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Expo Gentse Feesten

VIEREN IN STIJL
Het ene jaar mocht je er niet 
binnen zonder witte sokken.  
Het andere jaar mocht je kiezen: 
kuikens de vrijheid schen-
ken of ze verwijzen naar de 
keuken mixer. De fratsen van 
cirQ tijdens de Gentse Feesten 
werden instant klassiekers. 
“In de Willem de Beersteeg 
voeden we de bezoekers met 
zottigheden en doen hen ook 
nadenken”, zegt Xavier Cloet van 
productiehuis cirQ. “Waar ik ook 
nog altijd om moet lachen, is de 
heisa rond Circus Vangheluwe. 
Toen mochten alleen kinderen 
kleiner dan 135 centi meter door 
de benen van de reuzenbisschop 
de tent in. De politie vertrouwde 
het niet en wilde meekijken. Die 
zaten mooi voor aap: de kindjes 
kregen er gewoon tekenfilms 
voorgeschoteld.”

Jubileum
Een beetje averechts zijn, zit in 
het DNA van de Feesten. “De 
Willem de Beersteeg is een plek 

waar je de zotte beginjaren van 
de Gentse Feesten nog voelt”, 
schrijft journalist Karel Van 
 Keymeulen in een nieuw boek 
over 175 jaar Gentse Feesten. 
De jubileumeditie wordt ook 
gevierd met een expo in het 
Huis van Alijn. Het gelijkvloers 
brengt affiches, foto’s, filmfrag-
menten en persoonlijke verha-
len. De eerste verdieping focust 
op de jongste 25 jaar.
Vandaag zijn de Feesten 
het grootste stadsfestival 
van Europa, maar in de jaren 
zestig waren ze op sterven 
na dood. Els Veraverbeke 
(Huis van Alijn): “De industrië-
le  burgerij lanceerde in 1843 
één groot gemeentefeest met 
sportmanifestaties, historische 
optochten en kermissen. Dat 
had meer uitstraling dan al die 
parochieker missen, vonden ze. 
Na de tweede wereld oorlog 
liepen de feesten leeg. De 
mensen gingen liever naar de 
kust. De ommekeer kwam er in 

1969, toen Walter De Buck zijn 
‘Gentse Feesten gelijk in den 
tijd’ organiseerde.”

Korting
In ruil voor vijftien UiTPAS-   
punten krijg je een gratis 
rond leiding tijdens de Gentse 
Feesten- weekends. Het boek 
koop je in de Stadswinkel of de 
boekhandel voor 31,95 euro. Je 
krijgt een korting van 5 euro als 
je de bon op pagina 22 mee-
neemt.

INFO
Expo Gentse Feesten,  
van 9 juni tot 2 september  
in Huis van Alijn, Kraanlei 65.  

 www.huisvanlijn.be 
 09 235 38 00  
 info@huisvanalijn.be  
 

Boek ‘175 jaar Gentse Feesten’, 
Pandora Publishers, vanaf begin juni 
te koop. 
Bevoegd: schepenen Christophe 
Peeters en Annelies Storms

Een beetje averechts zijn en met de mensen hun voeten spelen, zit in het DNA van de Gentse Feesten.
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Eten 
in de korte keten

Fan van ultravers, fair 
trade of bio? In Gent vind je 
steeds meer boerenmarkten, 
voedselteams, buurtkeukens 
en andere initiatieven. De 
Stad verzamelt de adresjes 
en vertroetelt je deze maand 
met twee initiatieven: Week 
van de Korte Keten en Stoemp. 
Wie zei dat goed eten niet 
betaalbaar was?

Nieuw
in de kinderopvang

Sinds een jaar werkt de 
Gentse kinderopvang met één 
centraal aanmeldingssysteem 
voor alle kinderopvang 
voor baby’s en peuters in 
Gent. Intussen speelt de 
kinderopvang van de Stad in 
op nieuwe trends: ouders die 
kortdurende opvang nodig 
hebben en kindjes die spelen 
en slapen in de gezonde 
buitenlucht. 

Herontdek
Sint-Amandsberg

Niet alleen het centrum,  
maar ook de voormalige 
Gentse deelgemeenten hebben 
een rijk verleden. Wist je dat 
Sint-Amandsberg vroeger 
internationaal vermaard was 
om zijn bloemen, raspaarden 
én asperges? Je ontdekt het met 
de pas uitgegeven historische 
wandelkaart van ‘9040’. 

Werken
op maat

Ze repareren je fiets, schilderen je 
living, helpen je aan een vintage 
jurkje of smeren een meeneem-
broodje. ‘Ze’, dat zijn de bijna 1.200 
Gentenaars die vandaag in de 
sociale economie meedraaien. Wie 
elders moeilijk aan de slag kan, 
vindt daar een job op maat of 
doet er werkervaring op.
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WEDSTRIJD 
JONG EN OUD 
 

Werk je mee aan activiteiten waar-

aan jong en oud samen kunnen 

deelnemen, door samen te werken, 

te spelen of creatief te zijn? Waag 

dan je kans en schrijf in voor de 

vierde editie van de wedstrijd ‘Jong 

en oud in Gent’. Tot 31 augustus 

kunnen jij, je school of je vereniging 

projecten indienen die generaties 

samenbrengen. Drie winnaars 

krijgen een geldprijs. Ze worden be-

kendgemaakt tijdens de Senioren-

week in november.

 www.jongenoudingent.be 
 09 266 93 97 (OCMW Gent)

Nog tot september kom je schapen 

tegen langs de Watersportbaan, de 

Gordunakaai, de Neermeerskaai, de 

Henleykaai, de Bijlokekaai, de Baert-

soenkaai, de Coupure, de Groendreef, 

de Zuidkaai, de Bargiekaai en de Ely-

zeese Velden. Ook aan de Blaarmeer-

sen worden de dieren ingezet bij het 

onderhoud van de bermen. Schapen 

zijn een stil en proper alternatief voor 

maaimachines en komen op plekken 

die moeilijk bereikbaar zijn. Je mag 

de dieren niet voederen, maar maak 

gerust een praatje met de herder.

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

 09 323 66 00 (Groendienst)

SPORTCURSUSSEN:  
SCHRIJF JE IN 

De inschrijvingen voor de sport cursussen 
van september gaan van start. In het 
aanbod van de Stad zitten onder meer 
zwemmen, tennis en badminton, voor 
jong en oud. Voor jongeren met een 
beperking zijn er specifieke zwemcursus-
sen. Gentenaars schrijven zich in vanaf 
zaterdag 16 juni, niet-Gentenaars vanaf 
maandag 18 juni, telkens vanaf 9 uur. 
Meld je aan op de website, telefonisch of 
in het Huis van de Sport, Zuiderlaan 13. 

  www.stad.gent/sport  
(klik door op ‘sportcursussen’) 
 09 266 80 00 (Sportdienst)  
 

CONVERSATIE
TAFELS  
IN DE VAKANTIE

Tijdens de zomer zijn er niet 

veel cursussen Nederlands voor 

anders taligen. Daarom geven er 

tal van organisaties kinderen en 

volwassenen de kans om ook in de 

vakantie Nederlands te oefenen. 

Zo organiseert In-Gent vzw ook in 

juli en augustus conversatie tafels 

waarbij anderstaligen in groepjes 

Nederlands kunnen praten.  

Ze vinden plaats op maandag en 

donderdag in de Kongostraat 42, 

van 14 tot 16 uur. Ben je geen be-

ginner meer? Op vrijdagnamiddag 

zijn er oefensessies Taalpraktijk B2 

voor gevorderden. 

 www.nieuws.in-gent.be 
 nederlands@in-gent.be
 09 265 78 40

SCHAPEN OP PAD
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BELASTING OP  
TWEEDE VERBLIJF  
EN VERHUUR  
AAN STUDENTEN

Ben je eigenaar van een woning zonder 

domicilie of verhuur je aan studenten? 

Ten laatste op 30 juni moet je alle aangifte-

formulieren van de stadsbelasting op tweede 

verblijven indienen, ook als je geen aangifte 

via de post hebt ontvangen. Stuur je aangifte 

naar Stad Gent (Botermarkt 1, 9000 Gent) of 

dien ze in via de website. Bij gebruik door 

studenten is er vanaf januari 2019 enkel nog 

een vrijstelling of vermindering van de be-

lasting mogelijk mét conformiteitsattest. Dat 

keuringsbewijs garandeert dat je studenten-

kamers brandveilig en (woon)kwalitatief in 

orde zijn.

 www.stad.gent (tik ‘belasting tweede 
 verblijven’ in het zoekvenster) 

 09 266 74 80 (vragen over belastingen) 
 09 266 79 53 (vragen over conformiteitsattest)

 

BUDGETVRIENDELIJK 
REIZEN

In Ledeberg is een reiskantoor geopend voor 

mensen met een beperkt budget: Rap Op 

Stap. Op woensdag- en vrijdagnamiddag helpt 

een medewerker van de Dienst Toerisme je 

om uitstappen of vakanties te plannen met 

interessante kortingen. Je krijgt er advies over 

toeristische uitstappen, sport- of cultuuractivi-

teiten en langere reizen. Het kantoor vind je in 

het Lokaal Dienstencentrum De Knoop op de 

Hundelgemse steenweg 125. Er zijn ook Rap 

Op Stap-kantoren in Sint-Kruis-Winkel (Kompas 

vzw, Sint-Kruis-Winkeldorp 71) en in de Brugse 

Poort (Al Minara vzw, Ooievaarstraat 51). 

 rapopstap@stad.gent 
 09 266 45 69 (Rap Op Stap-kantoor) 
 www.iedereenverdientvakantie.be

VERHUREN  
ZONDER  
KOPZORGEN

Wil je je huis, studio of appartement 

verhuren zonder administratie en 

zorgen? Het Sociaal Verhuurkantoor 

Gent huurt woningen op de privémarkt 

en verhuurt ze op haar beurt door aan 

huurders die moeilijk terecht kunnen 

op de gewone huurmarkt. De formule 

garandeert een stipte betaling van 

de huur en een goed beheer van de 

woning. Je bent negen jaar lang zeker 

van maandelijkse huurinkomsten en 

je komt in aanmerking voor heel wat 

renovatie premies en fiscale voordelen. 

Surf naar de website of ga even langs 

bij het Sociaal Verhuurkantoor Gent 

(Jubileum laan 217) voor meer info.

  www.sociaalverhuurkantoor.gent
  09 266 95 31

15 JAAR GENTINFO
BEL EN WIN
Op dinsdag 15 juni is het 15 jaar geleden dat bij Gentinfo  

de eerste keer de telefoon rinkelde. Gentinfo is het centra-

le aanspreekpunt van de Stad Gent. Je kunt er terecht met 

al je vragen, suggesties of meldingen over de Stad. Vorig 

jaar namen ruim 150.000 mensen contact op, via telefoon, 

e-mail, chat … Vorm op 15 juni, vanaf 14 uur, 09 210 10 10 

en maak kans op een prijs. De winnaars halen die af in de 

Stadswinkel (Botermarkt 17A) vanaf maandag 18 juni tot  

en met zaterdag 30 juni.

 09 210 10 10 (Gentinfo) 
 gentinfo@stad.gent 
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WERKEN OP MAAT
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‘Werk blijft het 
strafste wapen 
tegen armoede.’



Sociale economie

Ze repareren je fiets, schilderen je living, helpen je aan een vintage jurkje 

of smeren een meeneem-broodje. ‘Ze’, dat zijn de bijna 1.200 Gentenaars die 

vandaag in de sociale economie meedraaien. Wie elders moeilijk aan de 

slag kan, vindt daar een job op maat of doet er werkervaring op.

INF0
Dienst Werk  09 266 83 00  werk@stad.gent
Waar kun je terecht voor wat als bedrijf en particulier?  
Op www.stad.gent/bezoekdesocialeeconomie vind je een overzicht.
Bevoegd: schepen Rudy Coddens

Heerlijk, de geur van vers geschaafde 

houtkrullen in de morgen. Welkom in Recup 

Design, het houtatelier van Labeur. Je 

kunt bij hen terecht voor afbraak-, reno-

vatie- en schilderklussen. Voor poetswerk, 

voor het ecologisch wassen van je auto of 

voor een meubel op maat. “Labeur is een 

eco-sociale onderneming”, vertelt begeleider 

Danny Goethals. “We werken graag met 

recuperatie hout. Die planken daar komen 

uit een oud dakgebinte. We zijn ook een 

sociale onderneming, we begeleiden mensen 

die hier werkervaring komen opdoen.”

Een van die mensen is Lorenzo Van Altert 

(25). Hij studeerde houtbewerking, maar 

raakte na zijn schooljaren op de dool. “Via het 

OCMW ben ik nu één jaar aan de slag in de 

sociale economie. Zo fris ik mijn kennis op 

en werk ik aan mijn toekomst. Intussen heb 

ik ook met de vorkheftruck leren rijden. Ik 

solliciteer nu voor een volgende job.”

Renovatie, fietsen en elektro
Het houtatelier van Labeur verhuist op 

termijn naar de UCO-site en wordt daar 

buur van andere sociale economiebedrij-

ven. Weerwerk richt zich met diensten als 

schrijnwerk, renovatie en groenonderhoud 

vooral tot bedrijven. Ook gewone Gente-

naars kunnen hun tuin door hen laten on-

derhouden. “Maar in de eerste plaats helpen 

we mensen die moeilijk werk vinden in hun 

zoektocht naar een job”, zegt Guido Maertens 

(Weerwerk). “Dat zijn er ieder jaar meer dan 

honderd. Elke werkzoekende Gentenaar is 

welkom.”

Ook Ateljee heeft een plaats op de UCO-site. 

Geert Deruyck (Ateljee): “We baten er al een 

sociaal restaurant uit en centraliseren er 

onze Kringwinkelwerking. We herstellen fiet-

sen en elektro, of sorteren textiel, huisraad en 

boeken. In 2019 openen we hier een nieuwe 

Kringwinkel.”

Aan de Maïsstraat vind je naast het  

Opleidings- en Tewerkstellingscentrum 

van OCMW Gent ook het Dienstenbedrijf 

Sociale Economie van de Stad en het OCMW. 

De medewerkers daarvan houden de straten, 

publiek sanitair en openbaar groen mee 

proper. De lijnspotters bewaken mee de 

veiligheid op bussen en trams. Andere  

geven computeradvies. 

Draaischijf
Het Balenmagazijn wordt een huis voor 

sociale economie met vergaderzalen voor de 

bedrijven. De werknemers kunnen er terecht 

voor loopbaanbegeleiding. Buurtbewoners en 

andere Gentenaars kunnen er ook eten in het 

sociale restaurant. Zo groeit de UCO-site uit 

tot een draaischijf van de sociale economie.

Pieter Hendrickx (Dienst Werk): “In heel de 

stad zijn zo’n twintig sociale economiebedrij-

ven actief. Onze sector stelt in Gent momen-

teel bijna 1.200 mensen te werk. Dat is voor 

velen een springplank naar een reguliere job. 

Werk blijft het strafste wapen tegen armoe-

de. De rest van Gent profiteert mee.”
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werkervaring.’



GENTSE PARKEN  
in cijfers

DE STAD GENT WIL VOOR ELKE GENTENAAR:

EEN GROENPOOL 
(dat is een uitgestrekt groengebied) op hoogstens  

vijf kilometer van zijn woning

EEN WIJKPARK 
op hoogstens 400 meter van zijn woning

1
PARKBOS

2
GENTBRUGSE  

MEERSEN

3
VINDERHOUTSE  

BOSSEN

4
OUD VLIEGVELD

5
BOURGOYEN  

MALEM
BLAARMEERSEN

SNEPPEMEERSEN

5 GROENPOLEN

557  
HECTARE
NU AL INGERICHT

63 WIJKPARKEN
(groter dan 1 hectare) 

428
HECTARE 

65 PARKJES 
(0,5 tot 1 hectare) 

57
HECTARE 

326 PARKJES 
(kleiner dan 0,5 hectare) 

52
HECTARE 

1

2

5

3

4

PARKEN VAN ONGEVEER  
1 HECTARE:  
wijkpark De Porre (Gent-
brugge), Ferdinand Lous-
bergspark (Macharius-Heirnis) 
en het Coyendanspark (aan 
de Sint-Baafsabdij).

PARKEN VAN ONGEVEER  
0,5 HECTARE:  
Acaciapark (Brugse Poort), 
Banierpark (Dampoort) en 
Spellekenspark (Sint-Amands-
berg).

PARKBOS DE GROOTSTE GROENPOOL, IN VOLLE GROEI

Kastelen, dreven, weiden, bossen, ijsvogels … je vindt het allemaal in het Parkbos, 
tussen de Ringvaart en De Pinte. Het portaal Grand Noble, langs de Kortrijksesteenweg, 
is het ideale startpunt voor een wandeling. Via de gloednieuwe Parkbosbruggen, die 
binnenkort opengaan, raak je er makkelijk met de fiets. Ze verbinden Gent met de oude 
spoorweg. 

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

Wil je weten in welke parken je ook een wedstrijdje petanque kunt organiseren, waar 
er pingpongtafels staan of waar je kinderen in de zandbak kunnen spelen? Je vindt een 
handig overzicht op www.stad.gent/buitengenieten.

Al het groen in Gent:  www.stad.gent/parken  09 323 66 00 (Groendienst)
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KINDEREN VAN DE KROOK 
 

In Bibliotheek De Krook ben je deze maand kind aan huis. In de Curieuzeneuzen-work-
shop op zaterdag 2 juni om 10.30 uur maken kinderen van 6 tot 12 jaar zelf een strip. Van 

11 tot 11.45 uur is er die dag ook een Verteluurtje voor kleuters vanaf 3 jaar, met vertelster 

Veerle Ernalsteen. De kleintjes kunnen ook naar Luisterende Oortjes, waarbij vrijwilligers 

voorlezen uit prentenboeken. Ze doen dat in De Krook en in Bibliotheek Brugse Poort op 

woensdag 6 juni, en op woensdag 13 juni in Gentbrugge, telkens tussen 14.30 en 16.30 

uur. Op zaterdag 16 juni, om 14 uur, kunnen kinderen tussen 8 en 12 jaar zelf hun juweel of 

sleutelhanger maken tijdens het open atelier Digitaal Maken in De Krook.

 www.stad.gent/bibliotheek (klik door op ‘activiteiten’) 
 09 323 68 83 (Bibliotheek De Krook)  

JONG & WIJS PRIJS

NOMINEER  
JE KANDIDAAT 

Wie heeft het afgelopen jaar 
volgens jou het meest gedaan 
voor kinderen en jongeren in 
Gent? De Stad reikt de jaarlijkse 
Jong & Wijs Prijs uit aan een jon-
gere, een volwassene en een 
organisatie die van Gent een 
kind- en jeugdvriendelijke stad 
helpen maken. Surf naar www.
jongenwijs.gent/prijs of ga langs 
bij de Jeugddienst (Kammer-
straat 12) en nomineer jouw 
kandidaat. Indienen kan tot 31 
juli. De winnaars in alle drie de 
categorieën worden in oktober 
bekendgemaakt en krijgen elk 
750 euro.

 09 269 81 10 (Jeugddienst)  
 kindersecretaris@stad.gent

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

MOSSELEN IN HET SMAK

Ken je de mosselpot? Het is het bekendste kunstwerk van Marcel 

Broodthaers. Met een nieuwe ontdekkingstocht kunnen kinderen 

van 6 tot 12 jaar zijn kunst op een speelse manier ontdekken. Wil 

je meedoen? Haal je gratis boekje af aan de balie of download het 

op de website. De opdrachten en vragen doen je anders kijken 

naar wat er staat. Want niets is wat het lijkt bij Broodthaers.

 www.smak.be  
 09 240 76 01 (S.M.A.K.) 
 

VR EN 3DWORKSHOPS 

Wil je leren tekenen in 3D? Of heb je altijd al je eigen 

game willen maken? Dat kan tijdens de workshops 

van het 3D-team van de Stad Gent. Zij leren je hoe je 

een spel programmeert over je eigen buurt of wijk. Je 

leert ook hoe je het scenario opbouwt en met Virtual 

Reality-technieken werkt. De workshops vinden plaats 

in AC Portus (Keizer Karelstraat 1) op woensdagna-

middagen en tijdens de zomervakantie. Neem voor 

de exacte data een kijkje op de website. Deelnemen 

is gratis, maar je moet je inschrijven via www.go.stad.

gent/gent3D. Geen internet? Bel Gentinfo (09 210 10 

10). Voor kinderen en jongeren van 7 tot 18 jaar.

 www.stad.gent/gent3D  
 09 210 10 10 (Gentinfo)
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Ga je met de fiets of de tram naar het werk of laat je 
je huis isoleren? Heb je een bedrijf met zonnepanelen 
op het dak? Of organiseer je met je school elke week 

Donder dag Veggiedag? “Dan verdien je een medaille", 
zegt Jeroen Mercy van de Dienst Milieu en Klimaat. 

"Ondernemers, scholen, organisaties en vele Gentenaars 
leveren inspanningen voor het klimaat. Daardoor maakt 

Gent nu kans om, na Oslo, Groene Hoofdstad van Europa 
te worden. Al wie meehelpt, willen we bedanken.”

Je kunt een medaille verdienen als energieheld, kringloopheld, 
voedselheld, meer-groen-held of mobiliteitsheld. De medailles 
worden op verschillende plekken uitgedeeld, of je bestelt ze via 
www.greencapital.gent. Een selfie met je medaille kan je een 
etentje in een Gents restaurant opleveren. Deel je foto met de 
hashtag #EGCA2020 of stuur hem naar info@gentklimaatstad.be. 
Je maakt elke week kans op een waardebon van 50 euro.

 09 268 23 00 (Dienst Milieu & Klimaat)   gentklimaatstad

Gentse helden

het ding
van Jeroen Mercy (Dienst Milieu & Klimaat)
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Griet De Winter slaat haar weekvoor-

raad groenten in op de boerenmarkt 

van de Brugse Poort. “Mijn asperges 

koop ik rechtstreeks bij de man die ze 

eigenhandig uit de grond trekt”, zegt ze. 

“Kraakvers smaken ze het best.” Er is 

nog een reden waarom Griet hier koopt: 

“Seizoensgroenten zijn goedkoper, maar 

toch krijgt ook de boer een goede prijs. 

Dat vind ik belangrijk.”

Er zijn intussen negen boerenmarkten 

in Gent. Je vindt er groenten, fruit, 

zuivel, vlees, honing, brood … van eigen 

bodem. Omdat er weinig transport en 

weinig tussenstappen tussen producent 

en consument aan te pas komen, zijn 

de boerenmarkten een goed voorbeeld 

van de ‘korte keten’. Tijdens de Week 

van de Korte Keten (zie pagina 12) geven 

verschillende boerenmarkten proevertjes 

of organiseren ze activiteiten. 

Om de lokale oogst in huis te halen, kun je 

ook terecht op het internet, bijvoorbeeld 

bij de Voedselteams vzw. Je bestelt bij lo-

kale boeren en haalt wekelijks je produc-

ten op in het depot in je buurt. In Gent 

zijn er al een twintigtal teams aan 

 de slag (www.voedselteams.be). Ook bij 

de Buurderij bestel je je voedsel online. Je 

haalt het af op DOK, bij de producent zelf.

Bonte buurtbende
In verschillende wijken kun je aanschui-

ven bij buurtkeukens. Hedwige Malfait 

organiseert er één in de Bloemekenswijk. 

VOEDSEL
VAN HIER

Fan van ultravers, fair trade, bio of buurtkeukens? Dat hoeft 

niet meer te kosten, integendeel. Wat zijn de nieuwe initiatieven 

en waar vind je de juiste adresjes?

>>

Lokaal en sociaal
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Facebook-chef Loïc Van Impe maakt op 20 juni stoemp, met assistentie van Gentenaars.

“Elke dinsdag serveren we in het 

buurtcentrum een maaltijd met 

versbereid vlees en groenten die 

we kopen in de buurt. Voor vijf 

euro eet je mee en mag je nog 

eens bij nemen: niemand gaat 

hier met honger van tafel (lacht). 

Om te zorgen dat we niet te veel 

of te weinig klaarmaken, moet 

je vooraf inschrijven. Doorgaans 

komen een tachtig buren tafelen: 

een gezellige, bonte bende bij 

elkaar.” 

Kathleen Lips helpt als vrijwilli-

ger mee in een gelijkaardig initia-

tief: het Soepcafé Dampkring, 

in de wijk Macharius -Heirnis. 

De buurtbewoners betalen een 

vrije bijdrage, eten een gezonde 

maaltijd en wassen zelf hun bord 

af. De opbrengst gaat naar kook-

workshops met kansen groepen. 

Kathleen Lips: “We werken met 

voedsel overschotten van buurt-

winkels, producten die niet meer 

verkocht kunnen worden, maar 

INFO 
Gent en Garde
Woodrow Wilsonplein 1

 09 268 23 00
 info@gentklimaatstad.be
 Buurtkeuken Bloemekenswijk
 Soepcafé Dampkring

Bevoegd: schepenen Tine Heyse,  
Resul Tapmaz en Christophe Peeters

Boerenmarkten
• Heilig Hartplein in Sint-Amandsberg  

(woensdag van 11 tot 13 uur)
• Centrumplein in Ledeberg (woensdag van 13 tot 17 uur)
• Kerkstraat in Gentbrugge (woensdag van 13 tot 17 uur)
• Blaisantvest (donderdag van 13 tot 17 uur)
• Oostakkerdorp (vrijdag van 11 tot 14 uur)
• Antwerpsesteenweg in Oostakker (vrijdag van 15 tot 18 uur)
• Halvemaanstraat/Spijkstraat in Sint-Amandsberg  

(zaterdag van 9 tot 12 uur)
• Redersplein in Meulestede (zaterdag van 9 tot 12 uur)
• Charles de l'Epéeplein in de Brugse Poort  

(zondag van 8 tot 12.30 uur)

26 MEI TOT 3 JUNI

Week van de Korte Keten 
Bekijk het programma op www.gentengarde.stad.gent.  

Neem op zondag 3 juni, tussen 10 en 18 uur, deel aan 

de fietstocht langs lokale producenten (wijngaard 

Sint-Pietersabdij, de Boerenmarkt, De Goedinge).

Goed eten voor iedereen 
Stoemp

Op woensdag 20 juni in UCO Den Hof (Maïsstraat 142). 

Bekijk het programma op www.stad.gent (tik ‘Stoemp’ in 

het zoekvenster) of bel 09 267 03 00 (Dienst Welzijn en 

Gelijke Kansen). 

12



Zelfplukboerderijen, deeltuinen en (sociale) restaurants: alle adresjes staan online op www.gentengarde.stad.gent.

Gezond hoeft niet meer te kosten. Soepcafé Dampkring bedient de wijk Macharius-Heirnis.

nog perfect eetbaar zijn. Daar ma-

ken we soep, vegetarische pasta’s 

en salades mee.  

Iedereen mag aanschuiven aan 

het buffet. Gemiddeld trekken we 

een vijftig eters, allemaal mensen 

uit de buurt die samen komen 

genieten van gezonde voeding.” 

Gent en Garde
Er zijn nog tientallen andere 

adresjes zoals zelfplukboerde-

rijen, deeltuinen en (sociale) res-

taurants waar koks de voorkeur 

geven aan fair trade of aan lokale 

producten … Waar vind je ze?  

“We hebben ze gebundeld op 

www.gentengarde.stad.gent”, 

zegt Lieta Goethijn (Dienst  

Milieu en Klimaat). “Als je door-

klikt op de kaart kun je filte-

ren wat je zoekt: korte keten, 

groente pakket, landbouw, res-

taurant … De website vloeit voort 

uit de voedsel strategie Gent en 

Garde. Daarmee promoot en 

stimuleert de Stad lekkere, lokale 

en duurzame voeding.” 

Stoemp!
Voor de klassieker onder de 

klassiekers moet je op woensdag 

20 juni in de Bloemekenswijk 

zijn. Daar maakt Facebook-chef 

Loïc Van Impe vanaf 17 uur de 

lekkerste Gentse stoemp klaar, 

met assistentie van bereidwillige 

Gentenaars. Vanaf 15 uur ben je 

welkom in UCO Den Hof (Maïs-

straat 142) voor workshops over 

koken en tuinieren, kinderani-

matie, een zomerbar … en heel 

veel stamppot. Inge De Roose 

(Dienst Welzijn en Gelijke Kan-

sen): “Goed eten is niet alleen 

gezond, ecologisch of eerlijk, 

maar moet ook betaalbaar zijn. 

Onder de noemer ‘Stoemp, goed 

eten voor iedereen’ stimuleren 

we initiatieven die lekker en 

gevarieerd eten aanbieden tegen 

een zachte prijs.”

Bij de Buurderij bestel je online en haal je je voedsel af op DOK, bij de producent zelf.

Lokaal en sociaal

'In de 
buurtkeuken 
gaat niemand 
met honger  
van tafel.'
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‘HUISDIERSTICKER’  
VOOR BRANDWEER

Heb je huisdieren? In de Stadswinkel (Botermarkt 

17A) kun je een gratis sticker afhalen waarop je 

aangeeft hoeveel dieren je in huis hebt. Je plakt 

de sticker op een zichtbare plek op je raam. Zo 

weet de brandweer bij een eventuele interventie 

hoeveel en welke dieren er aanwezig zijn. 

 09 210 10 10 (Gentinfo)

kort

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

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

Vijf winnaars 
winnen het boek ‘175 jaar Gentse Feesten’. (zie ook pagina 2)

wedstrijd

WAAR
IN

GENT
De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden de ‘shoefiti’  
in de Voetweg.
• Marie De Vliegher, Gentbrugge
• Lore Leterme, Zingem
• Sandra Riem, Gent
• Anouck Schollaert, Gent
• Jolien Van den Bossche, Gent

14

GRATIS PARKEERTICKETS VOOR BEZOEKERS 

Woon je in de oranje of rode tariefzone binnen de stadsring en staat ook je domicilie 

op dat adres? Dan vallen er deze maand per adres zes gratis parkeertickets voor 

bezoekers in de bus, ongeacht het aantal mensen dat er een domicilie heeft. Be-

zoekers kunnen er van maandag tot en met zaterdag gratis mee parkeren tussen 19 

uur en 9 uur. De tickets zijn geldig tot eind dit jaar en zijn één keer te gebruiken. Vol-

gend jaar krijgen alle inwoners per domicilieadres twaalf nieuwe bezoekerstickets. 

 www.stad.gent/bezoekersticket 
 09 266 28 00 (Mobiliteitsbedrijf) 

AANPASSINGEN BOUWREGLEMENT

Vanaf 1 juni worden verschillende voorschriften in het algemeen bouwreglement 

van de Stad versoepeld, vanaf 1 september treden er verstrengingen in werking. 

Zo wordt het gemakkelijker om een woning in twee op te delen, en wordt wonen 

boven winkels meer gestimuleerd. In grootschalige studentenhuisvesting zullen 

studenten naast kamers en studio’s voortaan ook kunnen kiezen voor ‘studenten-

appartementen’ met twee tot vijf slaapkamers. Ook nieuw is dat de Stad bij elk 

voorschrift verduidelijkt waarom een regel van kracht is. 

 www.stad.gent (tik ‘wijzigingen bouwreglement’ in het zoekvenster) 
 09 266 79 50 (Balie Bouwen)

1414



“Binnenkort staat het gras hier zo hoog!” 

Filip Van De Walle van de Groendienst 

houdt zijn hand tot een halve meter boven 

de grond van het Sint-Baafskouterpark in 

Sint-Amandsberg. “Grote stukken van het 

park maaien we maar twee of drie keer per 

jaar. Waar nodig maaien we wel regelmatig, 

om de paar weken. Denk aan de speel-

terreintjes, ligweides en graspaadjes die 

dwars door het hoge gras lopen. Zo krijg je 

een afwisseling van kort gras, hoger gras 

met bloemen, struikgewas en bomen. Zo’n 

gevarieerd park is een paradijs om in te 

spelen en te wandelen. Vogels, bijen, egels 

en andere beestjes vinden er beschutting.” 

Helemaal bekeerd
Intensief maaien voor recreatie en wat 

minder maaien voor de natuur: die mix 

vind je vandaag in de meeste Gentse 

parken terug. Bij de invoering van dit 

maaibeleid trokken de mannen en de 

vrouwen van de Groendienst wel even de 

wenkbrauwen op.

Filip Van De Walle: “Vroeger moest open-

baar groen perfect afgeboord en gemilli-

meterd zijn. Zo hadden we het geleerd in 

de tuinbouwschool. Die ‘wildere’ aanpak, 

dat vonden we eerst maar een vuile boel. 

Intussen zijn we helemaal bekeerd. De 

parken worden geleidelijk rijker qua 

natuur en bloei en zijn op termijn ook 

makkelijker te onderhouden.”

“Ook de bezoekers zijn het stilaan 

gewoon”, zegt Filip. “In het begin kregen 

we soms kritiek. Tegenwoordig vinden 

de mensen de parken leuker zo: ze zien 

meer leven en bloemen in het lange gras 

en vinden het boeiend om naar te kijken 

en spannend om in te spelen.”

Inspiratie voor de tuin
"Natuurvriendelijk groenbeheer gaat 

over veel meer dan maaien alleen", vertelt 

 Liesbet van Loo (Groendienst). “We 

gebruiken al lang geen pesticiden meer, 

snoeien alleen als het moet en laten spon-

tane begroeiing toe. Hopelijk kunnen we 

zo ook de Gentenaars inspireren. Je eigen 

tuin kun je immers ook natuurvriendelijk 

onderhouden.” Je vindt een boel tips op 

www.stad.gent/ natuurvriendelijkbeheer.

INFO
Groendienst 

 09 323 66 00
 groendienst@stad.gent 

Bevoegd: schepen Rudy Coddens

LANG KORT LANG
Het nieuwe maaien
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VRUCHTBARE
GROND

Erfgoedwandeling  
SintAmandsberg de route

Niet alleen het centrum, maar 
ook de voormalige Gentse 
deelgemeenten hebben een 

rijk verleden. Wist je dat 
Sint-Amandsberg vroeger 

internationaal vermaard was 
om zijn bloemen, raspaarden 

én asperges? Je ontdekt 
het met de pas uitgegeven 
historische wandelkaart  

van ‘9040’. 

Heilig Hartplein

Voordat de auto er heer en meester werd, 

was het Heilig Hartplein een ontmoetings-

plek voor het gewone volk. Met het stadsver-

nieuwingsproject En Route wil de Stad van 

het plein opnieuw het kloppend hart van de 

wijk maken. Op woensdag is er weer een 

boerenmarkt, en in de voormalige pastorij 

naast de kerk kun je terecht voor heel wat 

buurtactiviteiten, zoals het buurtcafé op vrij-

dag. Daar hangt ook een grote foto van het 

bevrijdingsfeest op het plein na de oorlog. 

Zo levendig moet het opnieuw worden.

7
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Begijnhof

Weinig Unesco-werelderfgoed werd 

sneller gebouwd dan het Groot Begijnhof. 

In nauwelijks twee jaar, van 1873 tot 1874, 

wisten 600 bouwvakkers het hof voor 

evenveel begijnen uit de grond te stampen. 

De hoofd ingang kijkt weg van de stad, uit 

onvrede met het liberale stadsbestuur, dat 

de begijnen uit Gent had verjaagd. Tip: eet 

je boterhammen met zicht op de koeien 

aan de voormalige weide bij de kerk. 

Zoveel rust vlak bij de drukke Dampoort-

wijk is onbetaalbaar.

Rozebroeken
Dat het gebied Rozebroeken - Sint-Baafs-

kouter lang een stortplaats was, is nog 

bekend. Maar wie weet nog dat van daar 

tot aan de Dampoort de beroemde asper-

ges Mont Saint Amand geteeld werden, tot 

op het einde van de negentiende eeuw?

De delicatesse stond zelfs in Parijs op het 

menu. De voormalige akkers zijn intussen 

helemaal omgetoverd tot een prachtige 

groene plek. Eind juni wordt Rozebroeken 

een festivalterrein. Copacobana is mis-

schien nog geen erfgoed, maar na drie 

edities toch al een gevestigde waarde. 

1

6

2

5

3

4

 Oud gemeentehuis
Op 7 juni 1915 bombardeerde de Engelse 

piloot Reginald Warneford de Duitse 

zeppelin LZ37 boven de Brugse Poort. Het 

brandende gevaarte brak in twee boven 

het oude gemeentehuis aan de Antwerp-

sesteenweg. Het fantasierijke neogotische 

gemeentehuis bleef gelukkig gespaard en 

is vandaag een ommetje waard. Van daaruit 

vind je makkelijk de weg naar de herden-

kingsplaat voor Warneford aan de muur van 

het klooster en het gedenkteken voor het 

gebeuren aan het dienstencentrum. Kijk op 

je kaart voor de exacte locatie. 

Hartmannlaan
De zandheuvels van Sint-Amandsberg 

brachten nog een prestigeproduct voort: 

azalea’s. De bloemisten Georges Wibier en 

Johannes Hartmann waren wereldberoemd. 

De historische villa en de wintertuin van 

Hartmann uit 1927 – een pareltje van ijzer, 

beton en glas – staan er nog. Je kunt ze 

bewonderen vanaf de straat (Antwerpse-

steenweg 561 en Johannes Hartmannlaan 

2). In een derde bloemisten woning in ‘t 

Haeseveld (Alfons Braeckmanlaan 430) mag 

je zelfs binnen: er is een café. 

Campo Santo
De Sint-Amandsheuvel met zijn pas geres-

taureerde kapel is de toegangspoort tot dé 

trots van Sint-Amandsberg: Campo Santo. 

De groene bult bulkt van beroemdheden 

die het ‘Père Lachaise van Gent’ als laatste 

rustplaats kozen: Jan Hoet, Luc De Vos, 

Frans Masereel, de gebroeders van de 

Woestijne en vele anderen. Aan de andere 

kant van de heuvel, in de Visitatiestraat, 

kweekte Henri De Smet op het eind van de 

negentiende eeuw raspaarden, nóg zo’n 

vermaard exportproduct uit Sint-Amands-

berg dat spoorloos is verdwenen.

INFO De wandelkaart kun je vanaf 10 juni downloaden op  www.stad.gent/erfgoedwandelplannen of gratis afhalen in de Stadswinkel (Botermarkt 17A), het STAM 
(Godshuizenlaan 2) en het Dienstencentrum Sint-Amandsberg (Antwerpsesteenweg 376).  09 323 61 80 (Cultuur Gent) Bevoegd: schepen Annelies Storms

Dendermondsesteenweg
Er zijn altijd twee soorten Sint-Amands-

bergenaars geweest: rijke en arme. Die 

laatsten kregen de bijnaam bloendekap-
pers: beenhouwers die worst maakten van 

afgedankte paarden. Je vond ze aan de 

Dendermondsesteenweg. Vandaag maken 

Turkse kappers daar de dienst uit, al zie je 

nog opschriften van oude beenhouwerijen. 

Het erfgoed van de Turkse gemeenschap 

staat trouwens ook op de wandelkaart. De 

allereerste moskee die in Gent werd inge-

richt – tijdens de ramadan van 1966 – stond 

in de Halvemaanstraat 94b.
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Een museumcollectie is als een ijsberg. 

De top is zichtbaar voor het publiek, 

in een wisselende samenstelling. Het 

grootste deel zit weggestopt. Niet onder 

water, maar in depots. Tot voor kort 

bewaarde de Stad haar kunst en erfgoed 

in verschillende depots bij de musea en 

op zeven externe locaties, en dat was niet 

ideaal. Daarom verhuizen acht stede-

lijke musea hun collecties nu naar twee 

nieuwe gezamenlijke depots.

Vlot terugvinden
In Design Museum Gent kun je een 

500-tal objecten zien. De overige 22.000 

stukken worden in de Leopoldskazerne 

bewaard. De ramen zijn er afgeplakt 

met zwarte folie, tegen de zon. Ze staan 

er broederlijk zij aan zij, geduldig te 

wachten op de verhuiswagen: een fri-

teuse van Nova, de felgekleurde Carlton- 

bibliotheek van Ettore Sottsass, een 

collectie Tupperwarepotjes, een rustieke 

Mechelse kast, sleutelhangers van Alessi, 

de treincoupé van Henry van de Velde … 

Annelies De Mey (collectiemanager 

Design Museum Gent): “De verhuizing 

is een kans om elk stuk te reinigen, te 

fotograferen, te verpakken, met een 

barcode te labelen en in een datasysteem 

te registreren. Zo vinden we later alles 

meteen terug. Dat ging vroeger niet  

altijd even snel.”

Kwetsbaar 
De acht musea bezitten samen zo’n 

250.000 objecten. Daarvan verhuizen er 

ongeveer 80.000. Bieke Verhelst (AGB 

Kunsten en Design): “Die cijfers zeggen 

veel, maar ook het formaat speelt een 

DE KUNST  
VAN HET VERHUIZEN

Musea

INFO  
AGB Kunsten en Design
Veldstraat 82

 09 323 61 90  
 AGBkunstenendesign@stad.gent

Bevoegd: schepen Annelies Storms

rol. Een kleien tabakspijpje uit het Huis 

van Alijn is kwetsbaar, maar je verhuist 

het iets gemakkelijker dan een katoen-

spinmachine uit het MIAT.”

De verhuizing duurt tot april 2019. Glas, 

metaal en aardewerk worden over-

gebracht naar een depot in de haven. 

Kwetsbare voorwerpen in hout, textiel, 

papier of kunststof komen onder de tri-

bunes van de Ghelamco Arena terecht, in 

geklimatiseerde, trillingvrije boxen. Hard 

met de voeten stampen als Gent scoort, 

is dus geen probleem.

18
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 ‘Groene speelplekken.’
Abdullah Karwan  
(papa)

Het gezin Karwan woont in 
een appartement zonder tuin. 
Toch kunnen de zonen van 
Abdullah elke dag buiten 
spelen. “Ze halen hun hart op 
in de opvang. Na schooltijd 
gebruikt buitenschoolse 
opvang Pimpernel nu de 
speelplaats van de aangren-
zende kleuterklas. Een 
groene speelplek met bomen, 
klimtoestellen, heuveltjes en 
veel zand. Gras krijgt het hard 
te verduren onder al die 
trappelende kindervoetjes 
(lacht). Onze jongens komen 
moe maar content thuis. De 
vuile kleren nemen we er 
graag bij.” 

 ‘Pop-up kinderopvang.’
Bjorn Martens  
(Projectcoördinator)

Hij past in de laadruimte van 
een bestelwagen, is in een 
uurtje in mekaar gezet en 
biedt plaats aan veertien 
kinderen: ‘s werelds eerste 
opvanglocatie op wieltjes. 
“We rollen hem uit op jobbeur-
zen, in opleidingscentra, bij 
sollicitatietrainingen … Plekken 
waar ouders aan hun professi-
onele toekomst werken. Vaak 
hebben ze maar voor enkele 
uren opvang nodig. Ze laten 
hun kroost dan even achter in 
goede handen. Eten, spelen, 
slapen: de pop-up is van alle 
comfort voorzien en kinderbe-
geleiders van de Stad staan in 
voor de goede zorgen.”

‘Alles op één plek.’
Hanim Devre  
(Kinderopvangpunt Gent)

Kinderopvang zoeken is een 
pak eenvoudiger geworden 
nu je kunt aanmelden bij het 
Kinderopvangpunt Gent. Dat 
verzamelt alles: de stedelijke 
opvang, de particuliere 
groepsopvang én de onthaal-
ouders. “Ouders geven hun 
voorkeur door en krijgen van 
de organisator een antwoord. 
Ouders die plots met een 
opleiding of een job starten 
en dringend opvang nodig 
hebben, kunnen contact 
opnemen met het Kinde r-
opvangpunt. De med ewerkers 
zoeken dan welke opvang 
mogelijk is.”

‘Buitenbaby’s welkom.’
Matilde De Luca  
(Kinderbegeleider)

Weer of geen weer, in 
Kinderdagverblijf Het Nachte-
gaaltje wordt er buiten 
gespeeld én geslapen. “In 
onze grote tuin is van alles te 
beleven. We eten vaak buiten 
en de kleinsten dutten in de 
buitenlucht. Ze liggen in 
houten slaapkastjes op poten, 
met een gaas ervoor – het 
lijkt nog het meest op een 
konijnenhok (lacht). Het 
concept is overgewaaid uit 
Scandinavië. Intussen werken 
al negen stedelijke kinder-
dagverblijven met buiten-
slapertjes.”

Sinds een jaar werkt de Gentse kinderopvang met één centraal aanmeldingssysteem voor alle 

kinderopvang voor baby’s en peuters in Gent. Intussen speelt de kinderopvang van de Stad in 

op nieuwe trends: ouders die kortdurende opvang nodig hebben en kindjes die spelen 

en slapen in de buitenlucht. 

De vier

IN 
GOEDE 

HANDEN
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INFO Zoek je permanent opvang? Aanmelden kan via www.kinderopvang.gent of telefonisch (Gentinfo  09 210 10 10) zodra je zwanger bent. Wil je meer weten over 
de pop-up opvang, groene speelplekken of buitenslapers? Neem contact op via  dienst.kinderopvang@stad.gent of  09 268 20 80.
Bevoegd: schepen Elke Decruynaere
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TOT 16 SEPT 
EXPO: AT HOME 

Op zoek naar inspiratie voor een collectief woonproject? Deze 
zomer kun je in de abdijkerk van het STAM (Godshuizenlaan 2) 
naar de expo At Home:  Collectief Bouwen en Wonen. De tentoon-
stelling toont geslaagde voorbeelden van collectief wonen uit het 
buitenland. Met plannen, maquettes en foto’s krijg je een beeld 
van hoe je ruimtes kunt delen zonder in te boeten aan woonkwali-
teit. Op 17 juni is er om 11 uur een zondagsrondleiding waarvoor 
je je inschrijft via www.go.stad.gent/stam of 09 210 10 10 (Gentinfo).

 www.stamgent.be 
 09 267 14 00 
 

DI 19 & WO 20 JUNI 
Wereld
vluchtelingendag
 
Hoe zet de Stad zich het 
best in voor vluchtelingen en 
mensenrechten? Dat is het 
onderwerp van een gratis 
panelgesprek in de Domzaal 
van Kunstencentrum Vooruit 
op 19 juni. Op Wereldvluch-
telingendag zelf, op 20 juni, 
maak je tijdens de Refugee 
Walk in de namiddag kennis 
met verschillende diensten 
en organisaties die actief zijn 
rond vluchtelingen. De wan-
deling eindigt in DOK, waar 
je geniet van een wereld maal 
(van 18 tot 21 uur), bereid 
door mensen op de vlucht, 
en een muzikale afsluiter (van 
20 tot 22 uur). Deelnemen is 
gratis, op het wereldmaal na. 
Schrijf je in via www.stad.gent/
wereldvluchtelingendag of 
Gentinfo (09 210 10 10).

 09 267 03 00 (Dienst Welzijn  
 en Gelijke Kansen)

NIEUW
OBJECT STORIES 

Design Museum Gent in de Jan Breydelstraat 5 
heeft de grootste verzameling designobjecten 
van het land en presenteert zijn vaste collectie 

nu in een nieuwe opstelling: Object Stories. 
Een tweehonderdtal topstukken geven een 

frisse en brede kijk op ambachtelijk, industrieel 
en artistiek design. De stukken staan niet chro-

nologisch, maar zijn flexibel opgesteld in een 
tentoonstellingsontwerp van Doorzon interieur-

architecten & FELT architecten. 

 www.designmuseumgent.be 
 09 267 99 99 

 

ZO 3 JUNI 
Muzikale  
herdenking WOI

De Koninklijke Gentse Politie-
harmonie (KGPH) herdenkt het 
einde van de Grote Oorlog 
met een groots concert van 
15 tot 17 uur in de kerk op het 
Sint-Pietersplein. Vanaf 13 uur 
kun je op het plein ook gratis 
een histo rische opvoering 
bekijken met voertuigen 
en uniformen uit de eerste 
wereldoorlog. Een Schotse 
live band met doedelzakken 
zorgt voor animatie. Bestel je 
tickets voor het concert in de 
kerk via Uitbureau.

 09 233 77 88 (Uitbureau Gent)
 www.uitbureau.be
 www.kgph.eu
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VR 8 & ZA 9 JUNI 
Ongehoord  
Brugse Poort 

Het tweede weekend van juni 
vindt de zesde editie plaats 
van Ongehoord Brugse Poort, 
een gratis buurtfeest in het 
Acaciapark. Op vrijdag staan 
er vanaf 17 uur een after-
work-drink en optredens van 
onder meer The Gipsy Wolves 
op het programma. Zaterdag 
is er vanaf 14 uur een petan-
que- en sjoelbaktoernooi en 
muziek van dj’s Soldiers of 
Love. Je kunt overdag snuis-
teren op de rommelmarkt in 
de Kastanjestraat. Een film op 
groot scherm in het park sluit 
de dag af. 

 Ongehoord Brugse Poort 
 buurtwerking.brugsepoort@

stad.gent 
 09 227 17 66

ZO 10 JUNI
VOORJAARSLEZING  
BOEKENTOREN

Voor de verbouwingen aan de Boekentoren moesten maar 
liefst drie miljoen boeken verhuisd worden. Hoe breng je 
dat tot een goed einde? Hoofdbibliothecaris Sylvia Van 
Peteghem legt uit hoe alles in zijn werk is gegaan en waar 
de boeken bewaard worden. Maar ze heeft het ook over de 
toekomst. Het hoofd van de bib vertelt hoe de Belvedère- 
zaal  bovenaan de toren vlot bereikbaar wordt en waar het 
nieuwe paviljoen voor kunst en tentoonstellingen komt. 
Deze gratis lezing vindt plaats op zondag 10 juni om 10.30 
uur in de Minardschouwburg. De vorige editie was meteen 
volzet. Schrijf je op tijd in via www.go.stad.gent/voorjaars-
lezingen. Geen internet? Bel Gentinfo op 09 210 10 10.

VR 22, ZA 23 EN ZO 24 JUNI 
GROTE GENTSE  

BOEKENVERKOOP

In het weekend van 22 tot 24 juni kun je 
in de Vooruit snuisteren in 30.000 items 

uit de collectie van Bibliotheek De Krook. 
Voor 2 euro (op vrijdag en zaterdag van 
10 tot 19 uur) of 1 euro (op zondag van 13 

tot 17 uur) neem je een boek of een cd 
mee naar huis. Je steunt zo een recht-

vaardige wereld zonder armoede, want 
de opbrengst gaat integraal naar 11.11.11. 

 www.stad.gent/bibliotheek 
 09 323 68 81 (Bibliotheek De Krook)

ZA 26 EN ZO 27 MEI 
TOEKOMST
WEEKEND B401

Een autoviaduct van de 

snelweg tot aan de Zuid is 

niet meer van deze tijd. Is af-

breken de beste oplossing of 

zijn er andere mogelijkheden? 

Op het Toekomstweekend 

B401 maak je kennis met de 

mogelijke opties. Op 26 mei 

(van 9.30 tot 13 uur) of op 27 

mei (van 10 tot 14 uur) in De 

Krook (Miriam Makebaplein 1). 

Op zondag is er een work-

shop voor kinderen tussen 

8 en 12 jaar. Schrijf je in via 

www.go.stad.gent/B401. Geen 

internet? Bel Gentinfo op  

09 210 10 10.

14 & 2226 JUNI 
NAAR  
DE KERMIS

Deze maand staan er twee 
kermissen op stapel. Van vrij-
dag 1 tot maandag 4 juni kun 
je naar de Zwijntjeskermis 
in Zwijnaarde. De Bootjes-
wijding, het Leiefestival en 
de kermis van Afsnee vinden 
plaats van vrijdag 22 tot 
dinsdag 26 juni. Het volledi-
ge kermisoverzicht vind je op 
www.stad.gent (tik ‘stadsker-
missen’ in het zoekvenster).

 09 210 10 10 (Gentinfo)



ZIE OOK  
WWW.UITINGENT.BEagenda

juni
Bij alle activiteiten met dit icoon kun je terecht 

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

je op  www.uitingent.be.
 www.facebook.com/uitingent  @UiTinGent
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ZA 2 JUNI 
Vlaamse archeologiedagen 
Benieuwd naar mooie archeologische vondsten in Gent? Op 
zaterdag 2 juni ben je van 11 tot 17 uur welkom in het archeologisch 
depot van De Zwarte Doos (Dulle-Grietlaan 12). De archeologen 
van de Stad Gent tonen hoe ze te werk gaan tijdens opgravingen 
en stellen aan de hand van vitrines en posters een aantal Gentse 
archeologische thema’s tentoon. Je kunt ook een gratis rondleiding 
volgen (om 11, 14, 15 en 16 uur) als je je op voorhand inschrijft via  
09 266 57 60 (tussen 8.30 en 13 uur). Heb je zelf een schat opge-
graven? Breng hem mee en laat hem door een expert beoordelen.

 www.stad.gent (tik ‘Stadsarcheologie’ in het zoekvenster) 
 09 266 57 60 (Stadsarcheologie)

ZO 3 JUNI
Shopop Zondag
Heb je tijdens de week weinig tijd over om te shoppen? Elke eer-
ste 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 zijn bus en tram naar en in Gent helemaal gra-
tis. Deze maand valt Shop-op Zondag tijdens Braderie Publique  
(zie achterkant van dit magazine). Ideaal om nog een aantal 
interessante koopjes op de kop te tikken. In het Koning Albertpark 
aan de Zuid is er een kinderdorp met plezier voor de hele familie.

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

ZA 23 JUNI 
Midzomerconcert

Tijdens de langste dagen van 
het jaar vindt er traditioneel 
een concert plaats in de Sint-
Baafs abdij (Voorhoutkaai 43). 
Op zaterdag 23 juni speelt de 
Belgische sitarspeler Bert Cor-
nelis er samen met drie Indiase 
topmuzikanten – sarodspeler 
Abhisek Lahiri, zangeres Som-
datta Chatterjee en tablaspeler 
Parthasarathi Mukherjee – 
traditionele muziek uit India. Het 
optreden is gratis. Schrijf je in 
via de website van De Centrale. 

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

DO 28 JUNI 
Digicafe  
over gezondheid 
Op 28 juni ontdek je in het 
Digicafé alles over gezond-
heidsapps en gezondheids-
informatie op het internet. Op 
deze maandelijkse bijeen-
komst voor digitale beginners 
ben je welkom met al je 
vragen. Er is een coach die 
je helpt. Het Digicafé is gratis 
en je hoeft niet in te schrijven. 
Kom gewoon langs tussen 
10 en 13 uur. Het Digicafé 
vindt plaats in het café van 
Bibliotheek De Krook (Miriam 
Makebaplein 1) op het gelijk-
vloers.

 www.stad.gent/bibliotheek  
 (klik door op ‘activiteiten’) 

 09 323 68 73 
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KORTINGSBON van € 5,00 
op de adviesprijs van € 31,95
geldig bij aankoop van:
175 jaar Gentse Feesten
Mantels R.; D'hondt B.; Van Keymeulen J.; 
Van Keymeulen K.; De Schuyteneer J.

Geldig van 1 juni tot en met 
30 juni. Inwisselbaar bij alle
Gentse boekhandels die lid 
zijn van VVB: Fnac, Standaard
Boekhandel, Paard van Troje,
Walry en in de stadswinkel
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Paard van Troje, Walry 
en de Stadswinkel
van 1 tot 30 juni

Bericht aan de boekhandelaars: Deze bon is enkel
inwisselbaar bij aankoop van de vermelde titel. Stuur de
bonnen terug voor controle en verrekening naar VVB
Bonnenclearing, Te Boelaerlei 37, 2140 Borgerhout

BOEK 175 JAAR 
GENTSE FEESTEN
LANCERINGSACTIE
EXCLUSIEF VOOR 
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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   @veerle_bultinck
2   @arianedaeze, Dag van de dans
3   @louisfrederic, Bijlokehof
4   @davknockaert, Claeys-Bouüaert
5   @c_annelien, Blaarmeersen
6   @sandyspaenhoven, Bourgoyen
7   @pauline_and_me, Girlgang

#instagent

2 3

5 6

4

7

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

VOLG DE STAD OP  stadsbestuurgent  @Stadgent  Stad Gent  Stad Gent  @stadgent
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31 MEI T.E.M. 3 JUNI 28 JUNI T.E.M. 1 JULI

GRATIS MET DE BUS EN TRAM 
OP ALLE KOOPZONDAGEN
www.puur.gent

ZONE 1
Zuid - Vlaanderenstraat
Brabantdam - Mageleinstraat
Koestraat - Hoogpoort
Voldersstraat - Henegouwenstraat
Kortedagsteeg - Walpoortstraat
... en nog vele andere

KINDERDORP 
Koning Albertpark (Zuid)
13 - 18 uur
Gratis toegang
Leeftijd: 3-12 jaar

ZONE 2
Veldstraat

Langemunt - Oudburg
Onderbergen

Burgstraat
Dampoortstraat

... en nog vele andere

KINDERDORP 
Vrijdagmarkt

13 - 18 uur
Gratis toegang

Leeftijd: 3-12 jaar
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