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Liedjes uit de 
Lage Landen 

Tondelier
ontwaakt



Zijn de kleine Gentenaarkes dit jaar braaf 
geweest? Op zondag 18 november hoor je 
het van de Sint zelf, want hij maakt om 15.30 
uur zijn intrede onder de stadshal. Je kunt 
vanaf 15 uur kijken naar een podiumshow, 
meedoen met workshops en er is een speel-

goedruilbeurs op de omliggende pleinen. De 
pieten delen lekkers uit en de goedheiligman 
komt je begroeten op het parcours. Vergeet je 
tekeningen, brieven en ‘tuutjes’ niet.
  09 210 10 10 (Gentinfo) 

 www.stad.gent (tik ‘Sinterklaas’ in het zoekvenster) 
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“We zien steeds meer 
gezinnen in ons eetcafé. 
Met speelgoed, knuffels en 
verkleedkleren zorgen wij 
voor kinderleute.”

SELINE DE CLOET, CAFÉ WALRUS

WEGENWERKEN 
Stevige steegjes

Smalle steegjes zijn vaak 
een handige doorsteek voor 

fietsers en voetgangers, 
maar ze liggen er niet altijd 
even goed bij. Daar komt 

nu verandering in. In totaal 
ondergaan een kleine twintig 
steegjes een metamorfose. 
In de Gillis Coppinssteeg, 

de Perkamentstraat, de Jan 
Botermanstraat, de Koolsteeg 
en het beluik aan de Phoenix-
straat beginnen de werken. 
Het worden woonerven met 
ruimte van gevel tot gevel. 

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

 www.stad.gent/openbarewerken 
(tik ‘steegjes’ in het zoekvenster)

Op het gelijkvloers van Bibliotheek De Krook staat 
een futuristische maquette van het stadscentrum. 
3D-modellen, knoppen en schermen maken dat 
iedereen toegang krijgt tot allerlei info over de 

stad. Druk op een knop met naamplaatje en je krijgt praktische 
informatie over gebouwen, pleinen en kunstwerken, ook in 
braille en Vlaamse gebarentaal. Je kunt ook de rolstoelroute of 

toegankelijke toiletten opvragen. Heb je zelf een suggestie om de stad 
toegankelijker te maken? Mail toegankelijkheid@stad.gent of bel  
09 267 03 00 (Dienst Welzijn en Gelijke Kansen).

LABEL
Gezinsvriendelijke horeca

Wil je iets drinken, een terrasje doen of op 
restaurant gaan met je kinderen? Dan is 
het handig om te weten wat er voor hen te 
beleven valt. Op de website van Puur Gent 
zoek je nu op welke horecazaken het label 
gezinsvriendelijk dragen. Daar zie je ook 
wat ze concreet te bieden hebben. Denk 
bijvoorbeeld aan kindermenu’s met groen-
ten, kinderstoelen of speelgoed.

 www.puur.gent/gezinsvriendelijkehoreca  
 09 210 10 60 (Puur Gent) 

VOELMAQUETTE  
Gent in reliëf

JOBS 
Stad en OCMW samen

Wil je voor de Stad Gent of OCMW Gent werken? 
Voortaan vind je alle vacatures op één gemeen-
schappelijke website. Ook openstaande jobs bij 
partnerorganisaties als de stedelijke musea en 
het sociaal verhuurkantoor staan erop. Maak 
een account aan en vervolledig je dossier met je 
persoonlijke gegevens en je cv. Op basis van je 
interesses krijg je vacatures die bij je passen.

 www.jobs.gent.be  09 266 75 60  
 (Dienst Selectie en Mobiele Ploeg)

http://www.stad.gent/openbarewerken
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STRAATPRAAT 
Verhalen van op straat

“In een Volvo slaap je beter dan in een Opel Corsa. 
Daarin lig je altijd een beetje gebogen.” Straathoek-
werker Eva vertelt het verhaal van Herman, dakloos 
en dag en nacht aangewezen op zijn auto. Het is één 
van de veertien getuigenissen op Straatpraat, een 
verzameling verhalen die een blik werpt op de leef-
wereld van de meest kwetsbare Gentenaren. Beluister 
ze op www.stad.gent/straatpraat en op donderdag 8 
november om 19 uur live in de Vooruit.
 09 268 21 50 (Dienst Outreachend Werken)

STEM MEE 
Sportawards 

Welke Gentse sportman, sportvrouw of sportvereni-
ging verdient een Trofee voor Sportverdienste? Het is 
weer tijd voor de Gentse Sportawards, het evenement 
dat sportieve Gentenaars in de bloemetjes zet. Je kunt 
tot eind december je favorieten nomineren. Uit alle 
inzendingen selecteert een vakjury drie kandidaten 
per categorie. 

 www.stad.gent (tik ‘Sportawards’ in het zoekvenster) 
 09 266 80 00 (Sportdienst)

VERNIEUWERS BEKROOND
Elisa Kind richtte de eerste studentenclub voor doven en 
slechthorenden op. ‘Een dove student heeft evenveel recht 
op een fantastisch studentenleven als een horende.’

“Doofheid is voor ons geen beperking: we zijn een gemeenschap 
met een eigen cultuur en taal, en daar zijn we trots op”, zegt Elisa 
Kind. De 22-jarige studente sociaal werk is ook fier op de Jong & 
Wijs-prijs die zij en haar vijfkoppige presidium wonnen met hun 
initiatief. 

Dit jaar nomineerden de Gentenaars 19 initiatieven voor de Jong 
& Wijs-prijs. Dat is een trofee voor wie van Gent een kind- en 
jeugdvriendelijke stad helpt maken. In de categorie Volwasse-
nen beloonde de jury peuterjuf en schrijfster Katie Antjon. Zij 
bedacht De klas van Immi, een boekenreeks voor peuterklassen 
met veel nationaliteiten. De vrijwilligers van de vzw Uilenspel 
kregen de prijs in de categorie Organisatie voor de manier waar-
op ze kwetsbare gezinnen op speelse wijze helpen met schoolse 
vaardigheden. 

De publieksprijs ging naar jongerenorganisatie Sfeerbeheer vzw. 
Met een babbel en een glimlach loodsen de vrijwilligers ieder-
een veilig door de nacht, onder meer op de Gentse Feesten. Ze 
houden ook contact met de Gentse politie om Gent fuifvriende-
lijk te houden en ze ondersteunen Gentse jongeren die fuiven 
organiseren. 

Wil je als vrijwilliger aan de slag bij deze initiatieven of heb je zelf 
een idee? Neem contact op met de Jeugddienst.
 09 269 81 10 (Jeugddienst)  kindersecretaris@stad.gent

http://www.stad.gent/straatpraat
http://www.stad.gent


kort
nieuws

6

PAPEGAAIWIJK 
Kunst op straat

In de Papegaaistraat hangt een nieuw kunstwerk. 
Het is een vrolijke mozaïek die herinnert aan het 
landelijke karakter van de Papegaaiwijk halver-
wege de negentiende eeuw. Kunstenaar Kasper 
Bosmans liet zich inspireren door de geschiede-
nis. In Frascati, zoals het werk heet, verwijst naar 
de lokale herberg waar destijds de eerste Floraliën 
werden georganiseerd.

 www.stad.gent (tik ’Kasper Bosmans’ in het zoekvenster) 
 09 323 61 80 (Cultuur Gent)

365DAGEN 
NAAR 120 MUSEA  
VOOR 50 EURO

Van vrijdag 16 tot zaterdag 24 november staat het 
waterpeil in de binnenstad een halve meter lager dan 
normaal. Dat geeft eigenaars van een pand aan de wa-
terkant de kans om hun gevel te herstellen. Tegelijk 

worden fietswrakken en andere rommel uit het water gehaald.
 09 292 12 11 (De Vlaamse Waterweg nv)

MUSEUMPAS
Voordelige toegang
Ken je de museumpas al? Daarmee kun 
je voor 50 euro een jaar lang naar musea 
in het hele land. Je krijgt toegang tot de 
vaste collecties, en (soms met een kleine 
toeslag) ook tot de tijdelijke tentoonstel-
lingen. Ook de Gentse musea doen mee. 
Heb je een kansenstatuut, dan krijg je al 
een museumpas voor 10 euro. Je koopt 
hem aan de loketten van de musea.

  www.museumpas.be
  09 210 10 10 (Gentinfo)

LEDEN GEZOCHT 
Commissie  
Ruimtelijke  

Ordening 

Ben je geïnteresseerd, 
 geschoold of ervaren in ruim-

telijke ordening? Heb je voeling 
met de ruimtelijke ontwikkeling 

van Gent? Stel je kandidaat 
om als deskundige in de 

Gemeentelijke Commissie voor 
Ruimtelijke Ordening (Gecoro) 
te zetelen. Een mandaat duurt 
zes jaar en de Gecoro-leden 

komen gemiddeld één keer per 
maand samen. Stuur je moti-

vatie samen met een kopie van 
je diploma naar het college van 
burgemeester en schepenen, 
Botermarkt 1, 9000 Gent. Dat 

kan tot 14 december.

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

 09 266 79 50 (Balie Bouwen)

OPRUIMACTIE 
Verlaagd 
waterpeil 

http://www.stad.gent
http://www.stad.gent
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ONTMOET

 Natacha
Dit jaar kochten Gentenaars al 
meer dan 2.000 ‘uitgestelde’ 
koffies en soepen voor 
stadsgenoten die daar het geld 
niet voor hebben. ‘Sociale muurtjes 
slopen, dat is onze bedoeling.’

“Al bij 42 handelaars in Gent 
hangt er een Enchanté-sticker 
aan de deur. Dat betekent dat 
je er iets kunt laten opzijzetten 
voor wie het nodig heeft: een 
kopje koffie, een kom soep, een 
knipbeurt of een andere dienst. 
Zelf ben ik ambassadeur van 
het project. Vanuit mijn levens-
ervaring overtuig ik mensen en 
organisaties om mee te doen. 
Let op, het gaat om méér dan 
gratis consumpties. Mensen 
die met armoede of psychische 
problemen kampen, pendelen 
tussen de straat en de profes-
sionele opvang. Daar komen ze 
lotgenoten tegen met dezelfde 
problemen, of erger. Het doet 
deugd als ze ook elders welkom 
zijn, op ‘gewonere’ plekken. 
Enchanté, dat geld krijgt van 
het Burgerbudget waarmee de 
Stad projecten van Gentenaars 
ondersteunt, lanceert deze 
maand een nieuwe oproep naar 
nog meer hartelijke handelaars. 
Ook andere Gentenaars kunnen 
helpen. Vanaf half december 
hebben we helpende handen 
nodig tijdens Warme Winter, de 
winter opvang voor daklozen.”

Meedoen? Kijk op www.enchantevzw.be
Al 42 plaatsen 
in Gent zijn 
‘Enchanté’.

http://www.enchantevzw.be
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In 1960 werd de 
Nederschelde aan de Reep 
dichtgegooid, om plaats te 

maken voor parkeerplaatsen. 
Na uitgebreide werken 

gaat de waterloop weer 
open. De straten van het 

Bisdomplein tot aan Portus 
Ganda zijn omgetoverd 
tot fraaie kaaien. Wordt 
dit de nieuwste Gentse 

trekpleister? 

T
hey paved paradise and put up a 
parking lot”, zong Joni Mitchell ooit. 
Vrij vertaald: ze maakten een par-
keerterrein van het paradijs. Het had 

een liedje over de Nederschelde kunnen 
zijn. In de zomer van 1960 verdween de 
waterloop onder tienduizenden kubieke 
meter aarde, van het Bisdomplein tot 
aan het zwembad Van Eyck. Erbovenop 
kwamen parkeerplaatsen.  

Reginald Eeckhaut (72) maakte de wer-
ken mee vanop de eerste rij. “Mijn slaap-
kamerraam keek uit op de Nederschelde 
en ik zat in de Rijksmiddelbare School 
op de Bisdomkaai. Een jongensschool. 
De meisjes zaten aan de overkant, in 

Sint-Bavo. Het water tussen hen en ons 
was veel te diep (lacht). Smerig was het 
trouwens ook. De plaatselijke leerlooi-
erij loosde er afvalwater en zelfs het 
riool liep recht de Nederschelde in.”
Toch niet zo paradijselijk, dus. “Er 
kwam dan ook weinig protest toen 
de waterloop dichtgegooid werd”, 
herinnert Roger Van Bockstaele (95) 
zich. Ook hij kwam in 1960 een kijkje 
nemen. Roger Van Bockstaele: “Het 
dempen paste in de tijdsgeest. Door 
de nieuwe Ringvaart kwamen er geen 
schepen meer in de binnenstad. De 
Nederschelde slibde dicht en lag daar 
maar te stinken. Bovendien eiste de 
auto steeds meer plaats op.” 

Roger is blij dat er vandaag weer water 
door de Nederschelde stroomt. “Water-
lopen zijn mooi en ze brengen verfris-
sing. Ik vind ze even waardevol voor de 
stad als onze parken.”

Vorstelijk
Het kostte veel centen (van Europa, De 
Vlaamse Waterweg nv, Farys en de Stad 
Gent) en het had veel voeten in de aarde, 
maar vandaag stroomt er weer water 
door de Nederschelde. En de omgeving 
werd mee vernieuwd. Met de verlaag-
de kaaimuren doet de plek wat aan de 
Gras- en Korenlei denken. Het comité 
‘1815-2015 Willem Bedankt!’ pimpte de 
Bisdomkaai met een bronzen stand-

 
Schelde en Leie weer samen

HET WATER OP

NEDERSCHELDE

“
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‘Wie peddelt, 
overbrugt het 

niveauverschil met 
een kajakglijbaan.’

beeld van Willem I. De verlichte despoot 
kijkt goedkeurend toe.

Glijbaan voor kajaks
Voor het watertoerisme is het openleg-
gen van de Nederschelde een flinke op-

steker. Ilse Dewaele (Rederij  Dewaele): 
“Wij en de andere uitbaters van stads-
rondvaartbootjes zijn superblij met de 
opengelegde Nederschelde. We kunnen 
nu nieuwe vaarroutes aanbieden. 
Vroeger konden bootjes vanaf De Krook 
onder het Laurentplein dobberen, maar 
daar hield het op. Nu vaar je recht naar 
de haven Portus Ganda en verder.” 
Claudia Van Vooren (De Vlaamse 
 Waterweg nv): “Je moet ter hoogte van 
de Oude Beestenmarkt wel even door 
de Scaldissluis. Aan Portus Ganda staat 
het water meer dan een meter lager. Wie 
peddelt, overbrugt het niveau verschil 
met een kajakglijbaan.”

 
Schelde en Leie weer samen

HET WATER OP

Op zaterdag 3 november gaan de Scaldis-
sluis en de kajakglijbaan open. Wie kan ze 
gebruiken?
•  Kano- en kajakvaarders kunnen door de 

glijbaan. 
•  Rondvaartbootjes kunnen door de sluis.
•  Particuliere motorbootjes kunnen vanaf 

mei 2019 door de sluis.

Programma openingsweekend 
•  Openingsevenement zaterdag 3 november: 

-  Zowel landrotten als waterratten zijn 
vanaf 10.30 uur welkom op de Oude 
Beestenmarkt voor een receptie en 
muziek. 

-  Vanaf 12 uur mogen 1.000 Gentenaars 
gratis met de rondvaartbootjes meevaren. 
Die vertrekken aan de Veerkaai en nemen 
de nieuwe vaarroute via de Scaldissluis en 
de Sint-Jorissluis. Schrijf tot 30 oktober in 
via www.go.stad.gent/nederschelde. Geen 
internet? Bel Gentinfo op 09 210 10 10.

•  Op zondag 4 november zijn er betalende 
rondvaarten die vertrekken aan de Gras- en 
Korenlei, te boeken via de rederijen. Kijk op 
www.visitgent.be (tik ‘boottochten’ in het 
zoekvenster). 

 
Bevoegd: schepenen Filip Watteeuw en  
Sven Taeldeman

1.000 Gentenaars 
varen gratis mee

https://visit.gent.be
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Duizenden Gentenaars 
maken het mee, en toch 
voelt het alsof je de enige 
bent. Waarom is praten over 
familiaal geweld zo moeilijk? 

HET ECHTE  
VERHAAL
Week tegen Familiaal Geweld

Week tegen Familiaal Geweld (19 tot 25 november)  
Bekijk het programma op  www.stad.gent/familiaalgeweld. 
Praten over misbruik, geweld en kindermishandeling?  
Bel de hulplijn 1712. 
Bevoegd: burgemeester Daniël Termont

zorg voor de kinderen nam me in beslag 
en ik schaamde me tegenover mijn fa-
milie.” Na de scheiding begon de ellende 
pas echt. “Mijn ex weigerde uit het huis te 
vertrekken. Uiteindelijk nam hij al onze 
bezittingen mee. Eén matras, voor mij en 
de kinderen, meer liet hij niet achter. Toen 
begon het stalken. Hij achtervolgt me nog 
altijd. Ik ben misschien wel vijftig keer bij 
de politie langsgegaan.”

Durven praten
Hafsa heeft een stalkingalarm van de 
Stad Gent in huis. Zo’n twintig vrouwen 
in Gent maken er elk jaar gebruik van. 
Eén druk op de knop, en de politie staat 

H afsa is nog altijd doodsbang van 
haar ex, ook al werd de scheiding 
negen jaar geleden uitgesproken. 
“Ik wist snel: met deze man krijgen 

mijn kinderen niet de toekomst die ze 
verdienen. Toch duurde het járen voor ik 
naar een advocaat durfde te stappen. De 

binnen vijf tot tien minuten aan de deur. 
Naast de beveiliging, krijgen belaagde 
vrouwen in Gent ook de eerste psychoso-
ciale begeleiding van het Team Intrafa-
miliaal Geweld. “Daar luisteren ze echt 
met heel hun hart. Ze gaan mee op zoek 
naar ondersteuning. Mee dankzij hen 
heb ik mijn leven terug op de rails. Mag 
ik één raad geven aan andere vrouwen? 
Durf praten. Eén gesprek kan alles ver-
anderen.” Ibel Tryhou (Dienst Preventie 
voor Veiligheid): “Partnergeweld is ver-
woestend. Eén op de zes vrouwen en tien 
procent van de mannen heeft te maken 
met psychologisch, fysiek of seksueel ge-
weld. Toch voelt het aan alsof je de enige 
bent. De meeste slachtoffers vinden het 
moeilijk om het geweld te erkennen en te 
benoemen.”

Positieve relatievorming
Zondag 25 november is de Internationale 
Dag tegen Geweld op Vrouwen. De Stad 
wil het gesprek over alle vormen van 
familiaal geweld stimuleren. “Geweld 
in de familie treft niet alleen vrouwen, 
maar ook mannen, kinderen, ouders en 
grootouders”, zegt Ibel Tryhou. “Op 25 
november kun je films en theater bekij-
ken en er is een panelgesprek met Rik 
Pinxten, Rika  Ponnet en Khalid Benhad-
dou over ‘Relaties onder druk’. We willen 
iedereen doen nadenken. Waar trek jij de 
grens in jouw relatie?”
(*Hafsa is een schuilnaam)

AGRESSIE
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Bezoek je de begraafplaatsen? Rond Allerheiligen 
zijn er specifieke regelingen.  

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

 groendienst@stad.gent
Bevoegd: schepen Sofie Bracke

‘Onze scoutsgroep 
 verzorgt het graf van 

zijn naamgever.’

STRIJD 
TEGEN DE TIJD

In de Allerheiligenmaand 
onderhouden Gentenaars 
niet alleen de graven van 

hun geliefden, maar ook die 
van gesneuvelde soldaten 
en burgerslachtoffers van 
beide Wereldoorlogen. 

Waarom is het onderhoud 
van oorlogsgraven 

belangrijk? 

3 X VRAGEN

‘Respect voor die jonge  
mannen.’
Lieve Destoop  
Groendienst 
“Oorlogsgraven maken een immens 
verlies zichtbaar. Uit respect voor de 
jonge mannen die door de modder kropen 
en dat met de dood moesten bekopen, 
worden ze in ere gehouden. Omdat de na-
bestaanden te oud zijn, zorgt de Stad voor 
de oorlogsgraven op de belangrijke ere-
perken. Een karwei, want op de begraaf-
plaatsen liggen meer dan 5.000 soldaten 
en oorlogsslachtoffers begraven.”  

‘Zorgen voor onze held.’ 
Willem Verbeeck  
peter van een oorlogsgraf
“De scoutsgroep Hubert De Bruyker in 
Gentbrugge wordt binnenkort 100 jaar. 
Namens de groep en als oud-lid ben ik 
peter van het graf van onze naamgever. 
Zo blijft de grafkelder van een jonge held 
bestaan. Hubert ontdekte het scoutisme 
in Engeland en droomde van een nieuwe 
Gentse afdeling na de oorlog. Hij sneuvel-
de in september 1918 tijdens het eindof-
fensief. August De Schrijver noemde onze 
groep naar zijn gevallen vriend.” 

‘Een secuur en sociaal werk.’
Ron Hermans  
sociale werkplaats Labeur vzw
“De Stad schakelt organisaties uit de soci-
ale economie in om oorlogsgraven op te 
knappen. Vele zijn verweerd en begroeid 
met planten. Sommige oorlogsgraven 
worden al jaren niet meer onderhouden 
omdat familie en dierbaren intussen over-
leden zijn. Wij poetsen ze op en geven ze 
een nieuw leven. Onze mensen herstellen 
ook de Belgische vlaggetjes op de oorlogs-
graven, een secuur schilderwerkje dat met 
de hand gebeurt.” 

http://www.stad.gent
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A
ls professioneel danser verkende 
Vjera Somers vele buitenlanden. 
Sinds twintig jaar is Gent haar 
thuisstad. Vjera werkt bij het 

theatergezelschap Compagnie Cecilia. 
Binnenkort verhuist ze met haar twee 
tienerzonen naar een appartement in 
Krono, het tweede gebouw in Tondelier. 
Die nieuwe wijk groeit tussen de Gasme-
terlaan en de Opgeëistenlaan.
Vjera Somers: “Momenteel huren we een 
rijwoning in Sint-Amandsberg. Ik wilde 
graag in het centrum wonen, omdat ik 
daar mijn werk en mijn vrienden heb. De 
jongens lopen er ook school.” Kopen was 
geen must voor Vjera, maar Tondelier 
bood haar de kans om de sprong toch 
te wagen. Ze kwam in aanmerking voor 
een budgetappartement. Zo’n flat kost 
20 procent minder dan de marktprijs. 

 “Het idee achter Tondelier sprak me ook 
meteen aan”, zegt Vjera. “Ecologische 
woningen, vlak bij het centrum, met 
bewoners uit alle lagen van de bevol-
king. Gent in het klein! Ook belangrijk: 
genoeg daglicht. Een tuin? Niet nodig, 
want we wonen naast een groot park.”

Nieuw stadspark
Voor de kranen aanrukten, vroeg 
de Stad aan de omwonenden wat zij 
wilden. Hun wensenlijstje: betaalbare 
woningen, royaal openbaar groen en 
meer buurtvoorzieningen. 
Bart Timmerman (projectleider Depar-
tement Publieke Ruimte): “Tondelier zal 
530 woningen tellen: 450 appartementen 
en 80 huizen. Twintig procent zijn sociale 
huurwoningen en twintig procent bud-
getwoningen die je kunt kopen. Het zijn 

Tondelier, de nieuwe 
woonwijk in het Rabot, 
komt tot leven. Eerder 
dit jaar arriveerden de 
eerste bewoners in het 

gebouw Nieuwe Molens, 
aan de Gasmeterlaan. Met 
Tondelier krijgt Gent er 530 
passiefwoningen bij, met 

een park, een buurtsporthal, 
een restaurant en een 
crèche. Veertig procent 
zijn sociale woningen of 

budgetwoningen.

EEN WIJK ONTWAAKT

‘Kopen was voor mij geen 
must, maar ik kwam in 
aanmerking voor een 
budgetappartement.’ 

VJERA SOMERS, koper budgetwoning

5

TONDELIER

Gasmeterlaan
1

34

2

6

5

7

Opgeëistenlaan

Al klaar
1  51 appartementen,  

Nieuwe Molens Gent (2018)
2  Tondelierlaan

Binnenkort bewoond
3  36 appartementen,  

Krono Gent (2019)
Spoedig open
4  Buurtsporthal (2019)

Nu te koop
5  48 appartementen,  

in Bavo, Ganda en Flora
In fasen
6  Verdubbeld Rabotpark  

rond de voormalige  
gasklokken

7  Tondelierpark
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allemaal passiefwoningen die aangeslo-
ten zijn op een collectief warmtenet. Dat 
gebruikt restwarmte van EDF Luminus 
aan de Ham. Het Rabotpark, naast het 
gerechtsgebouw, wordt uitgebreid tot 
een park van 7,5 hectare. In Nieuwe 
Molens gaat een eerste restaurant open en 
ernaast komen moestuintjes. De nieuwe 
Tondelierlaan, die over het terrein zig-
zagt, kan intussen al gebruikt worden.”
Met Nieuwe Molens en Krono is de eerste 
van vijf bouwfases bijna rond. Begin 
2019 start bouwfase twee, vlak bij het 
gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan. 
Bart Timmerman: “Daar zitten opnieuw 
budgetwoningen bij, met één en twee 
slaapkamers. De prijzen beginnen bij 
ongeveer 127.000 of 180.000 euro.
De inschrijvingsperiode loopt tot half 
december.” (zie kadertje)

Sporthal
Een blikvanger in Tondelier is de buurt-
sporthal. Dit technisch hoogstandje  
opent begin 2019 de deuren. 
Abdelilah Ettoumi (vzw Jong): “Buurt-
sporthal Tondelier is voor en van de 
buurt. Per week zijn zeventig uren 
gereserveerd voor activiteiten waar veel 
vraag naar is. Mensen uit de wijk kun-
nen dan voor een zacht prijsje voetbal, 
volleybal, badminton, cricket, parkour 
en andere sporten beoefenen. Zonder 
clublidmaatschap of lidgeld. Gewone 
sportclubs zijn ook welkom, als ze hun 
werking openstellen voor de buurt. We 
rekenen op vrijwilligers om kinderen na 
school naar de sporthal te begeleiden. 
Ook voor de cafetaria zoeken we nog 
vrijwilligers. Sport brengt mensen sa-
men, zeker als er achteraf een verfrissing 
klaarstaat.”

EEN WIJK ONTWAAKT

‘Aan de rand van het 
uitgebreide Rabotpark opent 
een eerste restaurant. Ernaast 

komen moestuintjes.’ 
BART TIMMERMAN, projectleider Tondelier

‘De buurtsporthal moet mensen 
samenbrengen. Buurtbewoners 

kunnen er sporten voor een 
zacht prijsje.’ 

ABDELILAH ETTOUMI, vzw Jong

“In de meeste grote woonprojecten in Gent 
zijn er budgetwoningen. Ze kosten ruim 
twintig procent minder dan de marktprijs. 
Een budgetappartement met drie slaapka-
mers in Krono heeft bijvoorbeeld een ver-
koopprijs vanaf ongeveer 223.000 euro. De 
marktprijs ligt ruim 50.000 euro hoger. Bij 
elke bouwfase hoort een verkoopperiode 
waarin je je kandidaat kunt stellen voor een 
budgetwoning door een verkoopdossier in te 
dienen. Alle kandidaat-kopers krijgen punten 
volgens enkele criteria, zoals leeftijd, huidi-
ge woonplaats en gezinssamenstelling. De 
dossiers worden op basis van die punten ge-
rangschikt. Wie de meeste punten heeft, mag 
eerst kiezen. Op www.budgetwoningen.gent/
budgettest ga je zelf na of je kans maakt op 

een budgetwoning.” 

 www.tondelier.be
 09 393 43 43  info@tondelier.be

Bevoegd: schepenen Sven Taeldeman en  
Resul Tapmaz

‘Een budgetwoning
is ruim 50.000 

euro goedkoper.’ 
BART TIMMERMAN 

PROJECTLEIDER TONDELIER

http://www.budgetwoningen.gent/budgettest
http://www.budgetwoningen.gent/budgettest
http://www.tondelier.be
mailto:info@tondelier.be
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Hoe los je een misdaad op? Voor de opleiding van 
haar rechercheurs legde de Gentse gerechtelijke  

politie een intrigerende verzameling aan.  
Het STAM toont ze voor het eerst.

museum van de 

EXPO 

‘Ontdek  
de Sherlock  

in jezelf.’ 

1

misdaad

2

3
4

5

6

Het museum van de misdaad, vanaf 
vrijdag 26 oktober in het STAM 
(Godshuizenlaan 2).
Ontdek de rondleidingen op 
zondag (ook in het Gents), 
lezingen,  workshops voor kinderen, 
 crimi-voorleessessies en veel meer 
op www.stamgent.be.

“Vroeger hadden veel brigades van de 
gerechtelijke politie een eigen collectie 

misdaadstukken. Die van de Gentse 
gerechtelijke politie is als één van de 
weinige bewaard gebleven. De twee 

speurders die de collectie in ere hielden, 
hebben we toevallig leren kennen. Een 

antiquair wilde ons een stuk verkopen dat 
nota bene gestolen was uit onze eigen 

STAM-collectie (lacht). De objecten, foto’s en 
dossiers die we nu tonen, waren tot dusver 

enkel bestemd voor speurders in spe en 
ingewijden. In één zaal zie je materiaal dat 
schokkend kan zijn, daarom is de expo 16+. 
Maar sommige stukken brengen je eerder 

aan het lachen. De zogenaamde porno van 
weleer, bijvoorbeeld, oogt vandaag héél 
braafjes (lacht). Let op: we tonen geen 

curiositeitenkabinet. Je krijgt context en de 
nadruk ligt op de onderzoekstechnieken en 
hun evolutie. Wil je de Sherlock Holmes in 

jezelf testen? Doe de test op het eind van de 
expo: hoe onbevangen observeer jij zelf?”

MARIEKE VANGHELUWE 
ANJA HELLEBAUT 

STAM

1

2

3

4

5

6

De autopsie gaf uitsluitsel over 
het moordwapen.

In beslag genomen:  
chloroform

Onwettig wapenbezit:  
wolverinaklauwen

Fotocamera verstopt in een 
pakje sigaretten

Verboden bij hanengevechten: 
mesjes aan de poten

Robotfoto samengesteld uit 
een ‘identi-kit’



Al aangevraagd in 2018

1.700 
adviezen aan huis

1.500 
energiepremies

200 
energieleningen  
aan 0% of 1%

“De Energiecentrale helpt 
je woning energiezuiniger 
maken met renovatieadvies, 
energiepremies en de ener-
gielening. Wie ons belt, krijgt 
mij aan de lijn. Ik maak met 
plezier een afspraak met een 
van onze adviseurs. Premies 
en begeleiding krijg je voor 
verschillende ingrepen: 
dakisolatie, nieuwe vensters, 
vloer- en gevelisolatie, een 
zuinigere verwarming of 
een fris groendak. Gezinnen 
die de Gentse premies voor 
dakisolatie combineren met 
de Vlaamse, krijgen nu vaak 
een vierde van hun factuur 
terug. Haast je, want het is 
niet zeker hoe de Gentse 
energiepremies er na 2019 
zullen uitzien.”

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

spaar je 
energie

wie
Martine 
Vanderbruggen, 
Energiecentrale

Martine ...
DANKZIJ

http://www.energiecentrale.gent
mailto:energiecentrale@stad.gent
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DE ROUTE

LUIDKEELS 
MEE BRULLEN

Hoeveel tentoonstellingen 
veroveren de harten van 
zowel grootouders als 

kleinkinderen? Lang leve 
de muziek! 60 jaar liedjes 
uit de Lage Landen in de 
Sint-Pietersabdij is zo’n 
expo. Alle generaties 

kunnen er meezingen in 
hun moeders taal.  

START

Liedjes uit  
de Lage Landen

©
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rt 
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4

2

31

5
2000 M2 LIEDJES
De artiesten, de plaatjes, de ver-
halen, de fans, de weetjes. Histo-
rische Huizen Gent en Tijds-
beeld & Pièce Montée  doken in 
het archief van de openbare om-
roep en verzamelden stukken bij 
artiesten thuis. Het resultaat is 
de grootste tentoonstelling over 
Nederlandstalige muziek ooit. 

Nog tot 9 juni 2019 
Lang leve de muziek! (Sint-Pietersabdij) 

 www.langlevedemuziek.be 
 09 266 85 00 (Historische Huizen Gent) 

Bevoegd: schepen Annelies Storms

Van wieg tot graf
Welke liedjes kiezen mensen voor 
de Grote Levensmomenten? Je 
ontdekt de populairste liefdes-
verklaringen, openingsdansen, 
geboorte- en afscheidsnummers 
in de ‘Levenslijn’-ruimte. Urbanus 
en andere lolbroeken tref je in een 
circustent. Vindegij mijn gat (ni te 
dik in deze rok): veel evergreens 
zijn vaak maar om te lachen. 
Ook Samson en Gert, Nonkel 
Bob, Kapitein Winokio en andere 
Mooiste Kinderliedjes delen een 
exporuimte. 

Hedendaagse hits
Waarom kreeg de Amerikaanse 
rock-‘n-roll in de jaren 50 amper 
navolging in het Nederlands en de 

Angel saksische rockcultuur twintig 
jaar later wel ? De expo bevat 

lees- en luistervoer voor 
kenners, maar ze stopt niet bij de 
prehistorie. Een vierde van de expo is 
gewijd aan muziek van nu. Ja, jongens 
en meisjes, ook dialectplaten en de 
dijkbreuk die Nederhop heet, komen 
ruim aan bod.  

Zoek het op
De gaten in je popkennis vullen? 
Je vindt elk gehucht waarover ooit 
gezongen is, terug op de ‘zingende 
landkaart’. Ook het trefwoor-
denregister van het ‘Turarium’ is 
verrassend uitgebreid: de liedjes 
van Will Tura zijn een universum 
op zich. Spits je oren voor de rode 
telefoon. Als die rinkelt, heb je een 
bekende artiest aan de lijn. Hallo, 
K3?Tieneridolen

Wie waren de eerste tieneridolen? 
In de jaren 60 sierden posters van 
Willeke Alberti en Rob de Nijs de pu-
berkamers. Ook Willy Sommers deed 
ooit meisjesharten sneller slaan. 
Begin deze eeuw kwamen de kind-
sterren erbij. Al heeft iedere leeftijd 
zijn eigen soundtrack, de expo is zo 
opgevat dat verschillende generaties 
elkaars muziek leren kennen. Spreek 
af met je oma in de ‘roze tienerkamer’ 
of in een andere themaruimte. 

Audiogids
Wat ooit hip was, is tien jaar later 
heerlijke nostalgie. Popkenner Jan 
Delvaux, de stem van de tentoon-
stelling, loodst je als audiogids 
doorheen verschillende tijdsblok-
ken gezongen Nederlands van 
1958 tot nu. Elke zaal ademt een 
andere tijdsgeest. Je bepaalt zelf 
welke nummers je wil horen in 
je koptelefoon. Richt je toestel op 
een artiest en hop, je lievelings-
nummer weerklinkt. 
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http://www.langlevedemuziek.be


Zesdaagse 
DI 13 — ZO 18 NOV

Week van  
het Gents  
ZO 25 NOV — DI 4 DEC

Intrede Sint &  
Tuutjesboom  
ZO 18 NOV & DI 4 DEC

wie
De Keizer van ‘t Kuipke
waar
Eugène Felixdreef

Vorig jaar gooide een 
pinkblessure nog roet in het 
eten, maar nu is Iljo Keisse 
helemaal terug. Wat doet 
de Keizer van ’t Kuipke deze 
maand nog, behalve een 
zesdaagse winnen?

Iljo Keisse
DE AGENDATIPS VAN

18

Zie pagina 2 & agenda pagina 21.

“Pistier worden was voor mij een 
kinderdroom. Ik reed al op de piste 
toen ik zes was. Mijn vader hield 
de baan op de Blaarmeersen open. 
Tijdens de Zesdaagse kwam ik elke 
dag na school naar ’t Kuipke. Dan 
hing ik over de balustrade op het 
middenplein, waar de tickets het 
goedkoopst waren. Vandaag noe-
men ze mij de Keizer van ’t Kuipke 
omdat ik hier al zo vaak won (zeven 
keer, red.). Ik geniet ervan om een 
week lang alle aandacht naar me 
toe te zuigen. Al ben ik wel blij dat 
de focus de rest van het jaar, bij het 
wegwielrennen, meer op de andere 
jongens bij Quick-Step ligt (lacht). 
Mijn lijfspreuk is nie neute, nie 
pleuje: bij tegenslag laat ik de moed 
nooit zakken. In ’t Gènts ja, da’s zo’n 
sappig dialect. Ik hoor mijn eigen 
kinderen – ze zijn vier en zeven – 
graag thuiskomen met grappige 
Gentse woordjes.”  



Tijdens de Seniorenweek kun je proeven van allerlei activiteiten: een les aquagym in 
Rozebroeken, dansen op Bal Römantiek, een workshop ‘tinkering’ in het vernieuw-
de Industriemuseum of meezingen met Jo Vally … Het volledige programma vind 
je op www.stad.gent/seniorenweek. Voor alle activiteiten kun je vanaf dinsdag 23 
oktober inschrijven op de website. Geen internet? Bel Gentinfo op 09 210 10 10. 
Gereserveerde kaarten haal je vanaf 29 oktober tot en met 10 november af in de 
Stadswinkel (Botermarkt 17A). Opgelet, van 1 tot en met 4 november is de Stads-
winkel gesloten.

Sociaal ondernemen 
DI 13 NOV, MA 26 NOV, 
WO 5 DEC 
Pakjes bezorgen met de fiets, boeketten 
van lokaal geteelde bloemen verkopen …
Je kunt op allerlei manieren sociaal 
ondernemen, met een positieve impact 
op de wereld. De Startersfabriek 
organiseert drie aparte inspiratiesessies 
met een ondernemersgetuigenis. Als 
het daarna kriebelt, kun je inschrijven 
voor een begeleidingstraject. 

 startersfabriek.gent.be  
  09 210 10 60

Wielerzesdaagse  
DI 13 TOT ZO 18 NOV
De Wielerzesdaagse van Gent in het le-
gendarische Kuipke is toe aan zijn 78ste 
editie. Kenny De Ketele, Iljo Keisse, 
Elia Viviani, Jasper De Buyst en 
vele anderen verschijnen aan de 
start van deze klassieker in zijn 
genre. Topsport en ambiance 
zijn verzekerd. Kijk op 
www.lottozesdaagse.be 
voor deelnemers en 
praktische info. 

Istanbul Ekspres 
WO 14 TOT ZO 18 NOV

De Centrale en de Handelsbeurs slaan 
de handen opnieuw in elkaar voor het 
Turks muziekfestival Istanbul Ekspres, 
met onder meer Can Bonomo, Gaye 
Su Akyol en Bright Bridges met Tcha 
Limberger. Het programma vermengt 
oriëntaals erfgoed met hedendaagse 
genres. Tickets koop je via www.han-
delsbeurs.be of www.decentrale.be. 
 09 265 98 28 (De Centrale)

Vertelfestival &  
voorleesmaand 
NOV 
Is je kind gek op voorleesverhalen? 
In alle Gentse bibliotheken is het 
voorleesmaand. In De Krook is er op 
zaterdag 24 november zelfs een voor-
leesmarathon. Bibliotheek De Krook 
en de wijkbibliotheken in Ledeberg, 
Gentbrugge, Brugse Poort, Bloeme-
kenswijk en Sint-Amandsberg hebben 
bovendien een vertelfestival voor 
kleuters en kindjes uit de eerste graad 
en hun (groot)ouders. Het volledige 
programma vind je op de website.
  09 323 68 00 (Bibliotheek De Krook) 
  www.stad.gent/bibliotheek 

 (klik door op ‘activiteiten’)

Shop-op Zondag  
ZO 4 NOV 
Heb je tijdens de week weinig tijd over 
om te shoppen? Elke eerste zondag 
van de maand is koopzondag. Heel 
wat winkels in het centrum van Gent 
openen vanaf de middag hun deuren. 
Op alle Shop-op Zondagen kun je gratis 
met de bus en de tram rijden naar en 
in Gent. 

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

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

Seniorenweek  
 
MA 19 TOT ZO 25 NOV 

TIP

NOVEMBER

http://www.stad.gent/seniorenweek
http://www.lottozesdaagse.be
http://www.handelsbeurs.be
http://www.handelsbeurs.be
http://www.decentrale.be
http://www.stad.gent/bibliotheek
http://www.puurgent.be
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In de sociale restaurants schuift iedereen samen rond de tafel. Tijdens de Week van 
de Pollepel krijg je elke dag een extraatje. Op maandag zijn er concerten, dinsdag 
krijg je een portrettekening of eet je aan de langste tafel, woensdag worden de 
kinderen in de watten gelegd, donderdag proef je de wereldkeuken en krijg je 
een receptenboekje, en op vrijdag krijg je gratis Het Favoriete Dessert van de 
Gentenaar. Kies tot 24 november je favoriet op de website en in de restaurants. De 
adressen van de acht sociale restaurants vind je terug op de website.

 www.stad.gent/pollepel  09 266 83 00 (Dienst Werk)

agenda Start Gentse Winterfeesten
www.winteringent.be

SAVE THE DATE >
VR 7 DEC    

Week van het Gents  
ZO 25 NOV - DI 4 DEC
Ja, santé mijn ratse! Het Gentse dialect 
staat een dikke week in de kijker. Wat 
dacht je van verhalen over erotiek, 
op donderdag 29 november om 20 
uur in Buurtcentrum Sluizeken? Of de 
academische Professor Taeldeman-
lezing, op maandag 3 december om 
20 uur in het stadhuis? Ondertussen 
nemen restaurants het tegen elkaar 
op voor de Geiwene Foersjet 2018 en 
leert zanger Wim Claeys leerlingen 
Gentse liedjes aan. Op dinsdag 4 de-
cember worden de Gentsche Handsjes 
uitgereikt, om 20 uur in het ICC (Van 
Rysselberghedreef 2). Schrijf je in via 
de website. 

 www.stad.gent/weekvanhetgents 
 09 323 61 80 (Cultuur Gent)

Sierens in Talkies 
DO 29 NOV 
Talkies, de maandelijkse talkshow 
van Film Fest Gent, is er ook in 
november. Artistiek directeur Patrick 
Duynslaegher praat om 19.30 uur in 
het Krookcafé met de Gentse schrijver 
en theater- en filmmaker Arne Sierens 
over de films en filmervaringen van 
zijn leven. Na het gesprek kun je 
vragen stellen.

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

Infosessie  
baarmoederhalskanker  
DI 27 NOV 
Baarmoederhalskanker komt het meest 
voor bij vrouwen tussen 25 en 65 jaar. 
Wil je weten hoe je het kan voorkomen 
of vroegtijdig opsporen? Kom naar de 
gratis infosessie over baarmoeder-
halskanker, van 19.30 tot 22 uur in 
het Oostenrijks salon van het stadhuis 
(Botermarkt 1). Inschrijven kan tot 
23 november via www.go.stad.gent/
infosessiebaarmoederhalskanker. Geen 
internet? Bel Gentinfo op 09 210 10 10. 

Gezinsdag  
Beroepenhuis 
ZO 25 NOV
Weten je kinderen al wat ze willen 
worden? Het Beroepenhuis (Doornze-
lestraat 86) laat jongeren van 11 tot 14 
jaar kennismaken met vijftig beroepen. 
De eerste van negen gezinsdagen dit 
schooljaar vindt plaats op 25 november. 
Op deze Dag van de Wetenschap 
verwelkomt een ‘techniekgoochelaar’ je 
van 9.30 tot 16.30 uur. 

 www.beroepenhuis.be 
 09 330 85 50

#Daaromleesik 
VR 23 & ZA 24 NOV  

#Daaromleesik is een tweedaags 
festival in Bibliotheek De Krook dat 
de leeslust wil aanwakkeren. Op het 
programma staan onder meer spoken 
word, poëzie, voordrachten, debat, 
een vrij podium, interviews en een 
voorleesmarathon. Zaterdagavond 
wordt het festival afgesloten met 
muziek en cocktails.

 www.daaromleesik.be  
 09 323 68 78 (Bibliotheek De Krook)

Infosessie  
huurcontracten 
ZA 24 NOV 
Vanaf 1 januari zijn er nieuwe regels 
voor het afsluiten van huurcontracten. 
Door het nieuwe Vlaams Woning-
huurdecreet veranderen onder meer 
de opzegmogelijkheden en de huur-
waarborg. Verhuurders en kotbazen 
zijn welkom op een gratis infosessie 
op 24 november van 9 tot 12.30 uur in 
Flanders Expo. Inschrijven kan tot 19 
november, 19 uur, via www.go.stad.
gent/infosessievlaamswoninghuurde-
creet. Geen internet? Bel Gentinfo op 
09 210 10 10.

Week van de Pollepel
 

MA 26 TOT VR 30 NOV

TIP

NOVEMBER

http://www.stad.gent/weekvanhetgents
http://www.stad.gent/bibliotheek
http://www.beroepenhuis.be
http://www.daaromleesik.be
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 -voordeel  
van de maand:
30 punten = gratis ticket Gravensteen  
(tot 15 NOV)

Ontdek meer activiteiten 
op www.uitingent.be

 www.facebook.com/uitingent
 @UiTinGent

Tuutjesboom 
DI 4 DEC 
Mag de tut weg? Je kunt 
ze samen met de Sint in 
de Tuutjesboom hangen. 
Kom om 15.45 uur naar 
Buurtcentrum Sluizeken 
(Godshuishammeke 20)
om met Sint, paard en 
Pieten naar De wereld 
van Kina: de Tuin te gaan. 
Inschrijven kan tot 
vrijdag 30 november op 
kinatuin@stad.gent.

 www.dewereldvankina.be
 09 225 05 42 

Nocturama
ZA 3 & ZO 4 NOV 
Nocturama is een 
muzikale en poëtische 
voorstelling van Theater 
De Spiegel voor peuters 
van 1 tot 4 jaar. Cello, 
klarinet en een vertelstem 
nemen de allerjongsten 
mee op een droomreis in 
het schemer van de nacht. 
Telkens om 10.30 en 15 
uur in Muziekcentrum De 
Bijloke.

 www.bijloke.be
 09 323 61 00 (tickets)

FEEST MEE VOOR VREDE 
ZA 10 & ZO 11 NOV 

Op 11 november 1918 ondertekende Maarschalk Foch de 
wapenstilstand in een bos bij het Franse Compiègne. Ook 
voor de Gentenaars betekende dat het einde van bezetting, 
honger en ellende. Honderd jaar later herdenken we dat 
heuglijke feit met een feestweekend. 

Vrede, een betere reden om te feesten bestaat haast niet. Op 
zaterdag 10 november kun je in acht wijken terecht voor muziek, 
circus, dans en magie. ‘s Avonds, op de vooravond van Wapen-
stilstand, kun je deelnemen aan een fakkeltocht. Kom om 17.30 
uur naar het Acht Mei Plein. Bij het oorlogsmonument worden 
de fakkels aangestoken. Voor de allerkleinsten zijn er veilige 
lampjes. Na een wandeling van ongeveer twee kilometer door 
het stadscentrum krijgen alle deelnemers een hapje en een 
drankje onder de stadshal. Deelnemen is gratis maar schrijf je 
wel in op www.go.stad.gent/fakkeltocht. Geen internet?  
Bel Gentinfo op 09 210 10 10.
Zondag 11 november kun je om 11 uur starten met een herden-
kingsceremonie aan het Acht Mei Plein. In de namiddag is het 
Sint-Pietersplein de ontmoetingsplek voor een slotconcert. O ja, 
er worden speldjes in de vorm van witte klaprozen uitgedeeld, 
als vredessymbool. De leerlingen van Gentse scholen hebben 
maanden werk gehad om er duizenden ineen te knutselen. Speld 
ze op, want het doet hen vast plezier om ze overal te zien. 

Bekijk alle activiteiten op  www.strijdmeevoorvrede.gent
 09 233 42 95 (Vredeshuis Gent)

Beast 
ZA 27 OKT TOT ZO 4 NOV 
Drieënveertig meter lang, twaalf meter breed en meer dan 
zeven meter hoog. Zo groot is The Beast, de opblaasbare 
dinosaurus die het Sint-Pietersplein onveilig komt 
maken. Voor vier euro kun je zijn ingewanden ontdekken. 
Breng je UiTPAS mee, want in ruil voor 10 UiTPAS-punten 
krijg je een gratis ticket. 
 09 269 81 10 (Jeugddienst)

Kunstendag voor Kinderen
ZO 18 NOV 

Kinderen en creativiteit zijn twee handen op één buik. 
Tijdens de Kunstendag voor Kinderen zetten een heleboel 
Gentse cultuur- en kunstorganisaties allerlei activiteiten 
op poten, gratis of voor een zacht prijsje. Het volledige 
programma van de zevende editie vind je op www.stad.
gent/kunstendagvoorkinderen.
 09 323 61 80 (Cultuur Gent)
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WEDSTRIJD

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode: 

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden het gedicht ‘Verzoek’  
in de Veldstraat.
• Emily Ampe, Gent 
• Erwin Anckaert, Gent
• Johan Decrock, Mariakerke
• Freddy Lybaert, Oostakker
• Anne Schynkels, Gent

Waar in Gent
Stuur de oplossing vóór vrijdag 9 november naar   
waaringent@stad.gent of via de post naar: Stadhuis,  
Wedstrijd Waar in Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent

GENTINFO

Vraag het aan

Tot voor kort kon je al een uittreksel uit het strafregister 
(vroeger ‘goed gedrag en zeden’) aanvragen op de 

website van de Stad, maar je moest het aan het loket 
komen afhalen. Voortaan is dat niet meer nodig. Je kunt 
het meteen downloaden of met de post laten opsturen. 
Wie met kinderen en jongeren werkt, moet een werkdag 
of twee wachten, omdat er een extra controle nodig is. 

Je kunt ook terecht bij AC Zuid en de dienstencentra van 
de Stad, tijdens de openingsuren, of maak een afspraak 

via www.stad.gent (tik ‘uittreksel strafregister’ in het 
zoekvenster).

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’

‘Als mijn toekomstige werkgever 
een uittreksel uit het strafregister 

vraagt, hoe snel kan ik dat krijgen?’
EMMA DAEM PAS AFGESTUDEERDE SOLLICITANT

Vijf winnaars 
krijgen een gratis duoticket voor 
de expo Lang leve de muziek in de 
Sint-Pietersabdij (zie pagina 16).

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), 
Mieke De Buysere en Thomas Lecompte. REALISATIE F-TWEE UITGEVERIJ Maarten 
Messiaen (bladcoördinatie en redactie) Joram De Bock, Ine Bonte, Bart Desomer, 
Frank Goetmaeckers en Nathalie Van Laecke (redactie), Stephanie Jacobs, Marlies 
Nachtergaele, Bjorn Vandenbussche (vormgeving), Anne Deknock, Michiel Devijver,  
Thomas Sweertvaegher (fotografie). MEER NUMMERS www.stad.gent/stadsmagazine
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1  @JONASVANDICKE
Watersportbaan
2  RUBEN BENOOT

Baars vangen, Vlaamsekaai
3  @ALEX_MONBAILLIU

Oude Dokken
4  @PAULINE_AND_ME 

Kusjes geven

5  SABINE GOVAERT
Werelddierendag
6  @GRAFFITILIGHTS

Grafittistraatje
 7  @PPAAUULLIINNEE
Flyover, autoloze zondag

JOUW

FOTO
HIER

2

5 6
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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



Werken voor de Gentenaars doet iets met je. 
Je gaat ervan schitteren.
Logisch, want je bouwt mee aan een stad voor alle 
Gentenaars. En het duurt niet lang voor jouw DNA 
versmelt met dat van de stad. Kom het zelf beleven in 
een job bij Stad Gent of OCMW Gent en laat de stad 
door je aderen stromen.

Meer info en alle 
vacatures vind je op: 

JOBS.GENT.BE 

Schitter 
voor Gent.
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