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Dacht je dat je het Gravensteen al kende? 
Met de nieuwe Comedy Tour van cabare-
tier Wouter Deprez en tekenaar Randall 
Casaer herontdek je de beruchte burcht. 
De audiorondleiding is in de toegangsprijs 
inbegrepen en brengt je helemaal terug naar 

de middeleeuwen. Later volgen nog vier an-
dere audiogidsen. De komende jaren wordt 
ook het kasteel aangepakt. Het dak van de 
donjon, de middeleeuwse woontoren, wordt 
omgetoverd tot het mooiste balkon van Gent.

 www.gravensteengent.be   09 266 85 00 (Historische Huizen)

OKTOBER

Ridders en  
jonkvrouwen
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Stemmen  
vanaf 16
Op zondag 14 oktober trekken 
de Gentenaars naar de stem-
bus. Voor 16- en 17-jarigen 
is er een alternatieve kies-
procedure. Niet met potlood, 
maar met een QR-code.

11
Train je  
veerkracht
Een op de drie Gentenaars 
heeft te maken met gevoe-
lens van depressie. Tijdens 
de 10-daagse van de Gees-
telijke Gezondheid leer je 
beter omgaan met negatieve 
gevoelens. 
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“Ik heb mijn idee getest in 
The Box. Daarna kreeg ik 
premies voor mijn eigen 
winkel. Ik was meteen 
gelanceerd!”

MARTINE DEKETELAERE, ZAAKVOERDER MARLEEDORAN

OPGELET 
Wegenwerken

• Er stroomt opnieuw water 
langs de vernieuwde kaaien 

van de Bisdomkaai en de 
Reep.  

• Op vrijdag 12 oktober wordt 
het hernieuwde Drongenplein 

ingehuldigd.  
De nieuwe bomen op het 

dorpsplein komen er op het 
eind van het jaar.  

• Vanaf het Kramersplein tot 
aan de Sint-Pietersnieuw-

straat wordt in oktober een 
nieuwe toplaag aangelegd. 
De werken zullen ongeveer 

drie weken duren. 

 www.stad.gent/openbarewerken 
 09 266 79 00 (Dienst Wegen, 

Bruggen en Waterlopen)

Heb jij een goed leesbaar huisnummer aan 
je gevel? Het is niet zomaar een formaliteit: 
het is van levensbelang én verplicht. Hulp-
diensten verliezen soms kostbare tijd omdat 

ze geen duidelijk nummer vinden. Je bewijst er ook je postbode, je leve-
ranciers en je huisdokter een dienst mee. Hang zelf een nieuw plaatje 
op als het oude niet langer duidelijk is. Heb je een nieuw huisnummer 
nodig, bijvoorbeeld bij een nieuwe woning of door verbouwingen? Als 
eigenaar vraag je dat op bij de Stad. Voor het bordje zorg je zelf.

 www.stad.gent (tik ‘huisnummer’ in het zoekvenster)  09 266 72 39 (Dienst Burgerzaken)

ADVIES 
Hulp bij ondernemen
Je denkt erover na om een eigen zaak te 
starten? Dan kun je je concept misschien 
wel uittesten in The Box, een kant-en-klaar 
handelspand dat je voor een tijdje kunt ge-
bruiken. Of je hebt al een onderneming en 
je zit met vragen over vergunningen, perso-
neel, premies of panden? Klop aan bij het 
Ondersteuningspunt voor Ondernemers 
(OOG). Je krijgt er een hoop gratis advies.
 

 www.stad.gent/ondernemen  09 210 10 60
AC Zuid, Woodrow Wilsonplein 1

VEILIGHEID
Check je  
huisnummer

VEILIGHEID
Flikker op
In oktober schemert het al tijdens de spits. 
Daarom controleert de politie de hele maand 
of je fietslichten werken. Op donderdagavond 4 
oktober staan de Gentse Flikken samen met de 
Fietsambassade op het Sint-Pietersplein. Nog niet 
om boetes uit te delen, maar om te waarschuwen 
en te helpen. Tussen 18 en 21 uur kun je voor een 
prikje fietslichten kopen en gratis herstellingen 
laten uitvoeren. 

 www.politiegent.be  09 266 61 11
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DEMENTIE
Handige hulpkit 
Kampt iemand die je kent met dementie, sta je 
in voor de zorg van een dierbare of wil je gewoon 
meer weten over dementie? In Bibliotheek De 
Krook of een wijkbibliotheek kun je sinds kort een 
 ‘dementiekoffer-op-wieltjes’ lenen, een initiatief van 
Dementievriendelijk Gent. In zo’n koffer zitten boe-
ken en informatie over dementie handig verzameld. 
Zo heb je meteen alles wat je nodig hebt zonder de 
rekken te moeten afspeuren. 
 09 323 68 00 (Bibliotheek De Krook)

TECHNOLOGIE
STEAM-Power

Ben je tussen 16 en 35 jaar, wil 
je je technische skills een boost 
geven en andere jongeren helpen 
om hun ideeën creatief vorm te 
geven? Schrijf je in voor STEAM-
Power, een gratis vijfdaagse voor 
toekomstige jeugdwerkers over 
3D-printen, lasercutten, apps 
programmeren … De cursus vindt 
plaats van zaterdag 27 tot en met 
woensdag 31 oktober. Schrijf je in 
via de website. 

 www.steampower.gent
 digitaal.talent@stad.gent 

UITPAS
Gratis naar de film

Ben je tussen 12 en 18 jaar en 
heb je geen zittend gat? Met 
de UiTPAS spaar je punten 
in sport- en jeugdclubs, 
zwembaden, theaters, 
concertzalen, bibliotheken … 
Die punten ruil je voor toffe 
voordelen zoals een gratis 
powerbank, korting in het 
subtropisch zwemparadijs 
Lago Rozebroeken of een 
rondleiding achter de 
schermen van Vooruit. 
Een overzicht van alle 
omruilvoordelen vind je op 
de website. Voor jongeren 
kost een UiTPAS maar 2 euro. 
Als je vóór dinsdag 9 oktober 
een UiTPAS koopt bij de 
Jeugddienst (Kammerstraat 
12), krijg je een gratis ticket 
voor Film Fest Gent. Je 
komt daarvoor langs met 
je identiteitskaart. Enkel 
jongeren van 12 tot en met 
18 jaar profiteren van deze 
actie. Wees er snel bij, want 
de voorraad filmtickets is niet 
oneindig.

 www.uitingent.be (klik door op ‘UiTPAS’)
 09 269 81 10 (Jeugddienst) 

HERFST 
in de musea 
Tijdens de herfstvakantie valt er in 
de Gentse musea een hoop te be-
leven voor kinderen: zoektochten, 
rondleidingen, ateliers …  
Een overzicht van alles in het 
S.M.A.K., MSK, Design Museum 
Gent, STAM, Industriemuseum, 
Het Huis van Alijn, de Sint- 
Pietersabdij en De Wereld van 
Kina vind je op www.stad.gent (tik 
‘herfst in de musea’ in het zoek-
venster).
 09 210 10 10 (Gentinfo)

ERFGOEDWANDELING
Sint-Denijs-Westrem
De gratis wandelkaart Een half dagske Sint- Denijs-
Westrem gidst je langs het erfgoed van Sint- Denijs-
Westrem en Afsnee. De kaart heeft sappige verhalen 
over de lokale geschiedenis in petto. Je haalt ze vanaf 
19 oktober af in de Stadswinkel (Botermarkt 17A), bij 
de Dienst Toerisme (Sint-Veerleplein 5) of in de biblio-
theek in je buurt.
 09 323 61 80 (Cultuur Gent)  cultuur@stad.gent
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12 NIEUWE
FIETSTELPALEN

Wie aan studenten verhuurt en een belasting van 
1.000 euro op tweede verblijven moet betalen, 
krijgt in bepaalde gevallen een vrijstelling of 
vermindering. Vanaf 1 januari kan dat enkel nog 

voor studentenkamers of sommige andere types van studentenwoningen die 
een conformiteitsattest hebben. Dat keuringsbewijs bevestigt dat is voldaan 
aan de (woon)kwaliteitsnormen en dat een studentenkamer ook brandveilig 
is. Vraag vóór eind oktober een conformiteitsonderzoek aan. 

 www.stad.gent (tik ‘conformiteitsattest’ in het zoekvenster)
  09 266 79 53 (Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu)

#GENTFIETST
Wieltjes tellen
Sinds vorige maand worden er volop 
nieuwe fietstelpalen geplaatst. Er staan 
er al in de Zuidparklaan en de Groen-
dreef, en er komen er nog bij aan de 
 Isabellakaai, Visserij, Coupure, Dam-
poort ... Zo krijgt iedereen een beter 
beeld van het groeiende aantal fietsers. 

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

VERKEER
Nieuwe  

fietsstraten
Deze maand zijn er nog altijd 

wegenwerken op Coupure 
Links. In het gedeelte van de 

Hospitaalstraat tot de Rozema-
rijnbrug wordt een fietsstraat 
aangelegd. Voortaan mogen 
auto’s er geen fietsers meer 

inhalen. De andere helft van de 
fietsstraat volgt in de lente van 
volgend jaar. Op drie andere 
plaatsen komen er dit najaar 
nog fietsstraten bij: de Oude 
Brusselseweg, de as Halve-
maanstraat - Visitatiestraat 

(van Hogeweg tot Spijkstraat) 
en het wegje ter hoogte van 

de Welzijnsknoop dat parallel 
loopt met de Hundelgemse-

steenweg. 

 09 266 28 00  
(Mobiliteitsbedrijf)

 www.stad.gent/ 
fietsstraat

STUDENTENHUISVESTING
Belastingvrij 
verhuren 
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om brood
naar de bakker

Gent verkozen tot Fietsstad 2018. 
Bedankt aan alle Gentenaars die massaal de fiets opstappen.

MILIEUSCREENING 
Vinderhoutse Bossen 
Het Vlaamse Gewest maakt het ruimtelijk uitvoe-
ringsplan (RUP) op voor de afbakening van de ge-
bieden van de natuurlijke en agrarische structuur 
‘Vinderhoutse Bossen, vallei van de Oude Kale en 
Appensvoorde’ in Gent, Lovendegem en Nevele. 
Uit de milieu-effectenrapportscreening blijken 
geen negatieve milieugevolgen. Je kunt de nota 
inkijken bij de Balie Bouwen (W. Wilsonplein 1) of 
op de website (dossiernummer SCRPL18014).

 www.lne.be/mer-dossierdatabank  09 266 79 50 (Balie Bouwen)



wie
Ria Knockaert,  

vrijwilliger Repair Cafés
waar

 Open Huis  
‘t Bareeltje

ONTMOET

Ria
Een broek waar een nieuwe 
ritssluiting in moet, een radio 
met een slecht contact of een 
koffiezetapparaat dat hapert? 
In een Repair Café herstel je het 
allemaal zelf. Het is gratis en je 
doet het samen met je handige 
buren. Je leert iets bij, en de 
gezellige babbel krijg je erbovenop.

Repair Cafés zijn uit Nederland 
overgewaaid, maar intussen goed 
ingeburgerd in Gent. Op zater-
dag 20 oktober vindt het 150ste 
Repair Café plaats. Vrijwilliger Ria 
 Knockaert: “Mijn man en ik werken 
deze maand in vier Repair Cafés. Hij 
is technisch onderlegd, maar zit lie-
ver aan het onthaal om een praatje 
te slaan. Een Repair Café brengt de 
buurt samen. Waarom er zoveel 
volk op afkomt? Sommigen doen 
het uit ecologische overwegingen, 
anderen eerder uit zuinigheid of 
gewoon voor de gezelligheid. Men-
sen houden ervan om zelf dingen te 
herstellen, en ik hou ervan om hen 
dat te leren. Ik heb al veel mannen 
knopen leren aannaaien (lacht). 
Vorige week heb ik de hopeloos 
versleten knuffel van een vierjarig 
jongetje kunnen redden. Die blik in 
zijn ogen, onbetaalbaar!”

Repair Cafés in oktober
Do 04.10  Eetcafé Toreke (Rabot)
Wo 10.10  Samen Sterker (Vrijdagmarkt)
Za 13.10  De Pastory (Heilig Hartplein)
Wo 17.10  Watt Factory (Brugse Poort)
Do 18.10  Open Huis ’t Bareeltje (St.-Amandsberg)
Za 20.10  Dracuna-site (Bloemekenswijk)

 www.stad.gent (tik ‘repair café’ in het zoekvenster) 
 09 266 55 50 (Dienst Ontmoeten en Verbinden) 
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O
ktay Sancak is coördinator van de 
textielafdeling in het Industrie-
museum, het vroegere MIAT. Hij 
leidt ons rond tussen drie eeuwen 

spin- en weefmachines. Zijn uitleg 
wordt af en toe overstemd door een 
kinderworkshop. Even verder houden 
vrijwilligers twee antieke handweefge-
touwen en een jacquardmachine draai-
ende. Over de herrie heen praat Oktay 
onverstoorbaar verder.
Oktay Sancak: “Ik heb nog in de katoen-

fabriek van UCO gewerkt. Daar was er 
veel meer lawaai. Oordoppen en kop-
telefoons hadden we niet. De mensen 
staken dan maar plukjes katoen in hun 
oren (lacht). Ik niet. Als regelaar had ik 
mijn oren nodig om defecten op te spo-
ren. Ik gebruikte mijn schroevendraaier 
zoals een dokter zijn stethoscoop: ik 
zette de punt tegen de machine en hield 
mijn oor tegen het handvat. Zo hoorde 
ik wanneer een kogellager versleten 
was.”
Het museum over industrie, arbeid en 
textiel herdenkt het roemrijke textiel-
verleden met de opening van een 
nieuwe hoofdtentoonstelling op 29 
september én een naamsverandering 
naar Industriemuseum (zie p. 10). De 
nieuwe expo, op de bovenste verdieping, 
herbergt een zeldzame Mule Jenny, de 
katoenspinmachine die Lieven Bauwens 
in 1798 uit Engeland smokkelde. Je ziet 
er ook de 24 meter lange selfactor. Dat is 
een spinmachine van het type dat werd 
gebruikt in de film Daens.

Pareltjes
Oktay Sancak: “Tijdens het spinnen vie-
len er katoenrestjes op de vloer. Omdat 

Gents textiel zorgde 
eeuwenlang voor 

werk. Vandaag is de 
massaproductie verhuisd 

naar lageloonlanden. 
Wat overblijft zijn 

hoogtechnologische 
bedrijven en innovatieve 

ondernemers in de 
maakindustrie. De kennis 

uit het verleden wordt nog 
altijd doorgegeven. 

TEXTIEL

DE ZIEL 
VAN HET 
TEXTIEL

Herbeleef het verleden in het Industriemuseum



9

de selfactor zo laag was, moesten kleine 
kinderen dat oprapen. Daar zijn veel 
ongelukken mee gebeurd. Kinderen die 
het ritme niet konden volgen, verplet-
terden hun vingers, braken armen en 
benen of erger.”
De historische machines en objecten 
zijn pareltjes. Maar het zijn vooral de 
pakkende menselijke getuigenissen die 
tot de verbeelding spreken. 

Revolutie
Hilde Langeraert (conservator Industrie-
museum): “Acteurs spelen in filmpjes 
waargebeurde getuigenissen van twaalf 
arbeiders, handelaars en ondernemers. 
Die persoonlijke getuigenissen schetsen 
het grote verhaal van de industriële 
revoluties, van 1750 tot vandaag. Van 
het textiel, maar evengoed van de haven 
en de andere industrieën.”
De nieuwe opstelling maakt slim 
gebruik van de grote ramen. Met een 
apparaat kan je een extra laag projec-
teren op de panoramische stadsgezich-
ten. Beelden en uitleg over verdwenen 
industriële locaties verschijnen. Heden 
en verleden vloeien samen. Hilde Lan-
geraert: “Ook nieuw is de Tinker Studio. 
Dat is een experimenteerplek waar je 
zelf met verschillende materialen iets 
kan maken.”

Hoogtechnologisch
In de jaren negentig gingen veel 
fabrieken failliet of ze verhuisden naar 
lageloonlanden. Enkele uitzonderin-
gen houden de eer van het roemrijke 
verleden hoog. Vlak bij het Industrie-
museum, in de Ham, maakt Milliken 
Europe sinds 1965 hoogtechnologische 
textielproducten.
Philippe Reynebeau (Milliken  Europe): 

‘De mix van 
 ambacht en 

 technologie is een 
Gentse troef.’



10

“We produceren onder andere techni-
sche weefsels uit kunststof. Bandenfa-
brikanten gebruiken die om hun ban-
den stabiliteit te geven. Zo blijft de vorm 
mooi bewaard tijdens het rijden.” Het 
bedrijf zit midden in de stad. Verhuis-
plannen hebben ze niet. Philippe Reyne-
beau: “Onze machines en expertise zijn 
heel specifiek. Veel van onze mensen 
zijn trouwens Gentenaars. We zijn hier 
echt ingebed en overleggen met de wijk 
om overlast te vermijden.”
Milliken heeft 150 werknemers. Andere 
Gentse textielmakers werken op veel 
kleinere schaal. Textielontwerper 
Esther Van Schuylenbergh deelt in de 
Bomastraat een atelier met het Col-
lectief Textiel. Terwijl twee collega’s 
ligmeubelen maken door ontrafelde 
plastic touwen over binnenbanden te 
spannen, toont Esther hoe zij dessins 
creëert.

Ambacht
Esther Van Schuylenbergh: “Ik ontwerp 
rechtstreeks op mijn handweefgetouw. 
Dat gaat trager dan op de computer, 
maar al wevend groeien er nieuwe 
inzichten. Het weefgetouw is verbonden 
met een computer, die alle technische 
gegevens van het ontwerp opslaat. Die 
info verkoop ik samen met een staaltje 
aan weverijen van interieurtextiel.” 
“Die mix van ambacht en technologie 
is een Gentse troef in de strijd met de 
goedkope concurrentie”, hoopt Esther. 
“Het talent is hier in elk geval aanwezig. 
Gent heeft met het Kask en Sint-Lucas 
twee opleidingen voor textielontwerp 
en eentje voor textieltechnologie aan de 
HoGent. We kennen en steunen elkaar 
waar mogelijk. Dat helpt om onze weg 
te vinden in een sector die we zelf een 
beetje moeten heruitvinden.” 

Zeg niet langer MIAT maar Industriemuse-
um tegen de rode bakstenen fabriek aan de 
Minnemeers. De naamsverandering wordt 
ingeluid met een festival. “Op zaterdag 29 en 
zondag 30 september kun je je onderdompe-
len in het industriële erfgoed van Gent. Naast 
de nieuwe tentoonstelling zijn er workshops in 
de textielafdeling, wandelingen en fietstoch-
ten door industrieel Gent, en je kunt luisteren 
naar vertellingen. In de museumtuin komt een 
mobiele kinderboerderij. Kinderen kunnen er 
van wol een draadje spinnen en vilt maken. 
Op de brug voor Minnemeers organiseren we 
samen met Allez Chantez een zangstonde. 
Op de Korenmarkt komt een fotowand, op 
de Vrijdagmarkt een mobiele drukpers en 
onder de stadshal kun je buttons maken. Op 
het Sint-Veerleplein staat een fietstaxi die je 

recht naar het Industriemuseum voert.” 

 www.industriemuseum.be 
 09 323 65 00  info@industriemuseum.be 

Bevoegd: schepenen van Cultuur en Economie

‘Het wordt een 
onvergetelijk 

weekend.’
HILDE LANGERAERT  

CONSERVATOR INDUSTRIEMUSEUM

10

Esther Van Schuylenbergh

http://www.industriemuseum.be
mailto:info@industriemuseum.be
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10-daagse van de Geestelijke Gezondheid  van 1 t.e.m.  
10 oktober  Bekijk het programma op www.stad.gent/
veerkracht  Meer info? Dienst Welzijn en Gelijke Kansen  

 09 267 03 00  welzijnengelijkekansen@stad.gent 
Bevoegd: schepen van Welzijn en Gelijke Kansen

‘Dankzij de sport
 blijf ik mijn emoties 

de baas.’

EEN 
GEZONDE GEEST

Heb je wel eens last 
van stress, heimwee of 
depressie? Heb je het 

moeilijk met onmacht of 
verlies? Je bent niet alleen. 
Een op de drie Gentenaars 

heeft ermee te maken. 
Gelukkig kun je leren 

omgaan met tegenslagen en 
mentale problemen.  

Hoe train jij je veerkracht? 

3 X VRAGEN

‘Informeer je op de  
10-daagse.’
Joke Vasseur
organisator van de 10-daagse
“Veerkracht is het vermogen om positief 
om te gaan met tegenslagen. Je kunt die 
vergroten. Over je problemen praten is 
een goed begin, maar ook sporten en ge-
zond eten helpen. Meer tips en informatie 
krijg je tijdens de 10-daagse van de Gees-
telijke Gezondheid. Van maandag 1 tot 
woensdag 10 oktober vinden in Gent 26 
activiteiten plaats: workshops, lezingen 
en zelfs een wandeling.” 

‘Gun jezelf een uitlaatklep.’
Junior Bauwens
spreker op de 10-daagse
“Sport biedt houvast. Boksen heeft mij le-
ren omgaan met moeilijkheden thuis. Het 
is mijn uitlaatklep en zorgt voor structuur 
en discipline. Zo blijf ik mijn emoties de 
baas. Want als je hoofd er niet bij is, ver-
lies je de kamp nog voor je de ring instapt. 
Op woensdag 10 oktober vertel ik er meer 
over in een workshop bij OverKop, na een 
korte boksinitiatie.” 

‘Zet je smartphone af’
Fernand Van Hoye
deelnemer vorig jaar
“Je kunt niet de hele tijd gelukkig zijn. Het 
is normaal om een dipje te hebben. Maar 
dat zie je niet op sociale media. Zet je 
smartphone daarom af en toe eens uit. Of 
gebruik hem om ‘in het echt’ met vrien-
den af te spreken. Die tip heb ik vorig jaar 
opgepikt bij Dirk De Wachter op de Week 
van de Geestelijke Gezondheid.”



 Op zondag 14 oktober is 
het zover: dan kiezen de 
Gentenaars een nieuw 
lokaal en provinciaal 

bestuur. Dit keer krijgen niet 
alleen volwassenen een 

oproepingsbrief in de bus, 
ook 16- en 17-jarigen kunnen 

hun stem uitbrengen. Niet 
met potlood, maar met een 

QR-code.

VERKIEZINGEN

17 zijn, krijgen een oproepingsbrief in 
de bus. Daarbij zit een unieke QR-code. 
Wie die scant, komt onmiddellijk op het 
stemformulier terecht. Daar kunnen de 
jongeren anoniem één stem uitbrengen, 
via computer, smartphone of tablet. Ze 
krijgen ook enkele vragen voorgescho-
teld: op welke thema’s moet Gent meer 
inzetten? Hoe kan de stad nog jeugd-
vriendelijker? 
De Stad is razend nieuwsgierig naar de 
antwoorden. “Politiek is voor heel wat 
jongeren ver van hun bed, maar politie-
ke thema’s houden hen wel bezig”, zegt 
Kathleen Snoeck van de Jeugddienst. 
“Ze zijn geëngageerd, willen meedenken 
en gehoord worden. De kinderrech-
tencommissaris, de Jeugdraad en veel 
jongerenbewegingen willen stemrecht 

Nee, je hebt niks gemist. Je moet nog 
altijd meerderjarig zijn om te stemmen. 
Maar in Gent organiseert de Stad een 
alternatieve kiesprocedure voor 16- en 
17-jarigen. Onder het motto ’t Is aan ons 
kunnen ze van dinsdag 25 september tot 
woensdag 10 oktober online stemmen 
via www.stem16plus.gent. Net zoals 
volwassenen geven ze hun stem aan 
een politieke partij of aan hun favoriete 
kandidaten.

12

De minderjarigen zijn niet verplicht om 
mee te doen, en hun stem telt ook niet 
mee voor de officiële zetelverdeling. Toch 
doet Dieuwerke De Baerdemacker (16) 
mee: “Omdat ik vroeger toch niet mocht 
stemmen, ben ik niet bezig met politiek. 
Maar ik heb wel een mening over wat er 
in de stad gebeurt. Via het jeugdwerk zet 
ik me in voor kinderen en jongeren. En 
dat zijn er heel wat in Gent. Logisch dus 
dat ze rekening houden met ons. Daarom 
wil ik in de Jeugdraad. Op wie ik nu ga 
stemmen, weet ik nog niet. Ik bekijk 
eerst goed waar alle partijen voor staan.”

Goed nadenken
Amber De Muynck (16) weet wel al wie 
haar stem krijgt: “Een familielid staat op 
de lijst, die ga ik steunen. Bij ons thuis 
wordt vaak over politiek gepraat en ik 
kijk soms mee naar het programma 
De zevende dag. Maar verder lig ik niet 
wakker van politiek. Desondanks vind 
ik dit een tof initiatief, het is fijn dat we 
ons zegje kunnen doen. We zijn behoor-
lijk volwassen en kunnen best goed 
 nadenken.” 
Een kleine 5.000 Gentenaars die 16 en 

 JONG  
EN OUD  
KIEZEN
Stemmen vanaf zestien
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vanaf 16. De Jeugdraad staat achter het 
experiment, maar vindt het jammer dat 
de stemmen niet tellen. Daarvoor is een 
wetswijziging nodig.” 

Toegankelijke bureaus
Ook oudere kiezers en kiezers met een 
beperking, die deelnemen aan de echte 
verkiezingen, krijgen speciale aandacht. 
“Ook wie minder goed te been is, kan 
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‘Ben je 16 of 17? 
Breng je stem uit op 

www.stem16plus.gent.’

Verhinderd op 
de kiesdag? 

Je kunt stemmen bij volmacht: de formulieren 
download je op www.stad.gent (tik ‘volmacht’ 
in het zoekvenster) of haal je af bij het Loket 
Verkiezingen (AC Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 
eerste verdieping). Kiesbrief of identiteitskaart 
kwijt? Neem contact op met het Loket Verkie-
zingen (09 266 72 00). Op de zondag van de 
verkiezingen is het open van 7 tot 12 uur.

Bevoegd: schepenen van Burgerzaken, Jeugd en 
Gelijke Kansen en de OCMW-voorzitter

makkelijk gaan stemmen”, zegt toegan-
kelijkheidsambtenaar Bart Vermandere. 
“Alle kiesbureaus krijgen een rolstoelhel-
ling en een verlaagd kieshokje met een 
loep en extra verlichting. Wie hulp nodig 
heeft, kan een beroep doen op één van de 
bijzitters. Die mag, net als je persoonlijke 
begeleider, mee in het stemhokje.” 
“Geraak je moeilijk tot aan het kiesbu-
reau, neem dan zeker contact op met een 
lokaal dienstencentrum”, zegt Bert Seys 
(OCMW Gent). “De medewerkers bekij-
ken graag wat je mogelijkheden zijn. In 
verschillende dienstencentra kan je zelfs 
ter plekke stemmen, net als in sommige 
woonzorgcentra.”

Dienst Burgerzaken (Loket Verkiezingen) 
 09 266 72 00

scan 
voor  
volmacht
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Weinig mensen associëren design met de sociale 
economie. Om daar verandering in te brengen, sloegen 
drie designers en twee sociale economiebedrijven de 

handen ineen. Het leverde authentiek design op. 

vol +
maakt

DESIGN

“In de sociale economie staat maatwerk 
centraal. Vaak gaat het over handmatig 
werk, zoals verven, poetsen en verpakken. 
Verschillende werkplaatsen maken ook 
eigen producten waarbij vaak artisanale 
technieken gebruikt worden. De Stad en 
design platform Ministry of Makers vonden 
dat een interessante vaststelling. We zijn 
naar enkele designers gestapt met een 
voorstel tot samenwerking. Kwalitatieve en 
authentieke designobjecten zijn het resultaat. 
We hopen dat deze vernieuwing ook andere 
designers en sectoren inspireert. Zo kan de 
sociale economie meer en nieuwe producten 
op de markt brengen. En de werknemers van 
Labeur en Compaan? Die zijn voldaan als ze 
op het einde van de werkdag een topproduct 
in elkaar hebben gestoken.”

“Deze meubels zijn met de hand gemaakt, 
door vaklui van hier, en niet in een fabriek 
in Azië of Oost-Europa, zoals gebruikelijk. 
Dat geeft mij als designer een goed gevoel. 
Werken met sociale economiebedrijven is 
voor een ontwerper een enorm interessante 
ervaring. Eerst heb ik de mensen en de 
machines bij Compaan en Labeur bezocht. 
Pas daarna kwam het concept. Ik heb tips 
gekregen uit de werkplaatsen, bijvoorbeeld 
over de kleur en de houtverbindingen en 
over specifieke technieken en bewerkingen 
die bij massaproductie niet mogelijk zijn 
door een te hoge kost en gebrek aan tijd en 
kennis. Die aanpak heeft de objecten mooier 
en beter gemaakt.”

‘De sociale 
economie kan  

artisanaal werk 
leveren.’

PIETER HENDRICKX DIENST WERK

‘Met de hand 
gemaakt, 

door vaklui 
van hier.’

CAS MOOR DESIGNER

ALBERTA
Cas Moor + Compaan
• krukje in eik

ALIX
Sep Verboom + Compaan
•  tafellamp met bovenstuk in messing 

en voet in Franse witte steen

ALPHONS
Valerie Bervoet + Compaan

• bijzettafeltje in plaatstaal met voet
in Belgische blauwe hardsteen

De collectie is verkrijgbaar bij een selectie lokale designwinkels. Kijk op www.volmaakt.be
Je kunt ze ook nog tot 4 november gaan bekijken in het Design Museum Gent (Jan Breydelstraat 5).



Zone 30 
Binnen de stadsring R40 
60 hectare in Drongen

100 hectare in Zwijnaarde 

De zone 30 breidt uit: na het 
centrum volgen de vroegere 
deelgemeenten. “Begin okto-
ber is Drongen aan de beurt”, 
zegt Abdel-Ali Elomari van de 
Dienst Wegen, Bruggen en 
Waterlopen. ”Fietsers en wan-
delaars krijgen ruimte door 
de herinrichting van de Oude 
Abdijstraat en het Drongen-
plein. Dat wordt een plein met 
veel groen. Het is prettig voor 
de mensen als het daar wat 
trager gaat. De vernieuwing 
van de straat is een kans om 
auto’s voorzichtiger te doen 
rijden. Door de extra wandel-
paden, fietssuggestiestroken 
en verkeersdrempels nemen 
automobilisten vanzelf gas te-
rug.” Ook in Zwijnaarde wordt 
de zone 30 ingevoerd, vanaf 
midden oktober. In de loop 
van volgend jaar volgen nog 
andere deelgemeenten.

www.stad.gent/mobiliteit

worden 
Drongen en 
Zwijnaarde 
veiliger

wie
Abdel-Ali Elomari
Dienst Wegen, 
Bruggen en 
Waterlopen 
waar
Drongenplein

15% minder ongevallen

27% minder slachtoffers

50 km/uur 

30 km/uur =

Abdel-Ali ...
DANKZIJ
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DE ROUTE

 PLAATS 
VOOR  

IEDEREEN
De Gentse bevolking 

neemt toe en dat vraagt 
ruimte. Hoe kan de stad 

verstandig groeien? 
Je ontdekt het op 

een nieuwe fiets- en 
wandeltocht. Die neemt je 
mee naar zo’n 40 plekken 

waar je de principes 
van de hedendaagse 

stedenbouw leert kennen.

START

Plekken die de stad doen ademen: fietsbrug aan het Keizerpark. 

Ruimte voor Gent
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MEE OP TOCHT
De wandeltocht bestaat uit twee 
lussen van 3,5 en 5 kilometer met 
acht en negen stops. De fietstocht 
bedraagt 20 kilometer (27 stops, 
in te korten tot 10,5 kilometer). 
Download de kaart op de website of 
haal gratis een gedrukte versie op 
in het STAM (Godshuizenlaan 2), 
de Stadswinkel (Botermarkt 17A) 
of de Dienst Toerisme (Sint-Veerle-
plein 5). De uitgangspunten voor de 
ruimtelijke ontwikkeling van Gent 
lees je na op de website.

 www.ruimtevoor.gent
 bouwen@stad.gent  09 266 79 50

Gentbrugge
De komende decennia wordt er in 
Gent gebouwd op goed bereikbare 
plaatsen. Tegelijk komt er meer 
groen en meer water. Waar is er 
nog plaats? Neem nu de ruimte 
onder het E17-viaduct. Mocht dat 
er niet meer zijn, dan zou er een 
heel nieuw stadsdeel kunnen ont-
staan. De bewonersgroep Viadu-
kaduk opende het debat over dat 
revolutionaire idee. 

Moscou-Vogelhoek
Ook in het zuidoosten van Gent 
krijgen fabrieken een nieuwe, 
collectieve bestemming. De voor-
malige textielfabriek De Porre is 
omgetoverd tot een wijkpark met 
een sportterrein, een boomgaard en 
speelzones voor kinderen. Basis-
school De Sportschool en het wijk-
centrum profiteren mee. Delen van 
de oude fabriek werden opgenomen 
in het park. Op termijn komen er 
ook nieuwe woningen.

Lousbergskaai en 
Bijgaardepark
Het ruimtegebruik van de toekomst 
begint met de c van collectief (co-
housing, cocreatie en  coworking) en 
de k van ‘korte keten’ (dat bete-
kent voeding van dichtbij). In de 
Lousbergmarkt delen vier bedrijf-
jes de vroegere kaasmakerij Het 
Hinkelspel. Ze verkopen er brood, 
kaas, groenten en maaltijden van 
nabij. Ook in het Bijgaardehof, aan 
de overkant van de stadsring, delen 
Gentenaars de schaarse stadsruim-
te. In de voormalige Malmarfabriek 
is plaats voor 59 woningen en een 
wijkgezondheidscentrum. 

Gent is een stad op broekzak-
formaat. In de toekomst komen 
wonen, werken, leven en ont-
spannen nog dichter bij elkaar te 
liggen. Zoals in De Welzijnsknoop 
in Ledeberg: verschillende over-
heidsdiensten onder één dak en 
volop gelegenheid om mensen te 
ontmoeten in het wijkpark en het 
sociale restaurant.  

Gent-Sint-Pieters
In een moderne stad moet je mak-
kelijk van het ene vervoersmiddel 
op het andere kunnen overstap-
pen. De start van de nieuwe ‘Ruim-
te voor Gent’-fietstocht ligt voor 
de hand: Gent-Sint-Pieters. Huur 
een tweewieler bij de Fietsambas-
sade en je bent vertrokken voor 
een fietstocht langs 27 haltes. 
Onderweg rij je onder doorgan-
gen (Henleykaai), over bruggen 
(Keizerpark) en door fietsstraten 
(Visserij). Een netwerk voor voet-
gangers en fietsers vormt de basis 
voor nieuwe stadsontwikkeling. 

Hundelgemsesteenweg

http://www.ruimtevoor.gent
mailto:bouwen@stad.gent


Film Fest Gent
DI 9 - VR 19 OKT

Daily Talkies 
over Film
WO 10 - VR 19 OKT

World Sound-
track Awards
WO 17 DO 18 OKT

wie
Lukas Dhont, regisseur Girl
waar
Kask, Godshuizenlaan

Sinds zijn debuutfilm een 
Camera d’Or wegkaapte 
in Cannes, reist de Gentse 
filmmaker Lukas Dhont de 
aardbol rond om Girl voor te 
stellen. ‘Op dinsdag 9 oktober 
haast ik mij terug uit Frankrijk 
om met de hele cast het Film 
Fest Gent te openen.’

 Lukas Dhont
DE AGENDATIPS VAN ...

18

Zie agenda pagina 19

“Ik heb sinds mijn achttiende geen 
enkele editie van het Film Fest gemist. 
Fantastisch materiaal heb ik er ontdekt. 
Zo is het begonnen. Dat ik het festi-
val nu mag openen met mijn eerste 
langspeler, is onbeschrijfelijk. Toen 
ik Girl schreef, vroeg ik me af wie er 
naar een film wil over een meisje dat 
gevangen zit in een jongens lichaam en 
ballerina wil worden. En kijk nu (lacht): 
de film speelt in zes zalen tegelijk. 
Eindelijk, want er is al veel over gezegd 
en geschreven. De dag na de opening, 
op woensdag 10 oktober, zit ik in De 
Krook voor een gesprek op de Talkies. 
Op de World Soundtrack Awards kan ik 
er helaas niet bij zijn. Onze componist 
Valentin Hadjadj is er genomineerd 
voor beste Belgische soundtrack.”



Van 9 tot 19 oktober kun je op acht locaties terecht voor het 45ste Film Fest Gent. 
Heel wat buitenlandse films beleven er hun Belgische première. Dit jaar is er een 
focus op Hongarije. ’s Lands belangrijkste filmfestival opent met Girl van de Gentse 
cineast Lukas Dhont. Het festival sluit af met Beautiful Boy, het Engelstalige debuut 
van Felix Van Groeningen. De jaarlijkse hoogmis van de filmmuziek, de World 
Soundtrack Awards, vindt op woensdag 17 oktober plaats in Capitole. 
 + www.filmfestival.be • 09 242 80 60

Week van de Fair Trade
WO 3 - ZA 13 OKT
Wist je dat Gent zich sinds juni ‘Europe-
se hoofdstad van eerlijke handel’ mag 
noemen? Tijdens de Week van de Fair 
Trade ontdek je adresjes die eerlijke 
producten aanbieden. Op 13 oktober, 
Wereldwinkeldag, organiseren de 
zeven Wereldwinkels activiteiten rond 
chocolade. Je kunt ook met je klas naar 
het Vredeshuis voor een workshop. 

 www.gentfairtrade.be  
 (klik op ‘info & events’)
 09 223 29 53 (Gent Fair Trade)

Daily Talkies over Film
WO 10 – VR 19 OKT 
Tijdens het Film Fest Gent kun je in het 
Krookcafé (Miriam Makebaplein 1) van 
12.30 tot 13.15 uur naar de gratis ‘Daily 
Talkies’. Patrick Duynslaegher of Roel 
Van Bambost praten met de gasten van 
het festival. Reserveren hoeft niet. Op 
10 oktober gaat het met Lukas Dhont 
over Girl. Felix Van Groeningen komt 
langs op 18 oktober.

 www.stad.gent/bibliotheek  
 (klik door op ‘activiteiten’)
 09 323 68 81 (Bibliotheek De Krook)

Weekend van de Klant
Shop-op Zondag
ZA 6 EN ZO 7 OKT 
Deze maand valt Shop-op Zondag in 
het Weekend van de Klant. Handelaars 
leggen hun klanten dan extra in de 
watten. Gent is dit jaar de gaststad. 
In Shoppingcenter Zuid en De Post 
(Korenmarkt) treden verschillende 
artiesten op. Radiozender MNM 
maakt het hele weekend live radio 
vanuit De Post en organiseert dj-sets 
in verschillende cafés. Op Shop-op 
Zondagen zijn bus en tram naar en in 
Gent gratis.

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

Week van de Markt
MA 1 TOT VR 7 OKT
Ga je tijdens de eerste week van 
oktober winkelen op de markt? Dan 
krijg je een toffe boodschappentas 
cadeau van de marktkramers. De actie 
loopt zolang de voorraad strekt. Gent 
telt 24 wekelijkse markten. Kijk op de 
website voor een overzicht.

  www.stad.gent (tik ‘markten in Gent’ 
 in het zoekvenster). 
  09 323 63 99 (Dienst Evenementen,   

 Feesten, Markten en Foren)

Liedjes uit 
de Lage Landen
VANAF VR 5 OKT 
De Sint-Pietersabdij pakt vanaf 5 
oktober uit met Lang leve de Muziek! 
zestig jaar liedjes uit de Lage Landen, 
een tweeduizend vierkante meter 
grote belevingstentoonstelling. Ook in 
de bibliotheek herontdek je de Neder-
landstalige muziek en rockklassiekers. 
Twee wijkbibliotheken bieden een 
snuistercollectie aan: Nederlandstalige 
cd’s in Zwijnaarde (Heerweg-Zuid 22) 
en klassiekers in pop en rock aan de 
Watersportbaan (Neermeerskaai 2a). 
Bibliotheek De Krook (Miriam Makebap-
lein 1) organiseert een kleine expo en 
een gratis optreden met Senne Guns op 
zaterdag 13 oktober, om 15 uur.

 www.langlevedemuziek.be   
 www.stad.gent/bibliotheek  

 (klik door op ‘activiteiten’)

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

Ontdek meer activiteiten 
op www.uitingent.be

 www.facebook.com/uitingent
 @UiTinGent
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Film Fest Gent
 

DI 9 - VR 19 OKT

TIP

OKTOBER
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Op 18 oktober komt de Nederlandse auteur Tommy Wieringa naar Bibliotheek 
De  Krook (Miriam Makebaplein 1). De gelauwerde schrijver, bekend van romans 
als Joe Speedboot en Dit zijn de namen, neemt plaats in de Paarse Zetel voor een 
interview met Griet Pauwels. Wieringa’s werk is wereldwijd vertaald. Het interview 
vindt plaats van 12.30 tot 13.15 uur. Reserveer je gratis plekje via www.stad.gent/
bibliotheek (klik door op ‘activiteiten’) of 09 224 22 65 (Vormingplus).

agenda Intrede van de Sint
Stadshal

SAVE THE DATE >
ZO 18 NOV

#Genttegenarmoede 
WO 17 OKT 
Kom je mee tamtam maken tijdens 
de Werelddag van Verzet tegen 
Armoede? Haal de tattoo in een 
tattooshop en plak hem op je arm. 
Kom om 17 uur naar de Korenmarkt 
met een voorwerp om ‘tamtam’ mee 
te maken. Van daar vertrekt een op-
tocht naar het Sint-Pietersplein. Voor 
sommige andere activiteiten moet je 
je inschrijven.

 www.genttegenarmoede.be 
 09 266 99 51 (OCMW Gent)

Dag van de Trage Weg
ZO 21 OKT
Gent promoot trage wegen voor 
traag niet-gemotoriseerd verkeer. Op 
de Dag van de Trage Weg kun je dit 
jaar in Sint-Amandsberg deelnemen 
aan twee wandelingen van 3 en 7 
kilometer georganiseerd door de 
vereniging ‘Oude Bareel Natuurlijk!’. 
Ze starten doorlopend tussen 14 en 16 
uur aan Parochiaal Centrum De Kring 
(Beelbroekstraat 2). Inschrijven kan 
via oudebareelnatuurlijk@gmail.com.

 www.stad.gent/tragewegen
 09 266 77 60 (Projectbureau Ruimte)

Jobbeurs
DI 16 OKT
Op zoek naar werk? Op de gratis job-
beurs in de Handelsbeurs op de Kouter 
stellen ruim 55 Gentse werkgevers 
tussen 13.30 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)

Ud Festival
VANAF DO 11 OKT 
In De Centrale (Kraankindersstraat 2) 
staat de Arabische luit een maand lang 
centraal. Het Ud Festival, een concert-
formule overgewaaid uit Nederland, is 
voor het eerst te zien in ons land. Op het 
programma staan concerten van lokale 
en internationale artiesten onder wie En 
Chordais, Karim Baggili, Le Trio Joubran 
en Rabih Abou-Khalil.   

 www.decentrale.be
 09 265 98 28 

Expo: 
Wonen in diversiteit
VANAF DI 9 OKT 
Kandidaat-vluchtelingen wonen door-
gaans in opvangcentra buiten de stad. 
Het architectencollectief HEIM denkt 
na over innovatieve woonvormen die 
de integratie van erkende vluchtelin-
gen kunnen verbeteren. In Bibliotheek 
De Krook (Miriam Makebaplein 1) 
zie je inspirerende projecten uit 
binnen- en buitenland. Tickets voor de 
openingsavond en rondleidingen op 
27 oktober en 17 november bestel je 
op 09 224 22 65 of info.gent.eeklo@
vormingplus.be.

 www.stad.gent/bibliotheek (klik   
 door op ‘activiteiten’) 
 09 323 68 73 (Bibliotheek De Krook)

Groenevent met pit 
VR 12 - ZO 14 
Waar vind je duurzaam geteeld 
voedsel? Hoe begin je aan verticaal 
tuinieren? De nieuwe lifestylebeurs 
Pit brengt alle initiatieven rond de 
korte voedselketen samen van 12 tot 
14 oktober in de Floraliënhal in het 
Citadelpark. Ook Gent en Garde, het 
platform van de Stad voor lekkere, 
lokale en duurzame voeding, is van de 
partij. Kom je graag langs? Surf naar 
www.stad.gent/pit en maak kans op 
een duoticket.
 09 268 23 00 

 (Dienst Milieu en Klimaat)

Tommy Wieringa

DO 18 OKT 

TIP

OKTOBER



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
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Museum van de misdaad 
(16+)
VANAF VR 26 OKT  
Vingerafdrukken, wapens, schedels … 
De Gentse gerechtelijke politie bewaart 
sinds de jaren 1930 een eigenaardige 
verzameling: foto’s, objecten en dos-
siers die tonen hoe misdaden werden 
onderzocht. Het STAM (Godshuizenlaan 
2) maakt met deze criminele collectie 
de tentoonstelling Het museum van 
de misdaad. Op woensdag 31 oktober 
kunnen ouders intekenen op een 
rondleiding terwijl hun kinderen (6-12 
jaar) de workshop ‘Gestolen stad’ 
volgen. Schrijf je in op www.go.stad.
gent/stam. Geen internet? Bel Gentinfo 
(09 210 10 10).

 www.stamgent.be
 09 267 14 00 (STAM)

Silence for Peace
ZA 27 OKT
Kun je vanuit verstilling de groeiende 
polarisatie in de samenleving tegen-
gaan? Elke minuut stilte verbindt je 
met jezelf, de wereld, de ander, zegt de 
stiltebeweging. Zelf ervaren? Kom op 27 
oktober naar de stadshal op het Emile 
Braunplein. Van 12 tot 18 uur is er een 
stille sit-in in groep.

 www.strijdmeevoorvrede.gent
 09 233 42 95 (Vredeshuis)

Digitale vorming 
DO 25 OKT 
In de workshop Digitaal maken voor 
volwassenen leer je op 25 oktober 
prachtige letters uit karton of licht 
hout snijden. Je werkt met een 
lasercutter in Bibliotheek De Krook 
(Miriam Makebaplein 1) tussen 19 en 
21.30 uur. In de voormiddag, van 10 
tot 12.30 uur, is er een gratis digicafé 
voor beginners, over online nieuws. 

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

Jeugdfeest G-sport
ZO 21 OKT 

Kinderen en jongeren met een 
beperking of autisme kunnen zich 
op 21 oktober uitleven op het 
jeugdsportfeest van de Sportdienst 
en Parantee-Psylos. In sporthal Hekers 
(Ter Linden 29, Zwijnaarde) krijgen ze 
van 10 tot 16 uur initiaties in onder 
meer rolstoelrugby, atletiek en dans. 
Schrijf je in tot en met zondag 14 
oktober.

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

Dag van de
Jeugdbeweging 
VR 19 OKT
Vrijdag 19 oktober 
is de Dag van de 
Jeugdbeweging. Dat 
wordt gevierd tussen 
16 en 18 uur met alle 
leden en leiders van de 
Gentse jeugdbewegingen 
in het Coyendanspark 
(Voorhoutkaai 43). Je 
kunt er genieten van de 
dj’s van Fonkel, liveradio 
en massaspelen. 
 09 269 81 10 (Jeugddienst)

De Nachtwacht 
ZO 28 - WO 31 OKT
 
Gezellig griezelen met 
Halloween? Kinderen 
van 6 tot 12 jaar kunnen 
vier dagen terecht in 
De Wereld van Kina: de 
Tuin (Berouw 55).Tijdens 
Nachtwacht, telkens 
van 8 tot 21 uur, spelen 
spinnen en slangen de 
hoofdrol. Aanraken mag! 
Kinderen van 6 tot 9 jaar 
kunnen knutselen. Ben je 
tussen 9 en 12 jaar? Dan 
mag je op spinnensafari 
op jacht naar spannende 
spinnenweetjes.

 www.dewereldvankina.be
 kinatuin@stad.gent 

  09 225 05 42

Mobiel 
makerslab 
MA 29 TOT WO 31 OKT
Een stad in de wolken? Vol 
futuristische gebouwen? 
In Bibliotheek Brugse 
Poort (Blazoenstraat 
9) bouw je tijdens het 
makerslab de stad van je 
dromen met lasercutting 
en 3D-printing. Bekleed 
de stad met zelf 
ontworpen stickers en 
beleef hem in Virtual 
Reality. Van 29 tot 31 
oktober, telkens van 9.30 
tot 16.30 uur. Deelnemen 
is gratis, maar schrijf je 
in via www.stad.gent/
bibliotheek (klik door op 
‘activiteiten’).
 09 224 22 65 (Vormingplus) 

Big Bang Festival
ZO 28 OKT
Wil je je kinderen laten 
kennismaken met de 
rijkdom en diversiteit 
van muziek? Dat kan 
tijdens het Big Bang 
Festival, een avontuurlijk 
muziek- en klankfestival 
voor kinderen vanaf 4 
jaar. De voorstellingen 
vinden plaats in 
Muziekcentrum De 
Bijloke (Godshuizenlaan 
2). Een overzicht van alle 
activiteiten vind je op 
www.bigbangfestival.eu 
(klik op ‘Gent 2018’). 

 www.bijloke.be
 09 323 61 00
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WEDSTRIJD

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode: 

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden de treinwagon vlak bij de 
Zoë Borluutbrug.
• Frauke De Landtsheer, Gentbrugge
• Sofie De Smedt, Gent
• Dirk De Wilde, Gent
• Claire Lavirotte, Gent
• Sarah Pauwels, Mariakerke

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

GENTINFO

Vraag het aan

BE-Alert is een alarmsysteem waarmee de Stad je verwit-
tigt in geval van een noodsituatie, zoals een grote brand, 
een omvangrijke stroompanne of een aanslag. Zo krijg je 
snel de juiste raad, bijvoorbeeld om ramen en deuren te 
sluiten. Dat gebeurt met een sms, een gesproken bericht 
via een vaste telefoonlijn, e-mail, sociale media en zelfs 
fax. Schrijf je in op www.be-alert.be. Geen internet of 

e-mailadres? Bel Gentinfo op het nummer 09 210 10 10 
voor hulp bij je registratie. 

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’

Er is een grote 
stroompanne. Wie houdt 

mij op de hoogte?
VANESSA COCQUYT BELEIDSMEDEWERKER ONDERWIJS

Vijf winnaars 
krijgen een theedoek, ontworpen 
door Ilse Acke en gemaakt op 
de oude weefgetouwen van het 
 Industriemuseum, een setje unie-
ke wenskaarten van het museum 
en een duoticket voor de nieuwe 
tentoonstelling.

COLOFON 
Stadsmagazine Gent is een uitgave van de Dienst Communicatie (Stad Gent).
09 266 52 92, stadsmagazine@stad.gent, www.stad.gent/stadsmagazine
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Mieke Hullebroeck, algemeen directeur, stadhuis, 
 Botermarkt 1, 9000 Gent EINDREDACTIE DIENST COMMUNICATIE Yves Deckmyn (coördinatie), 
Mieke De Buysere en Thomas Lecompte. REALISATIE F-TWEE UITGEVERIJ Maarten Messiaen 
(bladcoördinatie en redactie) Joram De Bock, Bart Desomer, Frank Goetmaeckers en 
Nathalie Van Laecke (redactie), Stephanie Jacobs, Marlies Nachtergaele,  
Bjorn Vandenbussche (vormgeving), Anne Deknock, Michiel Devijver,  
Thomas Sweertvaegher (fotografie). MEER NUMMERS www.stad.gent/stadsmagazine
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1  @GIDSINGENT
Lourdes, Oostakker
2  @HADEWIJCHVANDENHEEDE 

Sint-Veerleplein
3  @JOLIJNBOUMON

Keuzemeersen
4  @ FERDINANDFEYS 

Streetart

5  @NICKVERBAEYS
Fietsstraat
6  @STEVENVANHEMELRYCK

Vuurwants
 7  @HEREN_LOEBAS
Bruggenbouwers

JOUW

FOTO
HIER

2

5 6

7

43

1

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

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

Of mail ze naar 
stadsmagazine@stad.gent. 

Misschien komt je foto wel in het 
Stadsmagazine van volgende 

maand terecht.

#INSTAGENT



gratis

DIGITALE 
DOEBEURS

DE KROOK

www.stad.gent/digitaledoebeurs

20 OKT 2018
van 11 tot 17 uur 

18_01178_Digitale week_Backcover Doebeurs Stadsmagazine.indd   1 11/09/18   09:14


