

STADSVERNIEUWING
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studeerde hier bedrijfsbeheer en startte 
een nieuwe onderneming op: Wikd.
Mousab Alsheikh: “We demonteren 
afgedankte meubels en maken met 
de recuperatiematerialen decoratieve 
objecten en ecologische meubels. Ook op 
maat. Ik werk met mensen uit verschil-
lende landen. Als ambachtslui zijn die 
vaak onovertroffen. Met dit project wil 

 ‘Ik wil werk creëren 
voor mensen die goed 
zijn met hun handen.’

MOUSAB ALSHEIKH 

ik werk creëren voor mensen die goed 
zijn met hun handen.” Mousab kijkt nu 
al verder dan Gent. “Ik wil Wikd ook in 
Brussel lanceren. En in Zweden. Prima 
kwaliteit voor een betaalbare prijs.”
Buurtwerker Pieter Vancauwenberghe 
kijkt uit naar de nieuwe bedrijvigheid in 
het pand. “De dynamiek is hier uniek.  
We krijgen een fietsatelier, een weggeef-
winkel, een voedselbank, een boks- en 
een yogavereniging, een metaalatelier, 
repetitieruimtes, een buurtkeuken en nog 
veel meer. Uit al die experimenten komen 
zeker bruikbare ideeën voor de stad.”

 www.ookmijn.stad.gent/demeubelfabriek
  0478 78 52 60 (Dienst Ontmoeten en Verbinden)

‘Word zelf een 
maker.’

HENK RIJCKAERT,  
STAND-UPCOMEDIAN EN MAKER

“De Maker Faire wordt een feest, een eve-
nement en een festival in één. Je kunt er het 
werk zien van Gentse, Belgische en interna-
tionale makers en uitvinders. Zo is er een 
competitie voor kleine robotjes die elkaar als 
sumoworstelaars van de tafel moeten duwen. 
Je kunt ook zelf een ‘maker’ worden, want er 
zijn een pak workshops voor jong en oud. 
Anthony Liekens, een van de makers uit het 
tv-programma Team Scheire, wil bijvoorbeeld 
1.000 mensen leren solderen. We nodigen 
daarnaast boeiende sprekers uit en zorgen 
natuurlijk ook voor comedy. Lieven Scheire 

komt presenteren.”

Maker Faire 
Meubelfabriek (Meibloemstraat 18)

vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 mei
 www.makerfairegent.be 



STUDIEKEUZE

SAMEN TALENT 
ONTDEKKEN
Techniekfestival Flanders Expo

 ‘Je kind heeft vaak 
andere talenten 
dan je verwacht.’

DAVID VAN BAMBOST 

A
lle scholen, organisaties, bedrij-
ven en leerlingen die bezig zijn 
met mechanica en elektriciteit 
samen op één plek, dat is het 

gratis Techniekfestival op donderdag 23 
mei. Voor het eerst brengt het Regionaal 
Technologiecentrum Oost-Vlaanderen 
alle partners uit zes sectoren samen in 
Flanders Expo.  
Overdag zullen er 1.500 leerlingen van 
het vijfde jaar basisonderwijs en 1.000 
scholieren van het vijfde jaar beroeps-
gericht en technisch onderwijs passe-
ren. Leerlingen uit het vijfde en zesde 

middelbaar stellen er hun eindwerk voor. 
Ze komen er in contact met honderd 
organisaties en bedrijven. 

Talent voor de toekomst
Ann De Cuyper (Dienst Werk): “Van 17 
tot 20 uur is het de beurt aan alle ouders 
en hun kinderen. Gastheer en stand-up-
comedian Henk Rijckaert leidt je rond. 
Op het festival vind je alle scholen onder 
één dak, zo hoef je niet overal langs te 
gaan. Je ontmoet tegelijk de potentiële 
werkgevers van je zoon of dochter. Een 
buitenkans.”
Wat interesseert mijn kind? Welk tech-
nisch talent heeft het? “Je kind heeft vaak 
andere talenten dan je verwacht”, merkte 
papa David Van Bambost al. “Een work-
shop helpt om daarachter te komen.”
Leli en David willen op het festival ook 
horen welke profielen bedrijven in de 
toekomst zullen aanwerven. “Ik wil dat 
mijn kinderen daar een idee van hebben 
als ze hun studie- of beroepskeuze 
maken.”
Uit recent onderzoek van de UGent blijkt 
dat jongeren al vroeg de keuze voor een 
technisch beroep maken. “Soms al vanaf 
acht of negen jaar”, zegt Bart Thoen van 
Volvo Car Gent. “In onze workshops 
ontdekken kinderen en jongeren hun 
vaardigheden. Ze voeren tests uit op een 
echt motor blok, laten zich interviewen 
door een boordcomputer of voelen aan 
den lijve de impact van een gesimuleerde 
botsing. Technische beroepen zijn echt 
wel een stuk spannender dan wat de 
meeste mensen zich daarbij voorstellen.” 

 www.techniekfestival.be 
  09 266 83 00 (Dienst Werk)

Met je vader naar een 
festival trekken? Leli Van 

Bambost (12) maakt er geen 
punt van. “Neen, deze keer 

geen muziek- maar een 
téchniek festival”, lacht  

vader David. “Het is niet 
omdat ze een meisje is, dat

techniek haar niet zou 
interesseren.”

10
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Werken op een Gentse school? Je vindt heel wat mogelijk-
heden bij de scholen en online.
  Stedelijk Onderwijs Gent www.stad.gent/vreewijzejobs  
(Jobinfodag op zaterdag 4 mei, van 11 tot 15 uur,  
Freinetmiddenschool, Offerlaan 1) 

 GO! www.g-o.be/jobs 
 Provinciaal Onderwijs vacatures.oost-vlaanderen.be
 Katholiek Onderwijs www.onderwijsregiogent.be 
 Onafhankelijke scholen: bij de scholen zelf

‘Mijn lerarendiploma  
behaalde ik met  
gecombineerd  

volwassenenonderwijs.’

‘Eindelijk weer mezelf.’
Mieke Cosijns
Het Kwadrant
“Ik sta nu vier jaar op een secundaire 
school voor kinderen met een autisme-
spectrumstoornis. Eerder werkte ik als 
auditmedewerkster en boekhoudster. 
Het grootste verschil? De uitdaging, de 
waardering en de fantastische mentali-
teit van de collega’s. Mijn lerarendiploma 
behaalde ik met gecombineerd volwas-
senenonderwijs. Dat duurde 2,5 jaar. 
Niet evident als mama van vier kinderen. 
Maar ik ben weer mezelf.”

‘Verschillen dagen me uit.’
Gisèle Quenis
Het Spectrum Gent
“Twee jaar geleden stapte ik van de 
privé sector over naar een job als leraar 
in een superdiverse school. Er zijn grote 
niveauverschillen tussen de leerlingen, 
en ik kan nu mijn zorgende kant tonen 
in mijn werk. Dat was anders in de 
uitgeverij vroeger. Na 24 jaar ben ik daar 
gestopt om de verkorte lerarenopleiding 
te volgen, één jaar lang in dagonderwijs. 
In mijn huidige levensfase had ik daar de 
ruimte voor.”

‘Vacatures in alle netten.’
Adelbrecht Haenebalcke 
Hoofd Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
“Tegen 2024 verwachten we meer dan 
zesduizend extra scholieren en leerlin-
gen. Tegelijk komen er veel pensioenen 
aan. Gent werkt een actieplan uit tegen 
het lerarentekort. Leraar is een fantas-
tisch beroep: je werkt met en voor kinde-
ren en dat geeft enorm veel voldoening. 
Naast studenten moedigen we ook 
zij-instromers aan: mensen die ervaring 
uit een andere sector meebrengen.”

In vijf jaar tijd is het aantal 
studenten dat voor een 

lerarenopleiding koos met 
bijna een kwart gedaald en 

dat terwijl Gent de komende 
jaren steeds meer leraars 
nodig heeft. Waarom zou 
je leraar worden op een 

Gentse school?

DRINGEND GEZOCHT: 
LERAARS
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GOED BIJ JE 
HOOFD

Gratis naar de psycholoog

WELZIJN

Het leven deelt soms klappen uit. En dan doet een luisterend 
oor deugd. Zestigplussers die een moeilijke periode 

doormaken, kunnen gratis naar de psycholoog in het lokale 
dienstencentrum in hun buurt. 

Tussen kerst en nieuw zag Cécile (67) 
door de bomen het bos niet meer.  
Verstrikt in zorgen en verdriet stapte  
ze naar de huisarts. 
“Ik sliep slecht, voelde me angstig, niks 
interesseerde me nog. De dokter sprak 
over een burn-out en raadde me aan bij 
een therapeut langs te gaan. Maar dat 
kost geld. Jaren geleden, na de dood van 
mijn zoon, heb ik al eens hulp gezocht. 
Daar heb ik veel aan gehad. Maar 
intussen is mijn situatie veranderd. Na 
een tijdje op pensioen ben ik beginnen 
beseffen dat ik te veel voor anderen heb 
gezorgd ten koste van mezelf en daar nog 
altijd mee bezig was. Ik kon therapie niet 
betalen en raakte nog meer in de put.” 

Drempelvrees
De oplossing lag om de hoek: in lokaal 
dienstencentrum (ldc) De Vlaschaard, 
waar Cécile zumbales volgt, vond ze een 
psycholoog bij wie ze gratis op gesprek 
kon. “Een lieve, verstandige vrouw die 
naar mijn verhaal luisterde. Samen heb-
ben we alles op een rijtje gezet. Ik wist 
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wel dat ik knopen moest doorhakken, 
maar haar tips en antwoorden waren 
een grote steun. Het hielp om de klik te 
maken. Het was geen makkelijke stap, 
maar ik ben blij dat ik hem heb gezet. Na 
drie gesprekken ben ik een ander mens: 
ik doe weer dingen, zie opnieuw een 
toekomst. En ik voel me geruster. Ik weet 
nu waarheen als het bergaf gaat.”  
Het verhaal van Cécile is herkenbaar 
voor Els Aerssens, psycholoog bij ldc De 
Regenboog. “Heel wat van onze gesprek-
ken gaan over de zoektocht naar een 
nieuwe richting. Veel zestigers hebben 
het parcours van trouwen, kinderen, 
werk ... gevolgd. Maar dan veranderen 

de rollen die ze altijd hebben gespeeld: ze 
gaan met pensioen, de kinderen zijn het 
huis uit, kleinkinderen hebben minder 
opvang nodig. En hun netwerk brokkelt 
af: steeds meer mensen verdwijnen, niet 
alleen door overlijden maar ook door 
verminderde mobiliteit. Ze krijgen het 
gevoel alleen te staan met hun proble-
men. Vaak worstelen ze met familiale 
conflicten, een relatiebreuk of een 
rouwproces, ze hebben het moeilijk om 
nieuwe contacten te leggen of hun dagen 
nuttig in te vullen. Wij proberen hen 
bewust te maken van de keuzes waar ze 
voor staan en hen daarbij te begeleiden.”

Doorverwijzing
In de lokale dienstencentra zijn zes psy-
chologen actief. Ze houden wekelijks een 
zitdag waarop je met of zonder afspraak 
welkom bent. Els Aerssens: “Bij het eer-
ste gesprek gaan we na hoe we kunnen 
helpen. Mensen kunnen gerust een paar 
keer langskomen, maar voor langdurige 
therapie verwijzen we door. Merken we 
een psychologische stoornis of nood aan 
intensieve begeleiding, dan zoeken we 
samen gepaste hulp.” Nog goed om we-
ten: wil je liever niet in het dienstencen-
trum op gesprek? Indien nodig komen de 
psychologen ook aan huis.

 ‘Ik weet nu waarheen 
als het bergaf gaat.’

CÉCILE

Blijf er niet  
mee zitten

Muizenissen, zorgen, angsten? Praat erover. 
De Stad en OCMW Gent bieden psychologische 
bijstand en advies.

Ben je ouder dan 60? Dan kun je in de 11 
lokale dienstencentra gratis op gesprek bij een 
psycholoog.  

Ben je jonger dan 25? In het OverKop-huis 
(Drabstraat 18) staat de deur van de huispsy-
chologen altijd open. 

Andere Gentenaars die begeleiding zoeken, 
kunnen een doorverwijzing krijgen via de 
Welzijnsbureaus van het OCMW. Na een 
verkennend gesprek zet een psychosociaal 
medewerker je op weg naar de geknipte 
hulpverlener. 

 Via www.geestelijkgezondgent.be vind je 
alle organisaties en initiatieven die werken rond 
mentaal welzijn. Voor meer info kun je mailen 
naar els.aerssens@ocmw.gent. 
 Geen internet? Bel naar 09 266 35 14.
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De drukkerijafdeling van het Industriemuseum 
heropent en is drie keer groter dan voorheen. 

Tijd voor een gratis (gezins)feestje: trek je 
schort maar aan voor het drukfestival op 4 en 5 

mei. Vlekken maken is toegestaan. 

za 4 − zo 5 mei

OPENING EXPO

Drukfestival

“In het Industriemuseum zag je al eeuwenoude 
drukpersen en andere iconen van het 

drukkersleven. De nieuwe drukkerijafdeling 
is nu aangevuld tot een volwaardig 

tentoonstellingsparcours met machines, 
bijzondere verhalen en knap drukwerk. 
Je ervaart als bezoeker de razendsnelle 
technologische evolutie: van de kleine 
handpersen onder de kerktoren tot de 

industriële en digitale druk. Iedereen kan er zelf 
aan de slag. Je leert het ambacht kennen dat 
drukken eeuwenlang is geweest. Op het eind 

van de tentoonstelling heb je zelf een minizine 
gemaakt. Een leuke herinnering aan je bezoek.”

‘300 jaar 
grafische 

geschiedenis.’
HILDE LANGERAERT CONSERVATOR

› Drukkerijafdeling  
Industriemuseum 

Elke dag open 
behalve op woensdag

Minnemeers 10
 www.industriemuseum.be

  09 323 65 00

Van zeefdruk, lino en 
ecoprint tot ‘drukken met 
je poep’.

Sofagesprekken met oud-drukkers, 
lezingen door illustratoren, typo-
grafen en grafische ontwerpers en 
een blik achter de schermen van de 
hedendaagse drukkerij.

Voluit ‘Druk op straat’: kunstenaars 
creëren imposante ontwerpen met 
een pletwals. 



 www.burgerbudget.gent (klik door op ‘Nomadic Trees’)
 09 266 82 40 (Dienst Beleidsparticipatie)

wie
Thomas Paelinck, landschapsarchitect (links)

Karel Verhoeven, ontwerper (rechts)
waar

Sint-Baafsdorp (Machariuswijk)

Sint-Baafsdorp

“Bomen op pleinen: het is min-
der evident dan je zou denken. De 
wortels hebben evenveel plaats nodig 
als de kruin, en vaak zit de grond vol nuts-
leidingen. Mobiele boven grondse bomen zijn 
onze oplossing. De kleur en het materiaal 
van de boombakken zijn gebaseerd op een 
kunstwerk van mijn jeugdvriend Karel. Onder 
de kruin hebben we terrasjes en tuintjes 
gemaakt. Zo krijg je een ontmoetingsplek, 
en dat is precies het kern idee van Nomadic 
Trees. Ik zag het ooit in Hongkong. De zes 
bomen en de zitbanken, gerealiseerd met 
centen van het Burgerbudget, verhuizen in 
mei met een vorklift naar het Bisdomplein. 
Daarna komen ze terug naar het Sint- 
Baafsdorp. Niet het hipste plein van de stad, 
maar hier wonen nog rasechte, spontane 
Gentenaars. Ze zijn superblij met hun bo-
men en gaan ze goed soigneren.” 

komen  
de bomen 

DANKZIJ THOMAS EN KAREL



Op de begraafplaats rond de Sint-Catharinakerk rusten de adellijke families die Wondelgem kleur gaven. 
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START

Wist je dat het landelijke 
Wondelgem in de 18de 

en 19de eeuw het mekka 
was voor rijke Gentenaars 

die een zomerverblijf 
wilden bouwen? Met 
de Erfgoedwandeling 
Wondelgem ontdek je 
het verleden van de 

kirremelkziekers . 

OP STAP MET  
DE KIRREMELK-

ZIEKERS

DE ROUTE
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Domein Vyncke-Bovyn
Honger? In sociaal restaurant Villa 
Ooievaar serveren de mensen van 
vzw Kompas betaalbare en lek-
kere maaltijden. Het voormalige 
landhuis ligt pal in het midden van 
Domein Vyncke-Bovyn, een twee-
honderd jaar oud park in Engelse 
landschapsstijl. Tot 2014 was Villa 
Ooievaar een opvangtehuis voor 
mensen met een mentale beper-
king. Het natuurrijke park zelf is 
ook een ommetje waard.

Vroonstalledries
De grote dries van Wondelgem was 
ooit een weide met een drinkpoel 
voor dieren. Nu bepalen rijzige 
bomen en de Sint-Catharinakerk 
er het uitzicht. Op de begraafplaats 
kun je speuren naar adellijke 
families. Op de Vroonstalledries, 
de sociale slagader van Wondel-
gem, vinden de drie reuzen van de 
Driekoningenommegang elkaar 
elk jaar terug. Kinderen spelen er 
op houten schaapjes en andere 
natuurlijke spelelementen. 

Hoeve Lootens
Ga jij van 3 tot 6 mei naar de  
traditionele Wondelgemse mei-
kermis aan de dries en in Hoeve 
Lootens? De boerderij met de 
groene luiken en de boomgaard is 
een restant uit de tijd van de kirre-
melkziekers. Dat was de spotnaam 
die de Gentenaars voor de arme 
Wondelgemse boeren hadden 
bedacht. De vzw Hoeve Lootens 
bouwt de plek om tot een cultureel 
ontmoetingscentrum.

MEER WANDELEN
Naast Wondelgem hebben  
nog meer voormalige  
Gentse deelgemeenten 
een erfgoedwandelplan: 
Sint-Amandsberg, Mariakerke 
en Sint-Denijs-Westrem en 
Afsnee. Download de kaart van 
Wondelgem vanaf maandag 
20 mei op www.stad.gent/
erfgoedwandelplannen of haal 
ze gratis op in de Stadswinkel 
(Botermarkt 17A) en het STAM 
(Godshuizenlaan 2). 
  09 323 61 80 (Cultuur Gent) 

Met dank aan het Bewoners-
platform Wondelgem.

Ter Durmenpark 
Om de oprukkende verstedelij-
king te compenseren, legde de 
Stad de jongste jaren grote parken 
en groenzones aan. In het Ter 
Durmen park langs de R4 vind je 
bos en bloemrijke graslanden. Het 
Wondelgemse stuk is uitgegra-
ven als een smalle vallei met een 
waterloop. Behalve een honden-
losloopweide zijn er speeltuigen, 
vijvers en een vernieuwd fiets- en 
wandelpad. Ook het Westerring-
spoor is met groene rust- en 
speelzones een aangename plek 
geworden. 

Villa’s en kastelen
Het dienstencentrum met het park 
en zijn mooie vijver is wat over-
blijft van het kasteeldomein van 
de familie de Ghellinck de Walle. 
Door de verkavelingskoorts van 
de jaren 60 ging heel wat Wondel-
gems erfgoed verloren. De Lieve, 
die Gent ooit verbond met de zee, is 
nu een nauwelijks waarneembaar 
stroompje tussen de verkavelingen 
en de industrie. De meeste oude 
buitenverblijven van de adel zijn 
weg. Speurneuzen vinden nog 
Kasteel Morek, Lusthuis Meulewa-
ter en de villa Les Hêtres terug. 

4
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wie
Hendrik Vos, hoogleraar UGent
waar 
Wintercircus 

Boekvoorstelling 
Europa in woelig 
water
MA 6 MEI

Maud leest voor 
MA 20 MEI 

Europese  
Dag van de Buren 
VR 24 MEI

Zie agenda p. 19-21 

“De invloed van Europa is vaak onzicht-
baar, maar altijd en overal aanwezig. 
Dicht bij huis, zoals in dit Winter circus, 
dat deels met Europese fondsen 
gerenoveerd wordt, maar ook in ‘grote’ 
thema’s, zoals de klimaatopwarming 
of terrorisme. Veel mensen denken 
dat Europa op zijn retour is, gezien de 
brexit en vele andere crisissen. Het 
tegendeel is waar: op veel domeinen 
is de Unie net machtiger geworden. 
Samen met journalist Rob Heirbaut 
schreef ik daarover in een nieuw 
boek. Op 6 mei presenteren we dat in 
Bibliotheek De Krook. Dichteres Maud 
Vanhauwaert is daar op 20 mei ook 
te gast. Ik heb een zwak voor raak en 
gaaf geschreven teksten. Als ik schrijf, 
probeer ik dat ook zo helder mogelijk 
te doen. Ingewikkelde woorden, daar 
krijg je alleen maar hoofdpijn van.”

Op zondag 26 mei trekken 
we naar de stembus. Die 
dag zijn het, naast Vlaamse 
en federale, ook Europese 
verkiezingen. Professor 
Hendrik Vos legt nog eens 
haarfijn uit hoe Europa 
werkt. In klare taal.
 

Hendrik Vos

DE AGENDATIPS VAN ...
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Week van de korte keten
ZA 4 TOT ZO 12 MEI
Tijdens de Week van de korte keten 
krijg je gratis lokale proevertjes op de 
Kouter tijdens het Go Local Festival 
van Puur Gent op 4 en 5 mei en op de 
boerenmarkt van Ledeberg op 8 mei. 
Medewerkers van het sociale tewerk-
stellingsproject Ikook bereiden lekkers 
in een mobiele keuken. 
+ www.stad.gent/korteketen 
• 09 268 23 00 (Dienst Milieu  

en Klimaat)

Boekvoorstelling Europa
MA 6 MEI 
Op maandag 6 mei stellen professor 
Hendrik Vos en journalist Rob Heirbaut 
hun boek Europa in woelig water voor. 
Hun balans van de Europese crisis: de 
Unie stokt, rommelt en hapert, maar 
de Europese integratie valt niet stil. 
Een verrassende blik in de Europese 
keuken, om 18 uur in De Krook. Inschrij-
ven kan vanaf vrijdag 26 april via de 
website. Geen internet? Bel Gentinfo 
op het nummer 09 210 10 10.
+go.stad.gent/BoekvoorstellingVosHeirbaut
 

Elk gezin anders
ZA 11 MEI 
Op zaterdag 11 mei organiseert het 
Regenboognetwerk, dat het holebi-  
en transgenderbeleid ondersteunt, 
de familienamiddag Elk gezin anders, 
allemaal Gent. Van 14 tot 17 uur is  
er doorlopend kinderanimatie in de 
Kammerstraat. Je kunt met het hele 
gezin op de foto en lekker eten en 
drinken. 
+ www.stad.gent/familiedag  
• 09 267 03 00 (Dienst Welzijn en  

Gelijke Kansen)

Jobbeurs veiligheid
VR 10 MEI
Heb je interesse in een opleiding of 
een job bij defensie, de politie of 
bewakingsbedrijven? Kom dan op 
vrijdag 10 mei van 10 tot 12 uur ken-
nismaken met de jobs en opleidingen 
in het Dienstencentrum van Gentbrugge 
(Braemkasteel straat 29). De veiligheids-
sector is dringend op zoek naar extra 
krachten. 
+ www.stad.gent/jobbeursbewaking 
• 09 266 83 00 (Dienst Werk) 

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

MEI
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Go Local Festival & 
Shop-op Zondag
ZA 4 EN ZO 5 MEI
Tijdens het Go Local Festival op 4 en 
5 mei verwennen de lokale Gentse 
handelaars en horeca hun bezoekers. 
Heel wat zaken trakteren je op 
speciale acties en kortingen, live 
muziek, en een hapje of een drankje. 
Dat weekend is er ook koopzondag. 
Dat betekent dat heel wat winkels 
open zijn en tram en bus naar en in 
Gent gratis zijn.
+ www.puur.gent/golocal
• 09 210 10 60 (Puur Gent)

Boterkoekenloop 
ZO 5 MEI  
De Boterkoekenloop is voor jong  
en oud en loopt dit jaar door de 
nieuwe sportzone van de Gentbrugse  
Meersen. Deelnemen is gratis en  
achteraf krijg je een boterkoek.  
Sporters met een beperking kunnen 
een buddy aanvragen. Voor de klein-
sten is er sportieve kinderopvang. 
’s Middags is er een gezamenlijke 
picknick. De opbrengst gaat naar  
vzw Sportaround. 
+ www.stad.gent/boterkoekenloop
• 09 266 80 00 (Sportdienst)

Op 24 mei is het Europese Burendag. Ook Gent doet mee: buren nodigen elkaar  
uit voor een hapje, een drankje en een fijne babbel. Het gedroomde excuus om iets 
met je straat te organiseren en je buren te leren kennen. Kijk op de website voor tips 
en meer info. Stuur een foto van jouw initiatief, samen met een woordje uitleg,  
naar ontmoeten.verbinden@stad.gent. De drie mooiste inzendingen winnen een  
feestpakket.
+ www.stad.gent/dagvandeburen
• 09 266 55 50 (Dienst Ontmoeten en Verbinden)

Dag van de Buren 

VR 24 MEI

TIP
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agenda

Gent Soiree
VR 17 MEI
Een avondlijk parcours langs het 
werk van lokale en internationale 
hedendaagse kunstenaars, dat is 
Gent Soiree. Galeries openen gratis 
hun deuren van 18 tot 22 uur.  
Het volledige programma vind je  
op de website.
+ www.stad.gent/soirees
• 09 323 61 80 (Cultuur Gent)

Week van de 
Begraafplaatsen
ZA 25 MEI – ZO 2 JUNI
De Gentse begraafplaatsen staan 
bol van symboliek uit lang vervlogen 
tijden. Niet alleen gedenktekens ver-
tellen verhalen. Ook het groen op de 
begraafplaatsen heeft een betekenis. 
Je ontdekt het tijdens de Week van 
de Begraafplaatsen. Het programma 
met wandelingen en bezoeken vind 
je op de website.  
+ www.stad.gent/weekbegraafplaatsen
• 09 323 66 00 (Groendienst)

Buurtfeest Muide
VR 17 TOT ZO 19 MEI
De langste rommelmarkt van Gent 
is twee kilometer lang en hij staat 
zaterdag én zondag op het Buurtfeest 
Muide-Meulestede-Afrikalaan. In en 
rond Buurtloods Lucien De Ridder (Pa-
trijsstraat 10) en in het Vikingbos geniet 
je van 17 tot 19 mei van de Sterren-
parade, een feestbarbecue en een 
Kidsday. Je vergaapt je aan fanfares, een 
motorstoet, optredens, een vuurshow 
en nog veel meer.
+ www.stad.gent/buurtevenementen
• 09 266 55 50 (Dienst Ontmoeten en 

Verbinden) 

S.M.A.K. feest 
ZA 18 EN ZO 19 MEI  
Het derde weekend van mei is het 
feest in het S.M.A.K. (Jan Hoetplein 1). 
Het museum blaast twintig kaarsjes 
uit. Het hele weekend door kun je 
deelnemen aan lezingen, performan-
ces, concerten … Met je ticket draag 
je ook je steentje bij aan het nieuwe 
toekomstige museum. 
+ www.smak.be/smakfeest
• 09 240 76 01

Orakel  
DO 16 EN VR 17 MEI
DI 21 EN WO 22 MEI
Orakel is het tweede hartverwarmende 
theaterproject van vzw Celestial 
Mekaniks, met een originele regie van 
Sophie Cocheteux-Depraeter. Vijftien 
migranten die Nederlands leren bij 
CVO Gent brengen volksverhalen, 
mythen en legendes uit Azië, Europa, 
Afrika en Amerika in de taal van hun 
nieuwe thuis. Het stuk is gebaseerd op 
hun ervaringen in het administratief 
centrum. Te zien op 16 en 17 mei  
Bij de Vieze Gasten en op 21 en 22 mei 
in de Minard. 
+ www.celestialmekaniks.com
• 09 237 04 07 (Bij de Vieze Gasten)
• 09 265 88 30 (Minard)

Gespreksnamiddag
Regenboog-
ambassadeurs
VR 17 MEI
Met welke levensvragen worstelen  
ouder wordende holebi’s en trans -
genders? In de documentaire Dus ik 
zweeg vertellen elf oudere holebi’s 
en transgenders over hun relaties, 
hun coming-out en hun ervaringen 
in de zorg. Nadien is er een open 
gesprek met een aantal regenboog-
ambassadeurs. Schrijf je gratis  
in vóór donderdag 16 mei via  
lokaal dienstencentrum De Boei 
(Vaartstraat 2A).
+ www.ocmwgent.be/de-boei
• 09 266 34 88 (De Boei)

SAVE THE DATE >
ZA 22 & ZO 23 JUNI 

Côté Jardin, het muzikale tuinfeest van Muziekcentrum De Bijloke (Godshuizenlaan 2), 
luidt de overgang in van lente naar zomer. Van 11 tot 22 uur luister je op 26 mei 
naar gratis concerten in de tuinen van de Bijlokesite. Ondertussen geniet je van je 
eigen picknick of kun je de eet- en drankstandjes uitproberen. 
+www.bijloke.be/cote-jardin 
• 09 323 61 00 

Côté Jardin

ZO 26 MEI 

TIP

OPEN DAGEN BRANDWEER
Kazerne Roggestraat

MEI
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 -voordeel van de maand:
in ruil voor 10 UiTPAS-punten krijg je een gratis loop-t-shirt 
op de Boterkoekenloop.

Meer voor kinderen in Gent: www.stad.gent/kinderen 
 09 269 81 10 (Jeugddienst)

Ontdek meer activiteiten 
op www.uitingent.be

 www.facebook.com/uitingent
 @UiTinGent

Het museum van  
de misdaad 
TOT ZO 2 JUNI 
Het museum van de misdaad nog niet  
bezocht? De expo in het STAM is verlengd 
tot en met 2 juni. Voor 5 euro extra kun je 
elke zaterdag om 15 uur een rondleiding 
volgen. Ook op zondag 19 mei om 11 uur en 
op donderdag 30 mei om 11 en 15 uur zijn er 
rondleidingen. Schrijf je in via www.go.stad.
gent/stam. Geen internet? Bel Gentinfo op 
09 210 10 10.
+ www.stamgent.be

TumultinGent
WO 8 - ZO 12 MEI 
Kunstenfestival TumultinGent duurt dit jaar 
vijf dagen. Meer dan veertig cultuurhuizen 
krijgen elk een stukje van De Krook om zich 
voor te stellen: een staalkaart van wat er 
leeft in cultureel Gent. Je maakt kennis met 
een pak jong talent - kunstenaars uit de 
beeldende kunsten, de podiumkunsten en 
de muziek.
+ www.tumult.fm
• 09 323 68 78 (Bibliotheek  

De Krook)

Les Goûts de Gand 
ZA 18 MEI 
Op 18 mei kun je in en rond het Coyen-
danspark luisteren naar wereldmuziek. 
Het park aan de Sint-Baafsabdij wordt 
een Feria Mundial, een wereldmarkt 
met exotische spulletjes waar je lekker 
kunt eten en drinken. Het festival is 
helemaal gratis en duurt van 14 tot  
23 uur. Het kadert in de Unesco- 
werelddag voor Culturele Diversiteit, 
Dialoog en Ontwikkeling.
+ www.decentrale.be
• 09 265 98 28 (De Centrale)

Maud leest voor
MA 20 MEI
Maud Vanhauwaert komt op 20 
mei om 20 uur vertellen over haar 
ervaringen als Antwerpse stads-
dichteres, en trakteert je tussendoor 
op performances. Ze ziet de stad 
als canvas en stelt de definitie van 
poëzie steeds weer in vraag. Ze doet 
dat in het kader van Odisee leest, een 
project van Odisee hogeschool dat 
leesplezier centraal stelt.
+ www.stad.gent/maudleestvoor
• 09 323 68 78

Susketwiet
VANAF ZO 28 APR 

De vogelzaal van De wereld van 
Kina: het Huis (Sint-Pietersplein 
14) heeft een nieuw luister- en 
voelparcours. De expo Susketwiet 
is op maat van blinden en slecht-
zienden maar een belevenis voor 
iedereen. Twaalf inheemse vogels 
geven je tips over de mysterieuze 
verdwijning van vinkje Suus.  
Gebruik je handen en oren en 
geniet van natuurgeluiden en 
fluitende vogels.
+ www.dewereldvankina.be/

susketwiet
• 09 244 73 73 

Lang leve de muziek
TOT MA 10 JUNI  
Ben je nog niet in de Sint-Pieters-
abdij geweest voor de expo Lang 
leve de muziek? Het zijn de laatste 
weken. De expo neemt je mee 
langs 60 jaar Nederlandstalige 
liedjes uit België en Nederland. 
Het gaat om de grootste muziek-
tentoonstelling ooit in Vlaanderen, 
een eerbetoon aan meer dan 200 
artiesten en groepen. 
+ www.langlevedemuziek.be
• 09 266 85 00 (Historische  

Huizen Gent)

Langste tafel
DO 2 MEI
Vind je dat er meer aandacht mag 
zijn voor het psychisch welzijn 
van jongeren? Schuif dan op 
donderdag 2 mei vanaf 15.30 uur 
mee aan voor De Langste Tafel in 
het Zuidpark. Symbolisch, want 
de tafel is de plek bij uitstek voor 
ontmoeten en delen. Warme Stad 
Gent, OverKop en Te Gek!? bieden 
een gezellige plek met muziek en 
sfeer. Zorg jij ook voor iets lekkers 
om te delen? Laat weten of je 
komt via facebook. 

 De langste tafel Gent
• 09 267 03 00 (Dienst Welzijn en 

Gelijke Kansen)

Naar de kermis
VANAF VR 3 MEI
Deze maand is het vier keer kermis 
in Gent. Je kunt naar de Meikermis 
in Wondelgem  (vrijdag 3 tot 
maandag 6 mei), de Negenmei-
markt in Sint-Amandsberg (vrijdag 
10 tot maandag 13 mei), en naar 
de kermis Gentbrugge Noord en 
de Zwijntjeskermis in Zwijnaarde 
(telkens van vrijdag 31 mei tot 
maandag 3 juni). 
+www.stad.gent/stadskermissen
• 09 210 10 10 (Gentinfo)
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Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode: 

Waar in Gent

GENTINFO

Vraag het aan

“Ouders van kleuters en kinderen van de lagere school kunnen 
voor vakantieopvang terecht bij de Dienst Kinderopvang. Voor de 
zomervakantie kun je opvang aanvragen van zaterdag 18 mei tot 

en met zondag 2 juni 2019. Schrijf je in via  
www.kinderopvang.gent of bel naar 09 268 20 91 voor meer 
info. Tijdens de Gentse Feesten (van vrijdag 19 tot zondag 28 
juli) organiseert één locatie noodopvang. In de week daarna 
zijn er voor het eerst zestien stedelijke opvangplaatsen open. 

Zoek je opvang voor een peuter jonger dan drie jaar die 
tijdens het schooljaar niet in een stedelijke opvanglocatie is 

ingeschreven? Bel dan naar Gentinfo op 09 210 10 10.”

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’

‘Organiseert de Stad kinderopvang 
tijdens de zomervakantie? Ook na 

de Gentse Feesten?’ 
ISE DEBROUWERE, GENT 

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), 
Thomas Lagrange en Liesbet Van Cauteren (vormgeving), Anne Deknock,  
Thomas Sweertvaegher (fotografie).  

Stuur de oplossing vóór maandag 13 mei naar   
waaringent@stad.gent of via de post naar: Stadhuis,  
Wedstrijd Waar in Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent

Vijf winnaars 
krijgen een duoticket voor het Industriemuseum, een plant
aardig geverfde draagtas van het museum en een set wens
kaartjes, gedrukt op de persen van het museum.

MEER NUMMERS www.stad.gent/stadsmagazine

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden het Moorken in het  
Citadelpark.
• Oréane Levrau, Gent
• Gunther Piens, Zwijnaarde
• Stany Sterck, SintAmandsberg
• Tania Van Cauwenberghe, Mariakerke
• Hilda Vanderheeren, Gent



23

1  @EMMYLEGON
Ledeberg

2  @RCALLEWAERT
Voorhaven

3  @ELS.HEYDE
Keizerpark

4  @CHRISTINE_IN_BETWEEN
Portus Ganda

5  @JOLIEBABSY
Zuid

6  @ELKE.AERTS
Gentbrugge

 7  @FRANK_SCHAUTTEET
Plantentuin UGent
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  Instagram is een gratis app die je op je smartphone of tablet kunt downloaden. 
Via Instagram kun je foto’s delen. 

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

of mail ze naar 
stadsmagazine@stad.gent. 

Misschien komt je foto wel in het 
Stadsmagazine van volgende 

maand terecht.

#INSTAGENT



Ontdek alle jobs 
in North Sea 
Port.

Zaterdag 25 mei 2019
10 — 15 uur

VDAB Opleidingscentrum
Mai Zetterlingstraat 70
9042 Desteldonk

Max Mobiel voorziet een pendel-
bus van Gent-Dampoort naar de 
Mai Zetterlingstraat en terug.

Meer info en deelnemende 
bedrijven op
stad.gent/jobbeurshaven

In de haven 
maken we er 
werk van!

Meer info op vdab.be
of bel gratis 0800 30 700 


