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Digitale Doebeurs

Dollen met hightech

Een ritje maken op Mars? Een 
machine virtueel assembleren? 
Het is al lang geen science 
fiction meer. Sterker nog, op 
zaterdag 21 oktober kun je het 
zelf uitproberen in De Krook. 
De stadsbibliotheek vormt het 
decor voor de Digitale Doe-
beurs. Vijfentwintig bedrijven 
en organisaties stellen er hun 
nieuwste snufjes voor. 
“Bij elke stand kun je iets uittes-
ten”, zegt Karen Vos (Digipolis). 
“Een tekenrobot bouwen 
met Artbot, een Mars Rover 
 lanceren of allerlei virtual reality -
toepassingen ontdekken.”

Mega Mindy
Virtual reality (VR) werd ont-
wikkeld voor computerspellen, 
maar wordt intussen volop in 
het echte leven gebruikt. Om 
technische problemen vanop 
afstand op te lossen, bijvoor-
beeld. Op de beurs krijg je een 
voorproefje: je moet kabeltjes 

juist met elkaar verbinden om 
een poort te openen. Wist je 
dat kinderen in het ziekenhuis 
tegenwoordig revalideren 
met een VR-bril? Oefeningen 
 worden als game verpakt en 
superhelden als Mega Mindy 
duiken op om hen aan te moe-
digen. Je kunt zelf ervaren hoe 
dat voelt.

Twee weken digitaal
In de jongerenbibliotheek zit je 
goed voor de nieuwste games. 
Of om je eigen VR-bril te laser-
cutten. In de kinderbibliotheek 
zorgt Ketnet voor de virtuele 
kriebels op een ‘Helden Rol-
lercoaster’. En in het Krookcafé 
pik je een potje voetbal mee. 
Karen Vos: “Je kunt meespelen 
met het FIFA-tornooi van de 
VRT. Sporza verslaggever Aster 
Nzeyimana levert live commen-
taar. Alle wedstrijden zijn te vol-
gen op groot scherm en worden 
360° gestreamd.” 

De Digitale Doebeurs vormt de 
start van de Digitale Week. Tot 
5 november kan iedereen in 
de Digitaal Talent Punten en op 
andere Gentse locaties terecht 
voor tientallen workshops. Je 
kunt met de tablet leren wer-
ken, een app bouwen zonder 
programmeerkennis, meewer-
ken aan de 3D-Citygame Gent 
en nog veel meer. Bekijk het 
programma op www.stad.gent/ 
digitaleweek of haal de folder in 
de stadswinkel (Botermarkt 17A) 
of in een Digitaal Talent Punt 
(www.stad.gent/ 
digitaaltalentpunten).

Op de Digitale Doebeurs ontdek je hoe virtual reality gebruikt wordt om problemen op te lossen in het echte leven.  

INFO Digitale Doebeurs, zaterdag 21 
oktober, van 13 tot 17 uur in De Krook.
Gratis. Inschrijven voor workshops:  

 www.go.stad.gent/digitaledoebeurs  
of via Gentinfo  09 210 10 10
Meer info:

 www.stad.gent/digitaledoebeurs 
 digitaaltalent

Bevoegd: schepen Martine De Regge
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De tweehonderdste verjaar-
dag van de UGent wordt op 
zondag 8 oktober duchtig 
gevierd met het stadsfestival 
'Iedereen UGent!' De universi-
teit neemt dan de hele stad in, 
met 250 activiteiten voor jong 
en oud op twintig locaties. De 
STAM- tentoonstelling ‘Stad en 
universiteit. Sinds 1817’ toont 
hoe sterk de stad en haar 
universiteit met elkaar zijn 
verweven.

Betrokken
ouders

Hoe nauwer ouders bij de 
school betrokken worden, 
hoe hoger de slaagkansen 
van hun kind. Maar niet elke 
mama of papa begrijpt alle 
schoolbrieven of durft de juf 
zomaar aan te spreken. De 
brugfiguren dichten de kloof 
en geven hen het broodnodige 
duwtje in de rug. Ze doen 
dat al twintig jaar en zijn 
intussen aanwezig op de helft 
van de Gentse basisscholen.

Elke dag
ergens markt

Verse vis? Die haal je op de 
Vrijdagmarkt natuurlijk! En 
ondertussen neus je nog even 
tussen de brocante aan Sint-
Jacobs. In Gent kun je elke 
dag wel ergens naar de markt. 
In oktober loont dat dubbel de 
moeite: bezoekers krijgen een 
gratis markttas.

Beslis mee
over het
burgerbudget

Van 29 september tot en met 
14 oktober kun je voor het 
eerst meedoen aan een lokale 
verkiezing nieuwe stijl. Politici 
en partijen komen er niet aan 
te pas. De stemming gaat over 
105 initiatieven van Gentse 
burgers. Die dingen mee naar 
een stuk van de grote koek 
van het burgerbudget van  
1,35 miljoen euro.
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kort

De gratis wandelkaart ‘Een half dagske 
Mariakerke’ leidt je langs lokaal erfgoed 
en natuurplekken als de Bourgoyen 
en het park Claeys-Bouüaert. De kaart 
vertelt je over de lokale geschiedenis 
en heeft ook enkele sappige verhalen 
over de buurt in petto. Je kunt de kaart 
afhalen in de Stadswinkel, Botermarkt 
17A, bij de Groendienst, Ferdinand 
 Lousbergskaai 32, of in een biblio-
theekfiliaal in je buurt. 

 09 269 84 80 (Cultuur Gent) 
 cultuur@stad.gent

RUP GROEN 
INFOMOMENT

GAME OF  
GHENTENEERS 
Woon je in de buurt van het station Gent 
Sint-Pieters? Dan kun je veel pret beleven 
met Game of Ghenteneers. Dat is een 
spel dat studenten en buurtbewoners bij 
elkaar brengt door ze samen uitdagingen 
te laten aangaan. Dit academiejaar nemen 
de studenten en bewoners van Stations-
buurt Noord (aan de kant van het Koningin 
Maria Hendrika plein) het op tegen die van 
Stationsbuurt Zuid (aan de kant van de Sint- 
Denijslaan). De wijk die de meeste punten 
verzamelt, is de ‘strafste studentenbuurt van 
het jaar’. Volgend jaar worden twee andere 
studentenbuurten uitgedaagd. 
Meer informatie over de wedstrijd vind je op 
www.stad.gent/GoG.

  09 269 81 10 (Jeugddienst)

Gent maakt een nieuw ruimtelijk uitvoerings-
plan (RUP) om de bestaande groengebieden 
te beschermen en natuur te ontwikkelen, bos 

uit te breiden en nieuwe parken mogelijk te 
maken. Dat plan bevindt zich in de beginfase. 
Tot en met 16 november kun je opmerkingen 

en suggesties indienen op basis van de start-
nota en de procesnota. Die vind je op  

www.stad.gent (tik ‘RUP Groen’ in het zoekven-
ster) of ga langs bij het Loket  Stedenbouw en 

Openbaar Domein, Woodrow Wilsonplein 1.  
Op 9 oktober vindt een infomoment plaats, 

van 19.30 tot 22 uur in de Freinetmidden-
school, Offerlaan 1. Je hoeft je niet in te schrij-

ven, gewoon langskomen is de boodschap.

 09 266 79 50  
(Loket Stedenbouw en Openbaar Domein)

 bouwen@stad.gent

VANAF 27.09.2017 

PASFOTO 

Een nieuwe identiteitskaart 
of reispas nodig? De regels 
voor een pasfoto zijn recent 
verstrengd. Een foto van enkele 
jaren geleden is niet meer 
toegelaten, ook al lijk je nog 
sterk op je oude foto. Een van 
de nieuwe voorschriften is dat 
je foto maximaal zes maanden 
oud mag zijn als je hem indient. 
Meer over de nieuwe regels 
vind je op www.stad.gent (tik 
‘pasfoto’ in het zoekvenster).

 09 210 10 10 (Gentinfo)

EEN HALF DAGSKE

MARIAKERKE
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E-LOKET  
WATEROVERLAST

Heeft een hevige stortbui je kelder of 
zelfs woonkamer onder water gezet? 
Bij overstromingen of hevige regen-
val pompt de brandweer gratis je 
onder gelopen huis leeg, als het KMI 
de omstandigheden als noodweer 
omschrijft. Bij andere vormen van 
wateroverlast is het pompwerk van de 
brandweer betalend. De tarieven vind 
je op www.brandweerzonecentrum.be/ 
wat-kost-dat. Meld wateroverlast op 
eloket.brandweerzonecentrum.be

 112 (noodnummer)

BE-ALERT

Je kunt sinds kort rekenen op 
BE-Alert, een gratis toepassing van 
de federale overheid die je per 
e-mail, sms, fax, telefoon of sociale 
media de nodige informatie bezorgt 
wanneer zich een noodtoestand 
voordoet. Het gaat om situaties 
zoals een grote brand, een gaslek 
of wateroverlast. Wil je die berichten 
ontvangen? Schrijf je in op   
www.be-alert.be. 

 09 268 88 65 (Dienst Preventie voor 
Veiligheid)
 hildegard.dierens@stad.gent

MELDINGSAPP  
SLUIKSTORT

Wie sluikstort ziet, kan dat voortaan 
gratis melden via de Meldingsapp 
Sluikstort. Je duidt op een kaartje de 
locatie aan en beantwoordt enkele 
vragen. Ivago zorgt voor de rest. Je 
hoeft op dat moment niet per se over 
een wifiverbinding te beschikken: je 
kunt de informatie registreren en later 
doorsturen. De app kun je down-
loaden voor Apple en Android.

 0475 98 46 00 (Eco-werkhuis)
 netheid@stad.gent

GEZOCHT:  
BEWONERS MET BEPERKING
Ooit regeerden de Gantoise en de Buffalo’s er, maar het oude Otten-
stadion is ondertussen afgebroken. In de plaats verrijst binnenkort een 
wijk van 300 woningen. Een deel daarvan is voorbehouden voor men-
sen met een beperking die zelfstandig kunnen wonen met de steun 
van familie of professionele hulporganisaties. De Stad lanceert een 
oproep naar geïnteresseerde bewoners. Het terrein is nu nog een kale 
vlakte, dus verhuizen naar een nieuwbouw is nog niet voor morgen.  
Bij het stadsontwikkelingsbedrijf sogent kan je al informatie krijgen en 
je aanvraag indienen.
 

  www.sogent.be > Projecten > Ecowijk Gantoise
  09 269 69 00    info@sogent.be
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‘Ook kinderen en 
volwassenen met een 

beperking willen graag 
sporten.’

OP EIGEN KRACHT
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G-sport

“Een jaar geleden durfde hij niet weg van de kant. En kijk nu eens. 

Nu is hij al op weg naar 25 meter.” Een trotse mama Lynn Capityn 

kijkt toe hoe haar zoon Wout nu zelf in het sop springt.

INFO  
Sportdienst  

  sportdienst@stad.gent 
 09 266 80 00  
  www.stad.gent/g-sport

Bevoegd: schepen Resul Tapmaz

“We waren op vakantie en hij zou zijn 

voeten eens in het zwembad steken, 

zei hij. Plots sprong hij het water in. 

We hebben er hem moeten uitvissen. 

Daar had hij de schrik toch even goed te 

pakken”, herinnert Lynn Capityn zich. 

Van die angst is bij de zevenjarige Wout 

Vermeulen niks meer te merken. Hij 

volgt in zwembad Rooigem de G-zwem-

cursus, voor kinderen met een verstan-

delijke beperking. Onvermoeibaar gaat 

zijn kopje onder en weer boven water. 

Zelfs plastic kikkers opduiken is geen 

probleem.

Maatwerk
Zoals Wout zijn er vele Gentenaars: 

kinderen en volwassenen met een 

beperking, die ook graag sporten. Kaat 

Ketele (Sportdienst): “De Stad gaat 

volop voor G-sport. Zo organiseren we 

G-sportkampen en sportcursussen spe-

cifiek voor sporters met een beperking. 

Je kunt nu al kinderen met een fysieke 

beperking inschrijven voor een G-omni-

sportkamp in de herfstvakantie. Sport 

je liever binnen het gewone aanbod? 

Ook dat kan. Contacteer op voorhand 

de Sportdienst. Dan bekijken we samen 

de mogelijkheden.” 

Voor jong en oud
De Stad Gent blijft samen met haar 

clubs investeren om het G-sportaan-

bod verder uit te breiden. Kaat Ketele: 

“Nieuw is de G-Multi-Skillz Family 

Academy in februari voor jonge kin-

deren en hun ouders. Ook de senioren 

vergeten we niet. Op de Sportdag 55+ 

(zie pagina 20) van 5 oktober zijn er 

twee sessies voor senioren met een 

beperking.” En ook de sportclubs doen 

mee. Meer dan 30 Gentse clubs leggen 

zich helemaal op G-sport toe, van bad-

minton tot klimmen. 

En Wout? Die wil graag paardrijden! Er 

is een paardenclub waar kinderen met 

een beperking welkom zijn, weet zijn 

mama. “Maar eerst leren zwemmen!”
‘De Stad en dertig 

 Gentse clubs leggen zich 
op G-sport toe.’
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Gent heeft een eigen deelfietsensysteem: 
 Trapido. “Honderd fietsen staan verspreid op 

negen park-and-rides aan de rand van de stad 
en aan de tramhalte Klaartestraat in Zwijnaarde .  

Een halve dag  fietsen kost tussen 1 en 4 euro, een 
volledige dag tussen 4 en 8 euro. Je brengt de 

fiets terug naar de locatie waar je

hem hebt geleend.” Zin om zo’n Trapido- 
deelfiets uit te proberen of ben je op zoek naar 
een gewone huurfiets? Neem een kijkje op  
www.defietsambassade.gent.

 09 266 77 00 (De Fietsambassade Gent) 
Bevoegd: schepen Filip Watteeuw

Deelfiets 

het ding
van Lieven Warlop (De Fietsambassade Gent)
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jong en wijs

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

Oogstfeest
Herfst op de boerderij en dus worden de appels geplukt en de laatste 
groenten geoogst. Schoolhoeve De Campagne viert dat met een 
groot Oogstfeest op zondag 15 oktober. Trap je eigen fruitsap met de 
sappen trapper, werk mee in de moestuin of kom appelboogschieten. 
Het feest in de Gijzelstraat 14 in Drongen duurt van 13.30 tot 17 uur. 
De toegang kost 3 euro. Inschrijven kan 
nog tot en met maandag 9 oktober.

 www.schoolhoeve.gent.be 
 09 323 51 21

Zaden op Reis 
Planten komen op de gekste plaatsen terecht. Hoe flikken ze 
dat? In deze tentoonstelling ontdek je hoe zaden op reis gaan 
via wind, water, vogels en zoogdieren. Ook mieren doen mee. 
De expo Zaden op Reis, voor kinderen vanaf 7 jaar, zit barstens-
vol doe- en zoekopdrachten. Je leert planten herkennen aan 
hun vrucht via zoekkaarten en vloerstickers. Nog tot 15 novem-
ber in De Wereld van Kina: de Tuin, Berouw 55.

 www.dewereldvankina.be  09 225 05 42 
 

Dag van de Jeugdbeweging
 
Vrijdag 20 oktober is de Dag van de Jeugdbeweging, een feest-
dag voor de vele kinderen en jongeren die in het weekend met 
plezier naar de jeugdbeweging trekken. De dag wordt in Gent 
gevierd met een feest in het Coyendanspark naast de Sint-Baafs-
abdij (Voorhoutkaai), tussen 16 en 19 uur. Het feest is gratis voor 
iedereen die lid is van een jeugdbeweging. Je kunt er genieten 
van dj’s en springkastelen. Wie langskomt in het Coyendanspark, 
krijgt gratis een lekker vieruurtje.

 09 269 81 10 (Jeugddienst) 
 DVDJBW

Expo Lieve  
Heersbeestje
Stap de wereld van het lie-
veheersbeestje binnen: ga 
net zoals zij op zoek naar 
bladluizen tussen het gras 
en de bloemen. Onderweg 
kom je een verteltheater, 
een knutselhoek en een 
moestuinbak tegen. 'Lieve 
Heersbeestje' is een ten-
toonstelling in De wereld 
van Kina: de Tuin, Berouw 
55, voor kleuters van 3 tot 
6 jaar. 

 www.dewereldvankina.be 
 09 225 05 42
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200 jaar UGent

burgerbudget

TIJD OM TE STEMMEN
Van vrijdag 29 september tot en met 

zaterdag 14 oktober kun je voor het eerst 

meedoen aan een lokale verkiezing nieuwe 

stijl. Politici en partijen komen er niet aan te 

pas. De stemming gaat over 105 initiatieven 

van Gentse burgers. Die dingen mee naar 

een stuk van de grote koek van het burger-

budget: in totaal 1,35 miljoen euro. Met het 

burgerbudget geeft de Stad burgers en 

organisaties de kans om voorstellen in te 

dienen die hun straat, wijk of stad beter 

maken. Wie de meeste stemmen binnen-

haalt, kan zijn project de komende twee jaar 

uitvoeren.

 “We staan ervan te kijken hoeveel voorstel-

len in de afgelopen maanden zijn ingediend”, 

zegt Jelle Monstrey van de Dienst Beleids-

participatie. “Ongelofelijk hoeveel kennis en 

goesting er is bij de bewoners.”

Ontmoetingsplekken
Waar droomt de Gentenaar zoal van? 

“Sociale en culturele initiatieven hebben de 

bovenhand”, zegt zijn collega Evelyne 

Deceur. “Heel wat Gentenaars werken samen 

om hun buurt nieuw leven in te blazen. Ze 

steken de handen uit de mouwen om 

ontmoetingsplekken te creëren, en om 

straten en pleinen te vergroenen en meer 

kleur te geven.”

Het burgerbudget wordt eerlijk verdeeld 

over het centrum, de wijken errond en die in 

de rand. De stem van de Gentenaars weegt 

voor 70% door in het eindresultaat. Een jury 

met diverse experts heeft 30% inbreng. Je 

kunt stemmen op kleine projecten van 

20.000 euro, maar ook op grote tot 150.000 

euro. 

Jelle Monstrey: “Stemmen is belangrijk, want 

ook zo kan je meebouwen aan de stad: jij 

beslist welke projecten Gent verder vorm 

zullen geven.” 

Iedere Gentenaar vanaf veertien jaar kan 

tussen 29 september en 14 oktober op zijn 

drie favoriete projecten stemmen. Daarvoor 

surf je naar www.burgerbudget.gent en hou 

je je rijksregisternummer bij de hand. De 

stemming gebeurt volledig online, maar in 

elk van de 25 wijken kun je ook terecht op 

een centrale locatie waar iemand klaarstaat 

om je te helpen als dat nodig is. 

‘Gentenaars beslissen 
welke projecten hun 

stad vormgeven.’ 

INFO
Je hebt geen internet of je wil graag hulp? 
Vanaf 29 september kun je bellen naar 
Gentinfo (09 210 10 10) om te weten waar 
en wanneer je kunt stemmen.

 www.burgerbudget.gent
Dienst Beleidsparticipatie  

 09 266 84 34  
 jelle.monstrey@stad.gent

Bevoegd: burgemeester Daniel Termont
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Een paar honderd melkmuilen, netjes 

in pak en das, dat was de eerste lichting 

studenten van 1817. Tweehonderd jaar 

later lopen er meer dan 41.000 universi-

teits- en 30.000 hogeschoolstudenten in 

Gent rond. Het studentenleven is dan 

ook een logisch thema in de STAM-ten-

toonstelling ‘Stad en universiteit. Sinds 

1817’. Wie student zegt, zegt protest. Lars 

De Jaegher (STAM): “Parijs beleefde mei 

1968, Gent maart 1969. De aanleiding 

klinkt banaal: de rector verbood de verto-

ning van een diareeks bij een debat over 

pornografie. Dat waren nochtans brave 

prentjes (lacht). In 1979 ging het er harder 

aan toe. Het protest tegen de 10.000 frank 

inschrijvingsgeld ontaardde in straat-

gevechten.”

Het straatprotest doofde uit, maar 

legde wel de kiem voor heel wat andere 

vormen van engagement, zoals  de wets-

winkels, de wijkgezondheidscentra en de 

strijd voor de legalisering van abortus. 

Toen die ingreep nog illegaal was, riskeer-

den jonge artsen de banbliksems van 

het gerecht door medisch verantwoorde 

abortussen uit te voeren op een anoniem 

adres in de Sint- Pietersaalststraat. 

Wat opvalt in de expo in het 

MET DE U VAN GENT
Gent zonder de UGent? Ondenkbaar. De stad en haar 
universiteit zijn helemaal met elkaar verweven. Twee handen 
op een buik. De tweehonderdste verjaardag wordt dan ook 
stevig gevierd met het stadsfestival 'Iedereen UGent!' op 
zondag 8 oktober en met tentoonstellingen op locatie.

>>

200 jaar UGent
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Gent als stadslabo: controle van de melkkwaliteit door professor A.J.J. Van de Velde.

Studentenprotest op de Blandijn in 1969: de kiem voor initiatieven als de wetswinkels.

STAM: de wetenschappers 

gebruiken Gent al twee 

eeuwen als een levensgrote 

proeftuin. Veel vernieuwin-

gen werden vaak eerst bij de 

Gentse bevolking uitgepro-

beerd, vertelt historica Gita 

Deneckere (UGent), auteur 

van het jubileumboek Uit de 

Ivoren Toren. “Jurist François 

Laurent vond in de 19de 

eeuw het schoolsparen uit. 

Daarbij werden de kinderen 

aangezet kleine sommen op 

een spaarboekje te storten. 

Pedagogen richtten in de 

jaren 1920 een ‘experimen-

teerschool’ op in een volkse 

stadsschool. Dat Gent nu 

zoveel methodescholen telt, 

heeft met die traditie te ma-

ken. Daniël Mareska klaagde 

de ondermaatse huisvesting 

van de Gentse fabrieksar-

beiders aan. En A.J.J. Van de 

Velde was een biochemicus 

avant la lettre die in het 

Stadslaboratorium levens-

middelen zoals melk, water 

en brood controleerde en 

de eetwareninspectiedienst 

oprichtte.”

Stadsfestival
Krijg je graag nog eens les 

van je ‘oude’ prof, pik je een 

chemieshow mee of ontdek 

je wetenschappelijk onder-

zoek met een VR-bril? Op 

het stads festival 'Iedereen 

UGent!' op zondag 8 okto-

ber kan het allemaal. Isabel 

 Paeme (UGent): “Die dag 

neemt de universiteit de 

hele stad in, van Pand tot 

Ledeganck. We hebben een 

mix voor alle leeftijden - 250 

activiteiten op twintig loca-

ties. We trakteren op work-

shops, interactieve demon-

straties, experimenten en 

wetenschapsshows. Je kunt 

snuisteren op een boeken-

markt of korte lezingen en 

rondleidingen volgen. Voor 

de kinderen zijn er speciale 

12
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‘Veel academische 
vernieuwingen 
werden eerst bij de 
Gentse bevolking 
uitgeprobeerd.’
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In de Sint-Baafskathedraal is het skelet van een vinvis uit de Gentse haven te zien. Tijdens het stadsfestival zijn er in de hele stad evenementen voor kinderen. 

workshops en jong en oud 

kunnen samen genieten van 

de animatie in de stad. Het 

stadsfestival sluit af met een 

groot feest. Pascale Platel en 

Jan Matthys verwelkomen 

bekende Gentse artiesten 

zoals Jef Neve, Lady Linn en 

Sioen op het podium. En er is 

een stichtingsbal in het ICC.”  

Het stadsfestival is ook 

een gelegenheid om de 

Aula, de Blandijn, de Emile 

 Braun school, de Volks-

sterrenwacht en andere 

UGent-gebouwen te bezoe-

ken. 

Vinvis
Voor de tentoonstellingsreeks 

‘Out of the Box’ zendt het 

Gents Universiteitsmuseum 

(GUM) zijn stukken uit naar 

het Design museum Gent, 

het Museum Dr. Guislain, 

de Sint-Pietersabdij en de 

Sint-Baafskathedraal. Marjan 

Doom (GUM): “De Sint- 

Pietersabdij is helemaal in de 

ban van de tijd. Merkwaardi-

ge oude objecten en geschrif-

ten tonen de zoektocht van 

de mens naar het meten 

van de tijd en het verband 

met het jachtige leven van 

vandaag. De Sint-Baafskathe-

draal toont het skelet van de 

vinvis die in 2015 op de steven 

van een vrachtschip in de 

Gentse haven terechtkwam. 

Een primeur.”

200 jaar UGent

 'Iedereen UGent!' sluit af met artiesten als Jef Neve, Lady Linn en Sioen. 
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INFO 
• Stadsfestival 'Iedereen UGent!' op 8 oktober.  

 www.iedereenugent.be
• Expo ‘Stad en universiteit. Sinds 1817’  

van 6 oktober 2017 tot 27 maart 2018. 
 www.stamgent.be 

•  Expo’s 'Out of the Box' 
 van 6 oktober 2017 tot 27 maart 2018. 

 www.ugent.be/200/outofthebox
   www.sintpietersabdijgent.be

Bevoegd: burgemeester Daniel Termont en 
schepenen Elke Decruynaere en Annelies Storms

UGent in cijfers
41.000 

studenten  

1.502 
professoren 

7.427 
andere personeelsleden

 93 
spin-off-bedrijven

(ontstaan uit de UGent)
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Train je veerkracht

kort

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Stuur de oplossing vóór dinsdag 10 oktober naar 
waaringent@stad.gent of via de post naar: 
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent, Botermarkt 1, 
9000 Gent

Vijf winnaars 
krijgen een exemplaar van het boek ‘200 jaar 
UGent in 200 objecten’, geschonken door de 
UGent.

wedstrijd

WAAR
IN

GENT

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden de opvallende gevel  
in de Grensstraat.
• Ronald Claeys, Wondelgem
• Roland Eeckhout, Gent
• Sabine Geldof, Wondelgem
• Rosette Heylesonne, Gent
• Annie Speybroeck, Drongen
 

14

Wegenwerken  
Burggravenlaan

Vanaf midden oktober start Infrabel 
met de renovatie van de steun-
muren van de spoorweg langs de 
Burggravenlaan. De werken lopen 
gefaseerd tot mei 2018. De bus-
halte die in de werfzone ligt, valt 
weg. Reizigers worden doorverwe-
zen naar een halte voor of na de 
afgeschafte halte. Door de werken 
wordt het voet- en fietspad ingeno-
men. Fietsers worden omgeleid. Je 
vindt alle informatie op  
www.infobuurtbewoners.be

 info.projecten@infrabel.be 
 0800 55 000 (7 tot 22 uur)

Nieuwe toegankelijkheids ambtenaar

Er is een nieuwe toegankelijkheidsambtenaar: architect Bart Vermandere. Samen met zijn 
collega’s Ellen Verhulst en Robin Julien beantwoordt hij al je vragen over de toegankelijk-
heid van gebouwen, openbare ruimte en evenementen in Gent. Heb je zelf een voorstel dat 
mensen met een beperking vooruithelpt? Ook daarvoor ben je bij Bart en zijn team aan het 
juiste adres. 

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

Nieuwe ombudsvrouw

Gent heeft een nieuwe ombudsvrouw: Helena 
Nachtergaele. Helena volgt Rita Passemiers op, 
die op 1 augustus na 20 jaar dienst met  pensioen 
ging. Je kunt bij Helena terecht met een klacht 
over een stadsdienst, het OCMW Gent, het stads-
ontwikkelingsbedrijf sogent, Ivago of de lokale 
politie, als je vindt dat jouw klacht door de dienst 
zelf niet voldoende werd behandeld. Je kunt de 
ombudsvrouw bereiken op 09 266 55 00 of via 
ombudsvrouw@stad.gent.

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

14



Je levert innerlijk strijd met je demonen? 

“Geloof mij, je bent niet de enige”, lacht 

Fatih Devos. De rapper van het Gentse 

collectief Rauw en Onbesproken zingt 

het van zich af:

 

Toen da’k een jaar of 10 was, 

was’t therapie omda’k wa ziek was

Tien jaar later weer, 

omda’k nog meer ziek was

Schaduw van mezelf 

in een leven van contrasten

Constant wikken-wegen 

maakte mij te vroeg volwassen

Veel jongeren herkennen zich in Fatihs 

teksten. “Omdat deze generatie het 

moeilijker heeft om haar weg te vinden”, 

zegt de rapper. “De hedendaagse wirwar 

van prestatiedruk, informatie en 

keuzestress is verwarrend. Het is zoeken 

naar een eigen identiteit in de complexe 

en gelaagde wereld van vandaag. Mijn 

boodschap? Gasten, ‘t is normaal dat je 

soms in een dip zit, maar zorg dat je weet 

waar je terechtkunt voor hulp als het 

niet meer gaat.” 

Jongerenfestival
Op woensdagnamiddag 11 oktober kun je 

Fatih en andere artiesten aan het werk 

zien op ‘Geestig Gent’, een jongerenfesti-

val op het Woodrow Wilsonplein. Joke 

Vasseur (Dienst Welzijn en Gelijke 

Kansen): “We gaan het taboe over 

geestelijke gezondheid te lijf met 

creatieve workshops en straffe optre-

dens. Radio Gaga doet live interviews 

met jongeren. En er zijn gratis pasta en 

pannenkoeken.” 

Het jongerenevent is een van de meer 

dan dertig activiteiten tijdens de Week 

van de Geestelijke Gezondheid van 6 tot 

en met 13 oktober. “De derde editie van 

onze themaweek besteedt extra aan-

dacht aan jongeren, maar er is een 

programma voor alle leeftijden”, bena-

drukt Joke Vasseur. “Experts uit heel 

Gent geven gratis workshops, trainingen 

en infosessies. Je kunt ook inspiratie 

opdoen op lezingen van experts als 

talent- en burn-outcoach Luk Dewulf. 

Veerkracht, stress, rouw, faalangst, 

slaapproblemen en opvoeding … alle 

uitdagingen komen aan bod.” 

UIT DE DIP
Train je veerkracht

INFO
Week van de Geestelijke Gezondheid  
(van 6 tot en met 13 oktober)

 www.stad.gent/veerkracht 
Geestig Gent, warme stad-dag  
(11 oktober, W. Wilsonplein, van 12 tot 18 uur)

 www.warmestadgent.be
Inschrijven voor de workshops (rap en dans) via  

 www.go.stad.gent/geestiggent
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

 09 267 03 00
Bevoegd: schepen Resul Tapmaz
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de marktenroute

Verse vis? Die haal je 
op de Vrijdagmarkt 

natuurlijk! En 
ondertussen neus je nog 
even tussen de brocante 

aan Sint-Jacobs. 
In Gent kun je elke dag 

wel ergens naar de 
markt. Eind oktober 
loont dat dubbel de 

moeite: wie iets koopt, 
krijgt een gratis 

markttas.

Week van de Markt

Gent telt 24 wekelijkse markten, maar het 
aantal bezoekers daalt jaar na jaar. Zonde, 
vindt Henk Terryn (Dienst Evenementen, 
Feesten, Markten en Foren): "Je inkopen 
doen in de buitenlucht heeft iets. Op de 
markt kom je altijd wel iemand tegen die 
je kent, je drinkt samen een kopje koffie 
- het is gezellig. Kom zeker langs tijdens 
'De Week van de Markt', van 23 tot 29 
oktober. Je krijgt van de marktkramers 
een toffe boodschappentas cadeau."  
De actie loopt zolang de voorraad strekt.

7

16

WINKELEN
IN OPENLUCHT
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INFO Een overzicht van alle markten vind je op  www.stad.gent (tik ‘markten in Gent’ in het zoekvenster). Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren, 
 Wiedauwkaai 49a   09 269 46 00  efmf@stad.gent  
Bevoegd: schepen Christophe Peeters

Oude Beestenmarkt

Je kunt er een konijn, een kip of een par-
kiet kopen. Maar je komt een eind verder 
met een tweedehandsfiets. Said Soussi 
van 'De fietsenmaeker' verkoopt er elke 
zondag z'n beste occasies. "De leukste 
dag van mijn werkweek", vindt hij. "Men-
sen hebben tijd voor een babbeltje, de 
sfeer is relaxed en ik word omringd door 
lieve diertjes. Heerlijk!" 

Zondag van 7 tot 13 uur

Ajuinlei

Het lijkt wel Petit Paris, al die boeken-
standjes bij de waterkant. Langs de 
oevers van de Leie, van de Recollet-
tenbrug tot de Predikherenlei, krijgen 
boeken een tweede leven. Oude strips, 
tijdschriften, romans, encyclopedieën, de 
occasionele langspeelplaat: je kunt er de 
hele voormiddag in snuisteren. Welkom 
op de enige wekelijkse boekenmarkt van 
het land.

Zondag van 9 tot 13 uur

Spijkstraat

'De Toekomst', zo heet de Boerenmarkt 
tussen de Dampoort en de Grondwetlaan. 
Je koopt er verse melk bij Marleen, aard-
appelen bij Albrick, kaas bij Silke, verge-
ten groenten bij Bart, kruiden bij Sarah. 
Het zijn de producenten zelf die hun waar 
aan de man brengen. Alles komt in rechte 
lijn van de boerderij. Kleinschalig, eerlijk 
en lokaal: da's de toekomst.

Zaterdag van 9 tot 12 uur

Maria Hendrikaplein

De markt bij het Sint-Pietersstation sluit 
aan bij de biotrend. Je vindt er groenten, 
fruit, kruiden, vlees, zuivel, brood, thee en 
wijn. "Alle standhouders hebben het bio- 
label", zegt marktcontroleur Dirk Lomme. 
"Net als op de Groentenmarkt, waar je op 
vrijdagvoormiddag alleen maar bio vindt." 

Zondag van 8 tot 13 uur

Ledebergplein

Al jarenlang een van de sterkhouders in 
de stad. De zondagmarkt op het Lede-
bergplein is met meer dan honderd 
kramen zelfs groter dan de markt op de 
Vrijdagmarkt. De gebraden kippen en 
verse groeten en fruit zijn erg in trek. Maar 
je koopt er ook kledij en juwelen. En je 
hoeft niet eens een portemonnee vol cash 
te hebben. Bij heel wat marktkramers kun 
je betalen met de kaart. 

Zondag van 7.30 tot 13 uur

Kouter

Toontje Verstuyft was de eerste die er in 
1772 bloemen verkocht. Tweehonderd-
vijftig jaar later is de Kouter nog altijd dé 
plaats om een boeket te halen. Echte 
Gentenaars weten hoe dat gaat: je markt-
bezoek start met een espresso, je flaneert 
langs de bloemenverkopers, kiest de juiste 
ruiker en rondt af bij de Blauwe Kiosk. Dat 
kan met een oester en een glas wijn. 

Maandag tot zaterdag beperkt, zondag volledige 
markt van 7 tot 13 uur

321
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 “Doorbreek het 
 kringetje.”

Luk Brazle kent veel ouders 
in de klas van zijn kinderen, 
ook al hebben de meesten 
een andere moedertaal. “Dat 
hebben we toch te danken 
aan Milena. Zonder zo’n 
brugfiguur zouden we elkaar 
gewoon niet kennen (lacht). 
Aan de schoolpoort is het 
heel natuurlijk om in het 
kringetje te gaan staan van de 
mensen die op je lijken. Dan 
is het goed dat iemand de 
groepjes samenbrengt. Ze is 
ook een tussenpersoon 
richting zorgjuf, wat voor veel 
kinderen het verschil maakt.”

“Iedereen komt naar 
 het oudercontact.” 

Brugfiguur Milena Van 
 Braeckel smeedt op basis-
school de Boomhut een 
stevige band tussen de 
ouders, de school en de buurt. 
“99 procent van de ouders 
komt naar het oudercontact. 
Dat komt omdat ze elkaar en 
de leraars ook informeel 
kennen van de koffie- en 
fruitmomenten die ik organi-
seer. De ouders - ze zijn vaak 
anderstalig - komen met al hun 
praktische vragen en proble-
men naar mij. Ik help hen, maar 
vooral: zij helpen elkaar. Dat is 
de sleutel.”

“Samen lossen 
 we het op.”

Seivda Özer heeft drie 
kinderen op basisschool de 
Boomhut. “Ik begrijp niet altijd 
alles wat de juffen zeggen. Als 
er een probleem is met mijn 
kind ga ik naar de brugfiguur. 
Milena helpt altijd. Zij zegt dan: 
niet stressen mama, we lossen 
het samen op. Ze legt alles uit 
op de oudercontacten, bij het 
CLB, op de logopedie en de 
ergotherapie … Ze heeft me 
ook geholpen om de kinderen 
groenten en fruit te leren eten. 
Het gaat nu echt goed met 
hen.” 

 “De ouders 
 vertrouwen Julie.”

Cathy Vynckier is directeur op 
de Jenaplanschool De Kleur-
doos in Ledeberg. “De kin-
deren op onze school komen 
traditioneel vooral uit kwetsba-
re gezinnen. De laatste jaren 
komt daar een sterke instroom 
uit kansrijke gezinnen bij. Het 
is zoeken naar een evenwicht, 
waarbij iedereen zich thuis 
blijft voelen in de school en 
alle stemmen aan bod komen. 
Onze brugfiguur Julie Fichefet 
speelt daarin een cruciale rol. 
Ze werkt hier al twintig jaar 
en kent iedereen. De ouders 
vertrouwen haar.”

Hoe nauwer ouders bij de school betrokken worden, hoe hoger de slaagkansen van hun kind. 

Maar niet elke mama of papa begrijpt alle schoolbrieven of durft de juf zomaar aan 

te spreken. De brugfiguren dichten de kloof. Ze doen dit al twintig jaar en 

zijn intussen aanwezig op de helft van de Gentse basisscholen.

Ken jij de brugfiguren al? Een op twee Gentse basisscholen heeft er één. Meer info op  www.onderwijscentrum.gent (klik door naar ‘ouderbetrokkenheid’) of neem 
contact op met Samira Wymeersch via  samira.wymeersch@stad.gent of het nummer  09 323 50 50 (Onderwijscentrum Gent).  
Bevoegd: schepen Elke Decruynaere

de vier

BETROKKEN 
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ZO 1 OKT
GENT MATIN33S 

Gent MATIN33S biedt een 
boeiend parcours langs 
het werk van hedendaagse 
kunstenaars. Galeries en 
‘off-spaces’ (alternatieve 
kunst ruimtes) stellen gratis 
hun deuren open tussen 11 en 
18 uur. Het volledige program-
ma vind je op de website.

 www.gent-matinees.be
 09 269 84 80 (Cultuur Gent)

MA 16 OKT 
Restart  
a Heart Day 

Wat doe je wanneer iemand 
plots een hartstilstand krijgt? 
Op Restart a Heart Day kun 
je in en rond Bibliotheek De 
Krook demonstraties en work-
shops bijwonen, doorlopend 
tussen 10 en 17 uur. Zo zie je 
bijvoorbeeld hoe een Auto-
matische Externe Defibrillator 
(AED) werkt en leer je onder 
deskundige begeleiding de 
juiste reanimatiehandelingen 
aan. Van oktober tot decem-
ber kun je ook een reani-
matieopleiding volgen in de 
verschillende Gentse wijken. 
Een overzicht vind je op de 
website.
 

  www.stad.gent (tik ‘Restart a  
 Heart Day’ in het zoekvenster) 

 09 267 03 00 (Dienst Welzijn en  
 Gelijke Kansen)

DO 5 OKT
SPORTDAG 55+
 
Ben je 55 of ouder en ben je graag in bewe-
ging? Kom op donderdag 5 oktober naar de 
Sportdag 55+ in S&R Rozebroeken, Victor 
Braeckmanlaan 180, en probeer verschillende 
sporten uit. Voor een hele dag (van 8 tot 17.30 
uur) betaal je 10 euro, voor een halve dag (van 8 
tot 12 uur of van 13 tot 17.30 uur) 5 euro.  
’s Morgens is er ontbijt en van 16 tot 17.30 uur 
krijg je koffie en gebak plus een optreden van 
het orkest The Evergreens. Schrijf je op voor-
hand in want de plaatsen zijn beperkt. Inschrij-
ven kan nog tot 30 september op 09 210 10 10 
(Gentinfo).
 

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

DI 17 OKT

JOBBEURS 

Op zoek naar werk? Op de gratis jobbeurs in de Handels-
beurs op de Kouter stellen ruim 70 Gentse werkgevers 
tussen 14 en 17 uur hun vacatures aan je voor. Je kunt er 
ook verschillende workshops volgen, zoals online sollicite-
ren. Inschrijven is niet nodig. 

 www.stad.gent (tik ‘jobbeurs Handelsbeurs’ in het zoekvenster)  
 09 266 83 00 (Dienst Werk)
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ZO 15 OKT
DAG VAN DE TRAGE WEG

Op trage wegen is het rustig fietsen en wandelen: er passeert uitsluitend 
niet-gemotoriseerd verkeer. Op zondag 15 oktober organiseert de Stad 
 samen met Pasar, de Gezinsbond en Natuurpunt gratis wandelingen en 
een fotozoektocht op trage wegen in Drongen, Sint-Denijs-Westrem en 
 Afsnee. De wandelingen starten tussen 14 en 15.30 uur aan de Goed inge-
brug in Drongen (tik de straatnaam ‘Keuze’ in je 
GPS). Je kiest zelf hoe lang je wandelt. Het plan-
netje en de zoektocht vind je op de website. 
Wie start vóór 15.30 uur krijgt een papieren 
versie mee. Inschrijven is niet nodig, maar 
goede stapschoenen en een 
drinkbus zijn aan te raden.

 www.stad.gent/tragewegen 
 09 266 77 60 

 (Projectbureau Ruimte)

VR 6 OKT 
RONDE VAN BELGIË  
POËZIEAVOND

Op vrijdag 6 oktober beleeft de poëzie- en muziekvoorstelling 
‘Ronde van België’ haar première in Bibliotheek De Krook om 
20 uur. ‘Dichters des Vaderlands’ Laurence Vielle, Els Moors en 
Charles Ducal lezen, zingen, dansen en fluisteren, onder meer 
over de aanslagen in Brussel, asielzoekers en ontmoetingen 
op de trein. Multi-instrumentalist Vincent Caracas zorgt voor de 
muzikale omkadering en kunstenaar Bert Lezy tekent en schildert 
een live decor. Een productie van Vonk & Zonen en Poëziecen-
trum. Bestel je ticket via www.stad.gent/bibliotheek (tik ‘Ronde van 
België’ in het zoekvenster) of 09 224 22 65 (Vormingplus).  

 
 

WO 4 T.E.M.  
ZA 14 OKT
Week van  
de Fair Trade

Tijdens de Week van de Fair 
Trade staat Gent in het teken 
van eerlijke handel. Ontdek 
alle faire adresjes met een 
fairtradewandeling of ga met 
je klas naar het Vredeshuis 
(Sint-Margrietstraat 9) voor 
een workshop. Op 14 oktober 
is het Wereldwinkeldag 
en kun je in de vijf Gentse 
Wereldwinkels terecht voor 
allerlei activiteiten, zoals een 
tentoonstelling over koffie, 
een filmavond of een kook-
sessie. Surf voor het  
volledige programma naar 
www.gentfairtrade.be (klik 
door op ‘info & events’).

 09 223 29 53 (Gent Fair Trade)

DO 12 OKT
Paarse Zetel
met Herman Koch 
 
Op 12 oktober neemt auteur 
Herman Koch plaats in de 
Paarse Zetel voor een inter-
view door Griet Pauwels. In de 
jaren '90 kende heel Neder-
land acteur Herman Koch als 
een van de drie leden van 
het satirische tv-programma 
Jiskefet. Als auteur brak Koch 
door in 2009 met Het Diner. 
Het boek werd in 55 talen 
vertaald en drie keer verfilmd. 
Het gratis interview vindt 
plaats van 12.30 tot 13.15 uur in 
Bibliotheek De Krook, Miriam 
Makebaplein 1.
Reserveren is verplicht via 
www.stad.gent/bibliotheek 
(klik door op ‘activiteiten’) of 
09 224 22 65 (Vormingplus).

 

WO 11 T.E.M VR 20 OKT
Film Fest Gent Talkies
 
Tijdens het filmfestival Film Fest Gent is er 
in het Krookcafé elke middag (behalve op 
zondag) een ‘Daily Talkies’, een gesprek 
over de films die er getoond worden. 
Artistiek directeur Patrick Duynslaegher 
of Roel Van Bambost praat met de gasten 
van het festival van 12.30 tot 13.15 uur. Het 
gesprek is gratis toegankelijk. Je hoeft niet 
te reserveren.
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Bij alle activiteiten met dit icoon kun je terecht 
met de UiTPAS. Meer informatie over de UiTPAS 

en een actueel overzicht van alle activiteiten vind 
je op  www.uitingent.be.

 www.facebook.com/uitingent  @UiTinGent

WO 25 OKT
Gamelan  
uit Indonesië
 
In het kader van het cultuurfestival 
Europalia, dat dit jaar inzoomt op 
Indonesië, staat het gamelanorkest 
Garasi Seni Benawa op het podium van 
De Centrale, om 20 uur. Onder leiding 
van de bekroonde componist Rahayu 
Supanggah speelt het orkest traditione-
le gamelanmuziek uit Java en Bali.
 

 www.decentrale.be
 09 265 98 28 
 

DO 19 OKT
Nieuwe
interviewreeks
in De Krook
 
De Krook heeft een nieuwe 
maandelijkse interviewreeks: 
Quotes. Hiervoor gaat 
historica en journaliste Tina 
De Gendt in gesprek met 
auteurs van non-fictie. Op 19 
oktober  is oud-vrederechter 
Jan Nolf, auteur van het boek 
‘De kracht van rechtvaardig-
heid’, te gast. Het interview 
vindt plaats van 19.30 tot 21 
uur in zaal De Blauwe Vogel 
op verdieping -1 van Biblio-
theek De Krook. Schrijf je in 
via www.stad.gent/bibliotheek 
(klik door op ‘activiteiten’) of 
09 224 22 65 (Vormingplus).

 

ZA 21 & WO 25 OKT
Restauratie  
Lam Gods 

De panelen van het Lam Gods 
worden gerestaureerd in het 
Museum voor Schone Kunsten. 
Je kunt er de restaurateurs live 
aan het werk zien, in het atelier 
achter glas. Momenteel werken 
ze aan de vijf panelen uit het 
onderste register van het altaar-
stuk, waaronder het centrale 
paneel met de aanbidding van 
het Lam Gods. Op 21 oktober is 
er een instaprondleiding, op 25 
oktober een ontmoeting met 
de restaurateurs. Meer informa-
tie vind je op www.mskgent.be 
(klik door op ‘Tentoonstellingen’ 
en ‘Restauratie Lam Gods’).

 09 323 67 00 (MSK)
 

DI 10 & 24 OKT
Starterssalon

Denk je eraan om een bedrijf 
op te starten of ben je net 
gestart en zit je met vragen? 
Op het Starterssalon, een 
initiatief van de Gentse Star-
tersfabriek, krijg je allerlei 
nuttig advies. Je kunt er net-
werken en andere beginnen-
de ondernemers ontmoeten. 
De beurs vindt telkens van 
14 tot 18 uur plaats in NEST, 
de tijdelijke invulling van de 
oude stadsbibliotheek aan 
het Woodrow Wilsonplein. Je 
hoeft je niet in te schrijven 
en de toegang is gratis. 

 startersfabriek.gent.be  
 startersfabriek@stad.gent 
 0473 11 01 54

ZO 1 OKT
Koopzondag
 
Elke eerste zondag van de 
maand, behalve in augustus, is 
koopzondag. Heel wat winkels 
in het centrum van Gent zijn 
dan open van 12 tot 17 of 18 uur. 
Bussen en trams van De Lijn 
naar en in Gent zijn die dag 
gratis. Deze koopzondag valt 
bovendien in het ‘weekend 
van de klant’. Gentse winkeliers 
verzorgen hun klanten dan nog 
wat extra.

 09 266 84 00 (Puur Gent)

ZA 7 EN 21 OKT
Wijkbeurzen 

De Wijkbeurs van de Bloeme-
kenswijk vindt plaats op 7 okto-
ber in het Balenmagazijn op de 
UCO-site in de Maïsstraat 142. 
Die van Drongen op 21 oktober 
in de Oude Abdij van Drongen, 
Drongenplein 26-27. Tussen 14 
en 17 uur kom je er, in aanwe-
zigheid van de burgemeester 
en schepenen, alles te weten 
over het beleid, de realisaties 
en de plannen voor de wijk. 
Ook bewoners, wijkorganisa-
ties en -partners stellen er hun 
werking en initiatieven voor. Het 
volledige programma vind je op 
de wijksites www.stad.gent/ 
bloemekenswijk en  
www.stad.gent/drongen.

 www.stad.gent/wijkbeurs
 09 266 82 57 (wijkregisseur Bloe- 

 mekenswijk, Karolien Lecoutere)
 09 266 82 41 (wijkregisseur   

 Drongen, Peter Lambrecht)
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@stadgent

Instagram? 
Instagram is een gratis app die je op je 
smartphone of tablet kunt downloaden.  
Via Instagram kun je foto’s delen. 
Voeg #instagent aan je foto toe en misschien 
komt hij wel in het Stadsmagazine terecht.

1   @amaury.rizo, piano, stadshal
2   @delphinedg23, lopen in Gent
3   @allthings.desired, roze huizen
4    @joerivergucht, zonsondergang
5    @gentje, cuberdon creatures
6    @tofuparty_aka_my_little, Hotel d'Hane Steenhuyse
7    @fotokultuur, Bourgoyen

#instagent

2 3

5 6

4

7

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

VOLG DE STAD OP  stadsbestuurgent  @Stadgent  Stad Gent  Stad Gent  @stadgent

1
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Werelddag van 
verzet tegen 
armoede

17.10.2017
Gent
www.armoedebeleidgent.be

Armoede treft 1 op 5 Gentenaars. Mensen in armoede hebben 

een grotere kans op gezondheidsproblemen. Het uitstellen van 

gezondheidszorgen, slechte huisvesting, veel stress en piekeren 

kruipen onder de huid en maken mensen ziek.

Meer dan 30 Gentse organisaties tonen hun verzet tegen armoede. 

Toon ook jouw solidariteit en plak de tattoo,    -

want samen willen we armoede uitsluiten!      -

#genttegenarmoede

Armoede 
kruipt onder 
de huid.
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