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NAZOMEREN
IN ‘T PARK
Vind een lief
na je 60ste

Probeer gratis
70 sportclubs

SEPTEMBER

Autovrije
zondag
UITKIJK
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Wandelen of rolschaatsen op het viaduct
naar het Zuid? Op zondag 16 september verandert de fly-over in een ééndagspark met
optredens, street-art, yoga en eetstandjes.
Grote stukken Gent worden autovrij tussen
10 en 18 uur. Gentbrugge maakt plaats voor

de ludieke Zeswijkse-koers. In het stadscentrum is het feest voor kinderen en fietsliefhebbers met fietsmarkten, gocarttrams en …
acrobatische drones.
+ www.stad.gent/gentautovrij
09 210 10 10 (Gentinfo)
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Voor het eerst met de
fiets naar school? Kijk wat
scholen ondernemen om
hun omgeving veiliger te
maken. En wat kun je als
ouder zelf doen?

Lang zelfstandig thuis wonen
in de beste omstandigheden,
dat is de wens van veel ouderen. Maar hoe doe je dat?
Elk jaar krijgen 700 senioren
persoonlijk advies aan huis.

Veilig terug
naar school

18
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04
19
22
23
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kort
nieuws

ILSE DECUYPER, VOORLEESVRIJWILLIGER

“Soms merk ik dat
kinderen speciaal naar
de bib komen omdat
ik voorlees. Een leuk
gevoel is dat!”
START INSCHRIJVING

Train je
veerkracht

GEBOORTEBOS

Babyboompjes
Ben je in 2017 mama of papa geworden? Dan
kun je op 21 oktober een boom planten in het
geboortebos. Inschrijven hoeft niet. Binnenkort krijg je een brief. Je kunt je baby ook laten
vermelden op het monument. Ben je je kindje
verloren tijdens de zwangerschap? Ook dan
ben je welkom. Geef de naam en een datum
door aan Gentinfo (09 210 10 10).

Onder het motto ‘Train je
veerkracht!’ vinden van
maandag 1 tot woensdag 10 oktober tientallen
activiteiten plaats rond
geestelijke gezondheid. Er
is onder meer een lezing
van kinderpsychiater Peter
Adriaenssens. Je vindt het
volledige programma op de
website. Deelname is gratis
maar voor de meeste activiteiten is inschrijven nodig.
Wees er op tijd bij.

OPROEP

Krook zoekt vrijwilligers
Ben je een kei in verhaaltjes voorlezen?
Of heb je zin om kinderen of volwassenen
te helpen met computer, smartphone of
tablet? Bibliotheek De Krook zoekt digitale
ondersteuners en voorlezers (Nederlands
en/of een andere taal). Je kunt in De Krook
werken, of voorlezen in een wijkbibliotheek in je buurt of bij een gezin thuis.
 www.stad.gent/bibliotheek
09 323 68 82 (voorlezers)
09 267 03 00 (ICT-ondersteuners)

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

www.stad.gent/geboortebos 09 323 66 01 (Groendienst)

LEESGROEP

Heb je zin om leeservaringen uit
te wisselen? Ben je benieuwd wat
Praten
anderen aantrekt (of net niet) in
over boeken
een boek? Wil je meer weten over
de auteur? In een leesgroep kom
je tweemaandelijks samen rond een boek. Er zijn leesgroepen voor
romans in het Nederlands, maar ook voor Franstalige boeken en
(wekelijks) voor anderstaligen.
www.stad.gent/bibliotheek (klik door op ‘activiteiten’)
09 323 68 81 (Bibliotheek De Krook)
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KIDSSITE

Alles voor ouders
Zoek je opvang of een leuke
activiteit voor kinderen? Surf
dan naar de vernieuwde kidssite
van de Stad. Je vindt er alle
informatie over het opvang- en
vrijetijdsaanbod voor kinderen
tot 12 jaar. Je leest er waar
ze terechtkunnen tijdens de
schoolvakanties en waar ze
kunnen spelen bij goed of slecht
weer. Met de hobbyzoeker vind je
in een-twee-drie een hobby. Geen
inspiratie voor een uitje? Elke
maand krijg je zeven tips.
www.stad.gent/kinderen
09 269 81 10 jeugddienst@stad.gent

SPAARKAART

Nieuwe UiTPAS-aanbieders
Vanaf september kun je je UiTPAS ook gebruiken bij
Bleau klimzaal, Gentloopt, Crazy Legs Dance School,
Skateboard Academy Gent, Sportschool 9Duust,
Kubat’s Boxing Gym, Oiterpe, BBC Falco Gent,
Kunst(h)art, GO! Academie voor Muziek, Woord en
Dans, Compagnie Cecilia en Sint-Lucas Academie.
Met je kaart kun je op 170 plaatsen punten sparen
voor tickets, cadeaus en andere voordelen. Als je een
UiTPAS met kansentarief hebt, krijg je daarbovenop
een korting van tachtig procent.
 www.uitin.gent.be/uitpas 09 210 10 10 (Gentinfo)

ZWIJNAARDE

Nieuw lokaal dienstencentrum
Op vrijdag 7 september gaat De Mantel in Zwijnaarde
open. Je vindt er het lokaal dienstencentrum van
OCMW Gent, een loket van de Dienst Burgerzaken,
een GentinfoPunt en een politie-antenne. Spring op
7 september binnen tussen 14.30 en 20 uur in de Hutsepotstraat 29A, of nadien tijdens de openingsuren.
www.ocmw.gent/de-mantel 09 266 34 50

GEZOCHT

Kinder- en
jeugdboekenjury
Is je kind een boekenwurm of
voorleesfan? De Kinder- en
Jeugdjury (van 4 tot 16 jaar) komt
vier keer samen om telkens
over twee boeken te praten. Ze
kiezen daarna hun top drie. Er
zijn zeven leeftijdsgroepen in De
Krook en kleutergroepen in zes
wijkbibliotheken. Inschrijven kan
tot 15 september.
 	www.stad.gent/bibliotheek (klik door op
‘activiteiten’)
09 323 69 14 (Jeugdbibliotheek De Krook) of
je wijkbibliotheek

OPVANG

Inschrijving
herfstvakantie

Ouders van kleuters en kinderen in het lager onderwijs
kunnen voor vakantieopvang
terecht bij de Dienst Kinder
opvang. Voor de herfstvakantie
kun je opvang aanvragen van
zaterdag 15 september tot en
met zondag 30 september.
Inschrijven doe je via www.
kinderopvang.gent. Daar
vind je ook alle info (klik door
op ‘vakantieopvang’). Heb
je recht op een inkomens
gerelateerde korting? Breng
je laatste belastingbrief of een
inkomensbewijs mee naar je
opvanglocatie en laat het daar
nagaan.
www.kinderopvang.gent
09 268 20 91 (Dienst Kinderopvang)

GEZOCHT

Jeugdraad zoekt
versterking
Gebeten door Gent? Of een
mening over wat de Stad beter
kan doen voor jongeren? De
Jeugdraad zoekt grote muilen
om mee advies te geven aan
het stadsbestuur en acties op
te zetten. Iedereen tussen 16 en
30 jaar is welkom.
www.jeugdraad.gent
09 269 81 10 (Jeugddienst)
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BIJZONDERE
WOONVORMEN

WONEN

Deel je huis

GROEPSCURSUS

Stoppen
met roken

WANDELBOEKJE

Groenehaltewandeling

Groepscursussen zijn een effectief middel om te stoppen met
roken. De ervaren tabakoloog
Luc Timmermans helpt je in
acht sessies van je slechte
gewoonte af. De sessies in het
Vredeshuis (Sint-Margrietstraat
9) beginnen op donderdag
27 september en eindigen in
december. Schrijf in vóór
25 september via
09 210 10 10 (Gentinfo) of
www.go.stad.gent/stopmetroken.
De cursus kost 48 euro en wordt
grotendeels terugbetaald door
de mutualiteit. Mensen met een
verhoogde tegemoetkoming
betalen 24 euro.

Al eens in het Parkbos gaan wandelen? Je geraakt
er makkelijk met het openbaar vervoer. De
groenehaltewandeling van 9 of 15 kilometer
brengt je van halte Maalte (vlak bij Maria Middelares) tot in Sint-Denijs-Westrem Dorp. Haal een
gratis wandelboekje op bij de Stadswinkel (Botermarkt 17A) of in Administratief Centrum Zuid.

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

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

09 267 03 03
(Dienst Welzijn en Gelijke Kansen)

Ben je eigenaar-bewoner van een huis of
appartement? Heb je een kamer of een
deel van je woning leeg staan? Je kunt die
verhuren via drie bijzondere woonvormen,
zonder je woning feitelijk op te delen. Bij
hospitawonen verhuur je aan een alleenstaande. Via zorgwonen aan een zorg
behoevende. Maar je kunt ook vluchtelingen of asielzoekers onderdak bieden met
tijdelijk wonen. Meer info? Neem contact
op met de Dienst Wonen.
 www.stad.gent/deeluwhuis
09 266 76 40 (Dienst Wonen)

TWEE RUP’S GOEDGEKEURD

De gemeenteraad heeft twee Ruimtelijke
Uitvoeringsplannen definitief vastgesteld.
Nieuwe
Door het RUP Portus-site kan het gebied
invullingen
rond het vroegere Belgacomgebouw aan
de Keizer Karelstraat een nieuwe invulling krijgen. Er komen woningen, een
hotel en een park. Het RUP Antwerpsesteenweg-Orchideestraat maakt een
betere inrichting mogelijk van de bebouwing van de spoorwegbrug tot de R4.
www.stad.gent (tik ‘RUP 152’ en ‘RUP 153B’ in het zoekvenster)
09 266 79 50 (Balie Bouwen) bouwen@stad.gent
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ONTMOET

Cherline
Om te leren rekenen en
lezen hoef je niet op de
schoolbanken te zitten.
Integendeel, in de buitenlucht
blijft de leerstof langer bij.
Drie Drongense mama’s
overtuigden drie
buurtscholen van dat idee.

wie
Cherline De Maeght
waar
Abdijmolenstraat
Drongen

“Of we het pastoriebosje mochten
gebruiken voor de inrichting van
een buitenklas? Eva, Jona en ik
zijn eerst bij de pastoor gaan aankloppen. Die stemde meteen in. De
drie scholen in het centrum van
Drongen zouden er terechtkunnen.
Later wisten we ook de Stad en de
directies van de Vuurtoren, de Klaverdries en de Mijlpaal te overtuigen. We hebben centen gekregen
van het Burgerbudget, waarmee
de Stad projecten van Gentenaars
ondersteunt. Met dat geld zullen
professionele houtbewerkers
deze herfst speel- en leerplekken
bouwen. En straks krijgen de leraars vorming over lesgeven in de
buitenlucht. In de lente gaan we
van start met de buitenklas. In een
tweede fase wordt het bosje ook
een plek voor de jeugdbewegingen, de crèche en de bib. Iedereen
voelt het hier: ook al zitten we in
de groene rand van Gent, er is
nood aan een centrale plek waar
kinderen samen kunnen spelen.”
 www.facebook.com/buitenklasdrongen

Drongen

VEILIG
DOOR
DE SPITS
Terug naar school
VERKEER

Bij de start van het
schooljaar begeven heel
wat kinderen zich voor het
eerst in het verkeer. Veel
scholen werken samen met
de Stad aan een veilige
schoolomgeving. Dat is
nodig, want een kwart
van de fietsers op drukke
schoolroutes bestaat nu uit
jonge kinderen.

A

an de poort van basisschool De
Vlieger in de Wasstraat zal op
maandag 3 september hoogstens
kalme chaos heersen. Foutparkeerders, dubbele files en fietsers op het
voetpad: Floris, Ismail en Leon hebben
er geen last van. “Ze hebben hier paaltjes
gezet”, vertelt Floris (11). “Als ik met m’n
skateboard toekom op school mogen er
zelfs geen auto’s meer in de straat. Zalig,
ook voor de fietsers!”
De Wasstraat is één van de acht Gentse schoolstraten. Een halfuurtje vóór
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schooltijd staan er hekken. De andere
schoolstraten zijn ook na schooltijd
tijdelijk afgesloten voor inrijdend gemotoriseerd verkeer. Sabine Van Lancker
(Mobiliteitsbedrijf): “Dat is de efficiëntste formule tegen verkeerschaos. Gent
is er in 2012 als eerste Vlaamse stad mee
gestart. En er komen nog elk jaar schoolstraten bij.”

Autovrije test

Een halfuurtje afsluiten kan niet overal.
Op Strapdag, op vrijdag 21 september,
krijgen alle kleuter- en basisscholen
wel de kans om hun straat voor één dag
verkeersvrij te maken. “Er nemen dit jaar
een dertigtal scholen deel”, zegt Sabine
Van Lancker. “Ze kunnen dan testen hoe
een autovrije straat aanvoelt. Extra veel
leerlingen komen die dag met de bus, te
voet of met de fiets naar school.”

Veilige werven

Meer en meer mensen nemen de fiets,
ook schoolkinderen. Een kwart van de
fietsers op drukke schoolroutes bestaat
nu uit jonge kinderen. Om dat verkeer zo
vlot en veilig mogelijk te laten verlopen,
worden dertien schoolomgevingen hele-

maal heraangelegd. Ook de signalisatie
verbetert. Daarnaast ondertekenden de
Stad, de bouw- en de logistieke sector
eind juni een charter. Daarin belooft de
sector zijn leden te stimuleren om werftransport in de buurt van scholen en belangrijke schoolfietsroutes te vermijden
tijdens de spits, en om lossen en laden in
de omgeving van scholen veiliger te laten
gebeuren.

Verkeersopvoeding

Een betere infrastructuur, bewustmaking van chauffeurs en handhaving van
verkeersregels alleen zijn niet genoeg.
“Veel hangt af van hoe kinderen leren
bewegen in het verkeer”, weet Shari
Vanhoe (Mobiliteitsbedrijf). “Scholen
die projecten opzetten over verkeersveiligheid of duurzame mobiliteit krijgen
daarom vanaf 1 september subsidies: van
500 tot 6.000 euro. Ook oudercomités
kunnen een aanvraag indienen.”

Voor het eerst
met de fiets
naar school?
1. Fiets mee met je kind: niet vóór je kind maar
wel erachter (en in het begin ernaast).
2. Stippel de veiligste weg uit: kijk op
fietsrouteplanner.gentfietst.be.
3. Begeleid een groepje kinderen tijdens hun
fietsrit. Vraag fluohesjes en advies bij de
Provincie Oost-Vlaanderen (09 267 75 09,
mobiliteit@oost-vlaanderen.be)
 Bekijk alle tips voor ouders en het charter op
www.stad.gent/scholenmobiliteit
mobiliteit.scholenwerking@stad.gent
09 266 28 00 (Mobiliteitsbedrijf)
Bevoegd: schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

9

‘Ook kinderen
beleven plezier
aan Jazz in ‘t Park.’
JEROEN DE WEDER PROGRAMMATOR

het swingritme. Vandaag draait het nog
altijd rond improviseren, maar dat mag
best met invloeden uit alle windstreken.”

Tom Barman

FESTIVAL

NAZOMEREN
AAN ‘T ZUID

25 jaar Jazz in ‘t Park

Gratis Belgische jazz in het
Zuidpark, met aanstormend
talent en gevestigde waarden: dat is al 25 jaar lang de
succesformule van Jazz in
’t Park. De jubileumeditie van
6 tot 9 september programmeert voor jazzconnaisseurs
én het brede publiek.
10

E

Nathan Daems

en cultureel pingpongspel, zo omschrijft Nathan Daems de muziek
van zijn Black Flower. “Onze inspiratiebron is Ethiopische jazz uit de
jaren zestig en zeventig. Die muzikanten
luisterden toen veel naar Amerikaanse
soul, en dat hoor je. Zelf verwerken we
ook invloeden uit het Midden-Oosten, de
Balkan en Jamaica in onze muziek. Goed
schudden en klaar … (lacht)”. Het resultaat is dans- en genietbare fusion.
“Is dit nog echte jazz”, vragen sommige
puristen zich af? Nathan Daems vindt
van wel. “Vroeger hing jazz samen met

Ook andere bands op Jazz in ‘t Park
mixen zonder schroom genres en invloeden door elkaar, merkt programmator
Jeroen De Weder (Dienst Evenementen,
Feesten, Markten en Foren). “Op vrijdagen zaterdagavond programmeren we
muziek voor een sfeerpubliek. Bands
met een rockattitude zoals De Beren Gieren en TaxiWars, met dEUS-zanger Tom
Barman. Blow 3.0 is funky en in Black
Flower zit wereldmuziek. Op zondagnamiddag komt Brazzmatazz, een 18-koppige ambiancemachine waaraan ook kinderen plezier beleven. We sluiten af met
de lyrische jazz van Philippe Catherine.”
Jazzliefhebbers die hun ziel en zaligheid
zouden verkopen voor een diep wroetende en hartverheffende solo vinden ook
hun gading.
Gastcurator Karel Van Keymeulen mocht
vier bands op de affiche zetten. “Ik weet
nog hoe Jeroen Van Herzeele van Gratitude Trio en Robin Verheyen van Aleatoric
als tieners begonnen. Robin had het lef
om naar New York te verhuizen. Hij heeft
het daar ook gemaakt. Het kwam goed
uit dat hij ook in TaxiWars speelt, want
hij vliegt speciaal voor Jazz in ’t Park
over. Het wordt een mooi weerzien.”

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

LIEFDE
OP LEEFTIJD
3 X VRAGEN

Niets mooiers dan de liefde,
en dus zoeken veel singles
een relatie. Ook wie al een
dagje ouder is, wil graag
nog een partner. Maar daten
is niet evident voor senioren.
Hoe vind je een lief als
60-plusser?

‘Speeddaten krijgt
een vervolg.’
Sien Duquennoy
Psycholoog OCMW Gent

“Relatiebureaus mikken op jongere mensen en een datingsite zien 60-plussers
meestal niet zitten. Om Cupido een handje te helpen, organiseerden we vanuit
OCMW Gent een speeddate, waarbij je op
korte tijd verschillende mensen ontmoet,
een kookworkshop en een dansfeestje
onder de naam ‘Lust for Life’. Daar kwam
alvast één koppel uit voort: Bob en Monique. Dit jaar krijgt de dating een vervolg.”

‘Niet via het internet.’

Monique Vandenkerkhove
Gepensioneerde (66)

‘Mannen kijken
vaak de kat
uit de boom.’

“Ik heb weleens een datingsite geprobeerd, maar dat was een afknapper.
De meeste mannen gaan op zoek naar
de groenste blaadjes, ook op gespecialiseerde sites voor 55-plussers. Een
datingevenement van het OCMW is een
stuk betrouwbaarder. De deelnemers zijn
gekend en je loopt veel minder risico op
nare ervaringen. Je kunt er mensen ontmoeten die het serieus menen. Zo heb ik
Bob leren kennen.”

‘Durf te daten.’
Bob Van Damme
Gepensioneerde (85)

Kom naar het infomoment in lokaal dienstencentrum
De Horizon vrijdag 14 september om 15 uur
Ferdinand Lousbergskaai 12 09 266 88 55
els.aerssens@ocmw.gent

“Monique en ik hebben elkaar ontmoet
op het datingevenement van het OCMW.
Eigenlijk klikte het al van bij de infovergadering (lacht). Ondertussen zijn we
ook een stel. Ik had me enkel uit nieuwsgierigheid ingeschreven voor ‘Lust for
Life’, maar ik ben wel heel blij dat ik het
gedaan heb. Ik kan het andere mannen
zeker aanraden. Wij kijken vaak de kat
uit de boom. Maar zo kom je natuurlijk
niemand tegen.”
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SPORTEN
VOOR EEN
PRIKJE
BEWEGEN

Al van eskrima gehoord?
Van reddingszwemmen of
trailrun? Het zijn maar een
paar nieuwe sporten waar
je deze maand mee kunt
kennismaken. Van zaterdag
15 september tot zondag
23 september zetten de
Sportdienst en meer dan
zeventig Gentse sportclubs
de deuren open. Overal
probeer je gratis sporten uit.
Frisbee, jiujitsu, rolschaatsen, conditiegym, pilates, breakdance, badminton,
rugby, schermen, ropeskipping ... Je
kunt het zo gek niet bedenken of tijdens
de Week van de Gentse Sportclub kun
je wel een initiatie volgen. Vorig jaar
namen ruim 700 Gentenaars een duik
in het onbekende. In het geval van Chloë
De Bolster mag je dat letterlijk nemen:
ze volgde een proefles bij duikclub de
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Gentse Dolfijnen en heeft intussen haar
brevet op zak.
“Het was liefde op het eerste gezicht”,
zegt Chloë. “Ik ben een waterrat. Vroeger
deed ik aan competitiezwemmen. En
duiken leek me al lang een leuke hobby.
Maar de uitrusting, de lessen, de excursies ... best duur allemaal. Alvorens me
voor een cursus in te schrijven, wou ik zeker zijn. Ik heb een duikinitiatie gedaan
bij de Gentse Dolfijnen en was meteen
verkocht.”
Chloë zou dit jaar nog een andere sport
willen testen, maar door verhuisplannen
mist ze de Week van de Sportclub. “Ik
verhuis naar Saoedi-Arabië. Ook goed,
want da’s een echt duikparadijs (lacht).
Waren we hier gebleven, dan was ik op
dansles gegaan.”

De juiste klik

Ze is lang niet de enige, dansen zit in
de lift. “Van salon- tot kleuterdansen,
van ballet tot bachata: de keuze was nog
nooit zo groot”, zegt Petra De Walsche
(Sportdienst). “Ook gevechtssporten,
yoga en fitness zijn populair. Mijn
advies? Probeer verschillende sporten,

illustratie © Annelien Smet

Week van de Gentse Sportclub

September
sportmaand

‘Het was liefde
op het
eerste gezicht.’
CHLOE DE BOLSTER

zo merk je best waar je feeling voor hebt.
En loop bij meerdere clubs langs om te
kijken of de sfeer goed zit. Zo kun je de
smaak te pakken krijgen. Bewegen is niet
alleen gezond, je leert al doende ook veel
volk kennen. Vind je een groepje waarmee het klikt, dan trek je makkelijker je
sportschoenen aan.”

Gratis uitproberen

Of je nu een competitiebeest bent, een
ploegspeler, een gebeten zweter of meer
van rustig bewegen houdt: je vindt vast
wel een discipline die bij je past. Voor de
prijs moet je het alvast niet laten. Petra
De Walsche: “Sporten hoeft écht geen
bakken geld te kosten. Onze cursussen
houden we bewust betaalbaar voor álle
Gentenaars. De meeste clubs denken
er net zo over: bij inschrijving stort je
lidgeld, in ruil ben je verzekerd en kun je
vaak ook het materiaal van de organisatie
gebruiken. Maar tijdens de Week van de
Sportclub betaal je helemaal niks: er zijn
gratis initiaties voor kinderen, jongeren,
volwassenen, senioren én G-sporters.
Inschrijven hoeft niet. Kijk op de website
voor een club in je buurt en ga langs.”

• Alle activiteiten tijdens de Week van
de Gentse Sportclub zijn gratis. Met je
UiTPAS spaar je punten bij de aangesloten
sportclubs. De Sportdienst verloot enkele
sportieve gadgets en kaarten voor een
voetbalmatch van AA Gent onder de deelnemers.
• Tijdens de ‘openlessenweken’ van de
Sportdienst tussen 10 en 21 september
maak je gratis kennis met de blijf-fitcursussen voor volwassenen.
• Op 1 september start een nieuwe reeks
‘Beweeglessen in je buurt’. Je betaalt 50
cent om dicht bij huis een uurtje rustig aan
je conditie te werken.
• Op donderdag 4 oktober zijn senioren welkom in Lago Rozebroeken op de Sportdag
55+. Deelnemen is gratis na inschrijving.
 www.stad.gent/sport
sportdienst@stad.gent of 09 266 80 00
Bevoegd: schepen van Sport
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Wijkwerk

cheques

Op zoek naar hulp bij je thuis of je vereniging?
Met wijkwerkcheques betaal je werkzoekenden
om werkjes op te knappen. Zo doen ze werkervaring op voor later. Ook scholen, gemeenten
en het OCMW gebruiken de cheques.

IN CIJFERS

Administratieve
of logistieke hulp

Preventie

Gezelschap en begeleiding
van personen

Hulp voor je
vereniging

Klein
tuinonderhoud

Hulp bij
huishoudelijke taken

Kleine herstellings- en
onderhoudswerken

Hulp
voor thuis

Wijkwerkcheques

7,45
euro per uur

2

manieren om te bestellen

maximum

60

uur per maand en 1 jaar
per werkzoekende

Bestel je wijkwerkcheques.
Registreer je op www.vdab.be/wijk-werken of bel naar 09 248 53 93 (vzw Wijk-Werken Gent).
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Alle diensten die in Gent
mogelijk zijn, vind je op
www.stad.gent/wijk-werken

DANKZIJ

Arne...

woon je
veilig thuis
wie
Arne Verduyn
OCMW Gent
waar
Brugse Poort

Zo lang mogelijk zelfstandig
thuis wonen in de best mogelijke omstandigheden, dat
is de vurige wens van veel
ouderen. Arne Verduyn
(OCMW Gent) praat er
dagelijks over met senioren. “Ik sta op markten en evenementen
in de Brugse Poort en
bezoek de mensen in de
wijk met de Woonmobiel.
Om langer en veiliger thuis te
blijven wonen, kun je werken
uitvoeren aan je huis, maar
dat hoeft niet. Soms volstaan
eenvoudige bewegingstips en
goedkope hulpmiddelen. Een
extra trapleuning of wand
beugels in de douche kunnen veel ellende voorkomen.
Collega Danielle Sergeant
van de Woonwinkel geeft
informatie over premies
bij kleine renovaties. Als
je dat wilt, kom ik zelf of
een collega van Ergotherapie aan Huis zelfs
bij jou thuis kijken. Dat
kan gratis, in heel Gent.”

Deze maand vind je de Woonmobiel op dinsdag 18 september, van 9 tot 12 uur,
op de parking van Aldi aan de Rooigemlaan 2, en op vrijdag
28 september, van 14 tot 16 uur, aan moskee El Fath in de Beukelaarstraat.

96%
thuiswonende
senioren

700
adviezen
aan huis

Tot

€
1.250
aanpassingspremies

De Woonmobiel / Ergotherapie aan Huis
09 266 95 19 ergotherapie.aanhuis@ocmw.gent
+ 	 www.ocmwgent.be/woonmobiel

START

DE ROUTE

Open Monumentendag

VERBORGEN
PARELS
Zondag 9 september
is het weer Open
Monumentendag.
Doorheen de stad
bezoek je dan gratis
bijzondere plekken. In
het aanbod zitten vaste
waarden, maar ook
plaatsen die anders
niet toegankelijk zijn.
Enkele verborgen
parels op een rij.

Voor een mooi uitzicht kun je twee kranen aan de Oude Dokken beklimmen.
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1

Oude Dokken

De blauwe en groene kranen langs
het water zijn de laatste overblijfselen van het havenverleden
van de Oude Dokken. Onlangs
zijn er nog drie oude kranen bij
gekomen. Twee daarvan kun je
beklimmen tijdens een wandeling
op Open Monumentendag. De
Sobemaikraan op de Kleindokkaai
is toegankelijk voor kinderen van
6 tot 14 jaar, de hogere ST1-kraan
aan het Houtdok enkel voor volwassenen.Vanop deze kraan heb
je een uniek uitzicht over de hele
binnenstad en de zeehaven.

SCHRIJF JE IN

Bekijk het hele programma op
www.stad.gent (tik ‘openmonumentendag’ in het zoekvenster).
Je bezoekt alle deelnemende
monumenten gratis tussen 10
en 18 uur. Ook de rondleidingen
zijn kosteloos.
Schrijf je in via www.go.stad.
gent/openmonumentendag of
09 210 10 10 (Gentinfo).

2

5

3

Geldmunt

4

Academiestraat

Veldstraat

Ken je de Veneziana nog? Nee, het
legendarische ijssalon komt niet
terug. Maar het interieur werd wel
in ere hersteld. De toog, de vloer
en de muurschilderingen zijn
allemaal tot in de puntjes gerestaureerd. De grandeur is terug.
Vandaag vind je een lunchbar,
kantoren en appartementen in het
pand. Je krijgt uitzonderlijk een
rondleiding in het hele gebouw.

Achter een grote gevel in het midden van de Veldstraat ligt het Hotel
d’Hane Steenhuyse verscholen.
Geen hotel, wel een 18de-eeuws
stadspaleis. De kleurrijke salons flitsen je 200 jaar terug in de tijd. Tussen 10 en 13 uur kom je er alles over
te weten tijdens de gratis rondleidingen. Van 14 tot 18 uur kun je het
monument vrij bezoeken. Kinderen
tot 12 jaar trekken ondertussen op
speurtocht door het gebouw.

In de Academiestraat wordt een
monument nieuw leven ingeblazen: binnenkort komen er appartementen en kantoren in de oude
kunstacademie. De verbouwingen
zijn nog volop bezig, maar op 9
september kun je de werf bezoeken.
Architecten vertellen je meer over
de toekomst én het verleden van het
gebouw.

Keizer Karelstraat

Een prachtig, maar onbekend
monument: dat is het Huis de
Hemptinne. Je kunt de woning in de
Keizer Karelstraat 75 voor het eerst
bezoeken tijdens Open Monumentendag. Het herenhuis van deze textielbaron diende om mee te pronken. En dat zie je aan de luxueuze
inrichting, die intact is gebleven. De
hele dag vertellen gidsen je over de
geschiedenis van het gebouw en de
familie de Hemptinne.
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DE AGENDATIPS VAN ...

Sioen
Hij herneemt zijn Gracelandtour en dus wordt september
mega-druk. Zelfs dan maakt
zanger Sioen tijd om mensen
samen te brengen. “Waarvoor
dient muziek anders?”

wie
Frederik Sioen
waar
De Muide, Terneuzenlaan

18 in 18
(STAM)

NOG TOT 16 SEP

Distortion, a
Hymn (Bijloke)
DO 20 SEP

Stadsfestival
123-piano

NOG TOT 23 SEP
Zie agenda pagina 19

“Met Meulestee Koerse en de Eilandregatta was er de
vorige jaren in september volop sfeer op de Muide.
Ik beland dan wel altijd ergens achter een microfoon. Om te zingen of om renners of roeiers aan te
moedigen. Zolang we maar mensen kunnen samenbrengen! (lacht) In september organiseren we voor
de zesde keer 123-piano op vijf locaties in Gent. En in
18

De Bijloke speel ik Distortion, een vredeshymne die
ik samen met Jef Neve en Dirk Brossé componeerde.
Beschouw het als een artistiek statement in tijden
van conflict en polarisering. Nee, oorlog gaan we met
muziek niet oplossen. Maar muziek kan mensen wel
doen stilstaan bij het effect van conflicten. Ook vlakbij,
in hun eigen buurt.”

agenda

Ontdek meer activiteiten
op www.uitingent.be
www.facebook.com/uitingent
@UiTinGent

Bij alle activiteiten met dit icoon
kun je terecht met de UiTPAS.
+ www.uitingent.be

SEPTEMBER

Shop-op Zondag

ZO 2 SEP
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 openen
dan hun deuren. Op alle Shop-op
Zondagen zijn bus en tram naar en in
Gent helemaal gratis.
www.puurgent.be
09 210 10 60 (Puur Gent)
puurgent@stad.gent

123-piano

NOG TOT 23 SEP
De zesde editie van 123-piano is
gestart. Nog tot 23 september tref
je in straten en op pleinen vijf tot
kunstwerk omgebouwde piano’s aan.
Je mag erop spelen en toeschouwers
en toevallige passanten verrassen met
je eigen melodie. Er is ook een zesde
‘123-take-away-piano’, gemonteerd
op een go-cart. In vijf wijken brengt
een pianist daarmee op dinsdagavond
liedjes aan huis, sportief gesteund
door twee renners van wielerclub
‘Spaak&Spier’. Je boekt ze via
info@123-piano.be.

18 in 18

Start inschrijving
herfstsportkampen

TIP

NOG TOT 16 SEP

In de portretreeks ‘18 in 18’ haalt Isabel Pousset jonge Gentenaars geboren in het
jaar 2000 voor de lens van haar Hasselblad-camera. Ze fotografeert hen op een
kantelpunt in hun leven, op de drempel van volwassenheid, met de stad als decor.
De portretten zijn te zien in de voortuin van het STAM (Godshuizenlaan 2). Je luistert
er naar audioportretten gemaakt door Lien Dewaele en Ward Schouppe.
+ www.stamgent.be • 09 267 14 00

WO 12 SEP
Tijdens de herfstvakantie kunnen
kinderen zich uitleven in een
sportkamp voor 4- tot 16-jarigen. De
inschrijvingen voor Gentenaars starten
op woensdag 12 september, voor
niet-Gentenaars de dag erna. Reserveer via www.stad.gent/sport, telefonisch (vanaf 9 uur) of ter plaatse in
het Huis van de Sport (Zuiderlaan13).
Bekijk het volledige programma op de
website of haal een brochure in een
van de sportaccommodaties.
sportdienst@stad.gent
09 266 80 00 (Sportdienst)

www.123-piano.be

Septemberkermis

VR 7 TOT MA 10 SEP
Tijdens de septemberkermis in
Desteldonk van 7 tot 10 september
komt het dorp samen in de feesttent
op het terrein van het Havenbedrijf.
Leuke attracties, optredens, een speelgoedbeurs, boogschieting, senioren
namiddag … je vindt het er allemaal.
09 210 10 10 (Gentinfo)

Ontmoet je buren

ZA 8 & ZO 9 SEP
ZA 22 & ZO 23 SEP
In Rooigem vindt de Trezekeskermis
plaats op zaterdag 8 en zondag
9 september in het Fluweelpark.
Voor het buurtfeest van Macharius-Heirnis moet je op zaterdag
22 en zondag 23 september in het
Coyendanspark zijn, vernoemd naar het
eeuwenoude feest van de Koeiendans.
www.stad.gent/buurtevenementen
09 266 55 50 (Dienst Ontmoeten en
Verbinden)
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SAVE THE DATE > Digitale Doebeurs
in De Krook

20/10

SEPTEMBER

Inspraaksessies
voor senioren

20, 25 SEP &
11, 16, 22 OKT
Wat vind je als 55-plusser belangrijk
in de stad? Wat kan beter? Kom het
vertellen op de inspraaksessies voor
het nieuwe ouderenbeleidsplan. Die
vinden in september en oktober plaats
in verschillende lokale dienstencentra
en woonzorgcentra van OCMW Gent.
Schrijf je in op de website of tele
fonisch via Gentinfo.

Pano Live

www.stad.gent/bibliotheek
(klik door op ‘activiteiten’)
09 323 68 78 (Bibliotheek De Krook)

Cultuurmarkt
en OdeGand

ZA 15 SEP
Op de Cultuurmarkt, van 11 tot 17 uur
op de Kouter, ontdek je naar goede
gewoonte het nieuwe aanbod van
culturele organisaties en stedelijke
diensten zoals Cultuur Gent, de Jeugddienst, de Gentse musea, De Centrale
of UiTPAS. Tegelijk vindt OdeGand
plaats, het muzikale openingsfeest
van het Gent Festival van Vlaanderen, op en langs het water van de
binnenstad.
www.stad.gent/cultuur
09 323 61 80

60 jaar Lanoye

TIP

ZA 8 SEP TOT ZA 6 OKT
WO 12, 19 SEP & 3 OKT

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

Openingsweekend
De Centrale

VR 21 TOT ZO 23 SEP

Schrijver Tom Lanoye wordt zestig. Dat viert hij met een expo en lezingen in Bibliotheek De Krook. Je kunt de tentoonstelling over zijn werk bezoeken van zaterdag
8 september tot en met zaterdag 6 oktober, gratis op het gelijkvloers. Op woensdagen 12 september, 19 september en 3 oktober spreekt Lanoye over literatuur en
vormgeving, speciale uitgaven en theaterteksten. Deelnemen kost 5 euro. Schrijf je
in via de website.
+ www.stad.gent/bibliotheek (klik door op ‘activiteiten’)
• 09 323 68 78 (Bibliotheek De Krook)

Paul Goossens

DO 20 SEP
In Quotes interviewt historica Tina
De Gendt elke maand één auteur van
een spraakmakend non-fictieboek. Op
donderdag 20 september gaat ze in
Bibliotheek De Krook in gesprek met
journalist Paul Goossens over zijn boek
1968, het jaar dat niet wil sterven. Schrijf
je in via www.stad.gent/bibliotheek (klik
door op ‘activiteiten’) of 09 224 22 65
(Vormingplus).
09 323 68 81 (Bibliotheek De Krook)
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© Arthur Los

DO 13 SEP
De journalisten van het tv-programma
Pano komen naar Bibliotheek De
Krook. Om 19.30 uur tonen ze hun
reportage over generatiearmoede.
Daarna volgt een livedebat met getuigen en experten uit de aflevering.
Deelnemen kost 5 euro. Schrijf je in via
de website.

Infomarkt Verapazbrug

DO 20 SEP
Op 20 september vindt in de
Buurtloods in de Patrijsstraat 10 van
17 tot 21 uur een infomarkt plaats
over het ontwerp van de toekomstige
Verapazbrug. Die zal de Muidelaan met
de Afrikalaan verbinden. Als de brug
klaar is, zal de kleine stadsring via de
Afrikalaan naar de Dampoort lopen.
www.wegenenverkeer.be/verapazbrug
09 266 77 60 (Projectbureau Ruimte)

De Centrale opent haar nieuwe
seizoen met een weekend vol
muziek. Mâäk Kojo brengt Afrikaanse avant-garde voodoo, de
Spaans-Gentse danseres Irene Alvarez
danst Flamenco Andalusi en het
Syrisch-Iraanse duo Shalan Alhamwy
en Ehsan Yadollahi brengt MuSiKa op
de planken. Niets missen? Koop een
combiticket voor het hele weekend.
www.decentrale.be
09 265 98 28 (De Centrale)

Ontdek meer activiteiten
op www.uitingent.be
www.facebook.com/uitingent
@UiTinGent

Bij alle activiteiten met dit icoon
kun je terecht met de UiTPAS.
+ www.uitingent.be

Dementie en voorlezen

VR 21 SEP
Voorlezen heeft een positief effect op
dementie. Het is leuk en stimuleert het
geheugen. Op vrijdag 21 september organiseren Vormingplus en
Dementievriendelijk Gent om 10.30
uur een Samenleesmoment in Bibliotheek De Krook. Mensen met dementie
en hun mantelzorger genieten samen
van een verhaal of een gedicht. Schrijf
je in via inloophuis.dementie@ocmw.
gent of 0478 93 25 73.
www.ocmw.gent/
dementievriendelijkgent

Dag van de Vrede

VR 21 SEP
Op de Internationale Dag van de
Vrede wordt een vredespad onthuld,
in de Koningsdonckstraat, vlak bij
het houten vredesmonument in de
Gentbrugse Meersen. Benieuwd? Kom
om 15.30 uur een kijkje nemen en
klink mee op de vrede. De kinderen
van ‘t Groen Drieske onthullen het pad
en het Gentse vredeskoor Karibu zorgt
voor de muziek.
www.strijdmeevoorvrede.gent
09 233 42 95 (Vredeshuis)

Straffe stoten

ZA 29 SEP
Ooit al een bokstraining van dichtbij
meegemaakt? Zes clubs demonstreren op 29 september tussen 11 en 16
uur hun kunsten in een boksring en
op een worstelmat onder de stadshal.
Zin om er zelf aan te beginnen? De
clubs beantwoorden die dag al je
vragen.
www.stad.gent/sport
(tik ‘straffe stoten’ in het zoekvenster)
09 266 80 00 (Sportdienst)

Industriefestival

ZA 29 & ZO 30 SEP
Het MIAT wordt Industriemuseum. De
nieuwe naam is de aanleiding voor
een gratis festival, tijdens het laatste
weekend van september. Je kunt dan
rondleidingen volgen in de nieuwe
expo over mensen en machines. Er
zijn workshops voor jong en oud. De
museumtuin wordt ingenomen door tal
van kraampjes. Fiets- en wandeltochten brengen je langs industrieel
erfgoed buiten de muren van het
museum. Kijk voor het volledige
programma op de website.
www.industriemuseum.be
09 269 42 00 (Industriemuseum)

Raoul De Keyser, Gampelaere omgeving, 1967, S.M.A.K.

ZA 22 SEP 2018 TOT ZO 27 JAN 2019

DE KEYSER
POSTUUM

De wereld veroveren vanuit Deinze is niet eenvoudig. Het is schilder Raoul De
Keyser toch gelukt. Talrijke deelnames aan internationale tentoonstellingen
zoals Documenta in Kassel en de Biënnale in Venetië maakten hem tot één
van de meest invloedrijke kunstenaars.
Zes jaar na zijn dood brengt het S.M.A.K. (Jan Hoetplein 1) maar liefst 120
werken. Het is het eerste postume overzicht van een man die stilzwijgend
beschouwd wordt als de grootmeester onder de Belgische schilders van
de voorbije vijftig jaar. Je ziet er ook een selectie van vroege werken op
papier uit het Museum voor Schone Kunsten. Nadien reist de expo door naar
München.
Raoul De Keyser werd opgemerkt toen hij in de jaren zeventig radicaal de
abstracte weg insloeg, met schilderijen over, bijvoorbeeld, een stukje voetbalveld. De Keyser, jarenlang sportcorrespondent voor de socialistische krant
Volksgazet, zocht zijn inspiratie dicht bij huis.
De Belgische kunstwereld beschouwt De Keyser vandaag als de man die het
pad effende voor de jongere generatie schilders als Michaël Borremans en
Luc Tuymans. Jan Hoet nam hem mee naar prestigieuze evenementen zoals
Documenta in Kassel. De Antwerpse kunstgalerij Zeno X baande verder de
weg naar de New Yorkse galerij David Zwirner. De Keyser was toen al een
zeventiger.
Zelf bleef De Keyser daar zeer laconiek bij. Over de man die krijtlijnen op een
voetbalveld kalkte, zei hij ooit: “Dat is mijn collega. Hij schildert. Net als ik.”
www.smak.be 09 240 76 01
Het UiTPAS-omruilvoordeel bij deze expo vind je op www.uitingent.be/uitpas.
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WEDSTRIJD

Vraag het aan
GENTINFO

Ik wil mijn zaak opfrissen.
Bestaan daar
subsidies voor?
ELINE GOOSSENS VAN EDGAR KAASBAR

Waar in Gent
Stuur de oplossing vóór dinsdag 11 september naar 
waaringent@stad.gent of via de post naar: Stadhuis,
Wedstrijd Waar in Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent

Vijf winnaars

krijgen deze sporttas,
met gratis zwemcheque voor
vier personen.

Wil je de gevel van je handelszaak, hotel, restaurant of café
opsmukken, of binnenin renoveren? Dan kun je rekenen op
een subsidie van enkele duizenden euro’s. Die varieert van
dertig tot zestig procent van de totale kosten. Ook als je je
zaak kindvriendelijk maakt, bijvoorbeeld met kinderstoelen
en verlaagde toiletten, krijg je een toelage. Verbeter je de
toegang voor personen met een beperking, dan is er een extra
bonus van tien procent. Vraag het aan bij het OOG (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent), in AC Zuid op het Woodrow
Wilsonplein (09 210 10 60, ondernemen@stad.gent).

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’

Oplossing:

Naam:

et
Wat vind je van hine?
az
nieuwe Stadsmag n
Laat het wete

Straat + nr:
Gemeente + postcode:

De vijf winnaars
van de vorige wedstrijd

herkenden het kunstwerk op de muur
van De Stroom, het kantoor van de Stad
en OCMW Gent, aan de Franklin Rooseveltlaan.
• Brigitte Bettenof, Wondelgem
• Geert Devos, Oostakker
• Eric Laermans, Wondelgem
• Martine Raes, Wondelgem
• Katrijn Verborgt, Gent
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#INSTAGENT

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.
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1 @DAMPUURTE

Dampoort

5 @KRISTOFF_MATTEO_SAYS

Waterlelie

2 @LIESHEIRMAN

6 @BRUISENDGENT

Zebrabeach

Belfort

3 @ZARMELAK

Bourgoyen-Ossemeersen

7 @KANOVAARDERS

Gent

4 @VKTKETELS

Gentse Feesten

7

I nstagram is een gratis app die je op je smartphone of tablet kunt downloaden.
Via Instagram kun je foto’s delen.
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Vrijdag
21 september
2018
Vrijdag
21 september
2018
is het
Vrede.
is het
DagDag
vanvan
dede
Vrede.

Hang de vredesvlag of deze affiche aan je raam en strijd mee voor vrede!

Vredesvlaggen koop je in de Stadswinkel (Botermarkt 17 a) voor 6 euro.

IK STRIJD MEE
IK STRIJD MEE
VOOR
VOORVREDE
VREDE
www.strijdmeevoorvrede.gent

V.u.: Mieke Hullebroeck - algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 2018 - 00674

