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GENTINFO 09 210 10 10
Vragen over stadsdiensten? 
Op dit nummer kun je van 
maandag tot en met zaterdag 
terecht, van 8 tot 19 uur. 

 gentinfo@stad.gent  
 www.stad.gent/gentinfo

COLOFON 
Stadsmagazine Gent is een uitgave van 
de Dienst Communicatie - Stad Gent. 
•  Verantwoordelijke uitgever:  

Stadssecretaris Paul Teerlinck, 
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

•  Eindredactie en coördinatie:  
Jan De Vos 

 09 266 52 92 
 stadsmagazine@stad.gent 
 www.stad.gent/stadsmagazine
  stadsbestuurgent 
  @Stadgent
  Stad Gent 

Postadres:  
Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

•  Stadsmagazine Gent is een realisatie 
van f-twee uitgeverij, www.f-twee.be 

•  Werkten aan dit nummer mee:  
Ellen Beyaert, Ine Bonte, Anne 
Deknock, Bart Desomer, Mieke De 
Buysere, Frank Goetmaeckers, Jens 
Haché, Thomas Lecompte, Veronique 
Temmerman, Bjorn Vandenbussche, 
Nathalie Van Laecke, Klaas Verdru.

S.M.A.K.

Onzichtbare schoonheid
Philippe Van Cauteren, artistiek 
directeur van het S.M.A.K., kijkt 
om de paar seconden naar het 
uurwerk op zijn smartphone. 
Hij heeft een afspraak met 
Haider Jabbar die enkele 
weken geleden erkend werd 
als vluchteling en een apparte-
ment in Gent zoekt. “Het wil 
niet lukken. Verhuurders zijn 
zeer wantrouwig. Daarom dat 
ik deze namiddag met hem 
meega. Misschien helpt het.”
Jabbar is een van de vijf Iraakse 
kunstenaars die in het S.M.A.K. 
exposeren. Hij schildert in 
vluchtige, bijna kleurloze water-
verf de hoofden van geëxecu-
teerde mannen die hij in de 
straten van Bagdad zag liggen. 
Latif Al Ani van zijn kant laat 
met zijn foto’s uit midden jaren 
vijftig een vergeten modern 
Bagdad zien. Om deze expo 
samen te stellen, reisde Van 
Cauteren naar Irak dat recht 
probeert te krabbelen na de 

Amerikaanse bezetting en 
ondertussen onder vuur van IS 
ligt. “De oorlogsdreiging kruipt 
onder je huid. Ik ga wel vaker 
op bezoek bij kunstenaars. 
Maar in Bagdad moest dat met 
een gepantserd voertuig en in 
het atelier van de kunstenaar 
sta je naar zijn werk te kijken, 
samen met een paar body-
guards en hun kalasjnikovs.”
Van Cauteren presenteerde zijn 
selectie van vijf kunstenaars 
tijdens de Biënnale van Venetië 
en bracht hun werken daarna 
naar Gent. De titel ‘Invisible 
beauty’ verwijst naar hun kunst 
die nooit tentoongesteld 
wordt. “We bieden hen dankzij 
de samenwerking met de Ruya 
Foundation een podium dat in 
hun Bagdad niet meer bestaat. 
De oorlog heeft alles weg- 
gevaagd. Ik heb er een lezing 
gegeven. Achteraf kwam een 
van de toehoorders me 
vertellen wanneer de vorige 

lezing plaatsvond: in 1957.”
Kan kunst Bagdad redden? 
“Ab-so-luut niet. Ik wil wel de 
westerse arrogantie en 
onwetendheid aantonen. In 
Bagdad woedt al generaties 
onderdrukking en oorlog, en 
daar hebben wij schuld aan. De 
dag van de aanslag in Brussel 
hebben drie kunstenaars uit 
Bagdad naar het S.M.A.K. 
gebeld. Om te vragen hoe het 
hier ging. Kun je je dat 
voorstellen? Autobommen 
ontploffen in Bagdad elke dag. 
Hebben wij al eens gebeld, 
gewoon om te vragen hoe het 
daar met hen gaat?”

‘Invisible beauty’, met Latif Al Ani, 
Akam Shex Hadi, Rabab Ghazoul, 
Salam Atta Sabri en Haider Jabbar,
tot 4 september in het S.M.A.K.
Jan Hoetplein 1  09 240 76 01

 www.smak.be  
Bevoegd: schepen Annelies Storms

De foto's van Akam Shex Hadi tonen het Irak van vandaag, met op de grond telkens een lang, zwart doek dat verwijst naar de vlag van IS.
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Als we de affiche van de 
Gentse Feesten mogen 
geloven, verandert op 15 juli 
de stad tien dagen lang in één 
grote flipperkast. En wij zijn 
de balletjes. Tilt slaan is niet 
uitgesloten, met zo’n immens 
aanbod. 

Gezocht:
huiskamer

Via ‘Artiest zoekt Feestneus' 
kun je een liveband of animatie 
boeken voor je straatfeest. 
Helemaal gratis. Om ook 
Gentse muzikanten met een 
luisterrepertoire een podium te 
bieden, worden nu ook knusse 
woonkamers gezocht. 

Leer 
zwemmen

De perfecte schoolslag of 
een foutloze crawl? In de 
nieuwe zwemlessen van de 
Sportdienst maakt het in 
eerste instantie niet zoveel uit. 
“In het begin ligt de focus op 
waterwennen en veiligheid. 
Pas daarna leert je kind een 
echte zwemstijl.”

Veel  
plezier
in de zomer

In je luie zetel hangen 
is geen optie: tijdens de 
zomervakantie valt er 
opnieuw van alles te beleven 
voor de Gentse jeugd. 
De pret komt zelfs tot in je 
eigen wijk … Een greep uit het 
zomeraanbod.

06

11

16

19

05  Sportcursussen september

08  Infografiek Start in Gent

09  Jong & Wijs

14  Wedstrijd waar in Gent?

15  Inloophuis dementie

18  Fair Food Fest

20  Agenda

10 het ding
van Stephanie Vermeulen
Dienst Milieu en Klimaat

3



kort

Laura Verhulst, ook gekend als 
Madam Bakster, werd verkozen 

tot Dé Gentse Student-
Ondernemer 2016: een titel die 
gepaard gaat met een geldprijs 

van 500 euro. Laura bedenkt en 
bakt gezonde desserts waarvan 

ze de recepten deelt op  
www.madambakster.be, een 
online bakkerij. Op 15-jarige 

leeftijd verloor Laura 25 
kilo, waarna ze intensief met 

voeding bezig bleef. Sinds vorig 
jaar vond ze een evenwicht 

tussen lekker en gezond eten, 
iets wat ze – samen met haar 

passie voor ondernemen – met 
iedereen wil delen.

 09 210 10 60 (Ondersteuningspunt 
Ondernemers Gent)

Nieuw en studeren?
Voortraject Hoger 
Onderwijs

Anderstalige nieuwkomers met een 
diploma secundair onderwijs die 
een Nederlandstalige opleiding 
willen volgen aan een hogeschool 
of universiteit, kunnen een 
voorbereidend jaar volgen. Voor dit 
Voortraject Hoger Onderwijs kun 
je je nog tot vrijdag 30 september 
aanmelden bij In-Gent vzw via 
marijke.vanpetegem@in-gent.be of 
op 09 235 26 70.

 www.in-gent.be  
 09 265 78 40

Dringend  
vrijwilligers  
gezocht

Elk jaar gaan duizenden mensen de 
strijd aan tegen kanker. Om hen bij 
te staan, werkt de Stad opnieuw mee 
aan de azaleaverkoop van Kom op 
tegen Kanker, dit jaar op vrijdag 16 en 
zaterdag 17 september. De opbrengst 
gaat integraal naar de actie Kom op 
tegen Kanker. Ben je 16 jaar of ouder 
en wil je mee plantjes verkopen? 
Neem voor maandag 20 juni contact 
op met het Departement Samenleven, 
Welzijn en Gezondheid.

  09 266 73 83 
 dep.samenlevenwelzijngezondheid@stad.gent 

BUURTTUINCAFÉ
Hoe organiseer je je in een buurt- 
moestuin? Wat kun je doen om een 
succesvolle oogst te hebben? Dat kom 
je te weten tijdens het Buurttuincafé, 
waar Gentenaars hun ervaringen en 
tips met je delen. Trek gepaste kledij 
en schoenen aan en breng eventueel 
wat materiaal mee, want er wordt ook 
getuinierd. Het eerstvolgende Buurttuin-
café vindt plaats op vrijdag 10 juni in De 
Tuin van Heden, Meierij 178 in Ledeberg, 
van 19 tot 22 uur. Hou het forum Gent 
en garde in de gaten voor de volgende 
buurttuincafés. 

 www.gentengarde.be 
 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)
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DÉ GENTSE STUDENT-ONDERNEMER 
EN DE WINNAAR IS …



Aangepaste openingsuren
tijdens Gentse Feesten 

Ga je tijdens de zomervakantie op reis en moeten je 
reisdocumenten vernieuwd worden? Hou er dan 

rekening mee dat de loketten van de Dienst 
Burgerzaken van zaterdag 16 tot zondag 24 juli 
beperkt open zijn. Daardoor zal het ook langer duren 
vooraleer je de gevraagde documenten kunt afhalen. 
Wie een nieuwe eID, Kids-ID of een reispas nodig 

heeft, vraagt die dus het best zo snel mogelijk aan. 
Ook andere stadsdiensten zijn beperkt open tijdens 

de feesten. Een overzicht vind je op www.stad.gent (tik 
‘dienstregeling stadsdiensten’ in het zoekvenster).

  09 210 10 10 (Gentinfo)

SPORTCURSUSSEN SEPTEMBER
SCHRIJF JE IN
In september start een nieuw cursusseizoen van de Sportdienst. Kinderen 
tussen 1 en 18 jaar kunnen via een halfjaarlijkse cursus of 15-lessenreeks 
kennismaken met zwemmen (volgens nieuwe leerlijn), tennis, badminton, 
Multi SkillZ, sportcarrousel, enzovoort. Voor volwassenen is er – ook in 
de vorm van jaarlijkse cursussen – onder meer aquagym, conditietraining, 
zwemmen en tennis. Aan het grootste deel van de jaarcursussen kun je 
deelnemen met een sportkaart, een meerbeurtenkaart voor een cursus 
naar keuze op een moment naar keuze. De sportkaart is verkrijgbaar in 
de zwembaden Rooigem (Peerstraat 1), Strop (Stropstraat 31), Van Eyck 
(Veermanplein 1), S&R Rozebroeken (Victor Braeckmanlaan 180) en in de 
Stadswinkel (belfort, Botermarkt 17a). Gentenaars kunnen inschrijven vanaf 
zaterdag 18 juni, niet-Gentenaars vanaf maandag 20 juni. Dat kan op  
www.stad.gent/sport, telefonisch of in het Huis van de Sport, Zuiderlaan 13.

  09 266 80 00 (Sportdienst)   
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ZOMERSPORTEN 
VOOR VOLWASSENEN

Wil je je conditie tijdens de 
zomer op peil houden of van een 
nieuwe sport proeven? Tijdens 
de vakantiemaanden biedt de 
Sportdienst zomersporten aan 
voor volwassenen, zoals padel, 
tennis, zwemmen, beachvolley 
en yoga. Inschrijven kan vanaf 
woensdag 25 mei op  
www.stad.gent/sport, telefonisch 
of in het Huis van de Sport, 
Zuiderlaan 13.

  09 266 80 00 (Sportdienst)
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“Eerst de 
veiligheid, dan pas 

de zwemstijlen.”

VAN EENDJE  
TOT ORKA 
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leren zwemmen

De perfecte schoolslag of een foutloze crawl? In de nieuwe 
Leerlijn Zwemmen van de Sportdienst maakt het in eerste 

instantie niet zoveel uit, zolang je de lengte van het zwembad 
maar veilig en wel overbrugt. “In het begin ligt de focus op 

waterwennen en veiligheid. Pas daarna leert je kind een echte 
zwemstijl.”

INFO  
Sportdienst  09 266 80 00

 sportdienst@stad.gent 
 www.stad.gent/sport

  
 www.facebook.com/gentsport
 

Bevoegd: schepen Resul Tapmaz

De klassieke schoolslag is geen priori-

teit meer in de nieuwe Leerlijn Zwem-

men. “Het is vooral de bedoeling dat de 

kinderen veilig de kant halen en zich 

efficiënt kunnen verplaatsen”, vertelt 

Carine Van den Berghe van de Sport-

dienst. De nieuwe leerlijn wordt daar 

vanaf september ook toegepast. “We 

hebben een aangepast programma, 

naargelang van wat de kinderen al 

kunnen. De allerkleinsten leren tijdens 

de eerste fase wennen aan het water, in 

het instructiebadje. We gaan bijvoor-

beeld bellen blazen in het water of 

speelgoed van de bodem halen. Er zijn 

in deze fase drie brevetten te halen: 

eendje, zeepaardje en pinguïn. In de 

tweede fase voorzien we twee brevet-

ten: waterschildpad en dolfijn. De focus 

ligt op leren overleven: de kinderen 

leren onder meer drijven op rug en buik, 

als een pijl door het water glijden en 

door een hoepel zwemmen. In de derde 

fase ten slotte leren ze veilig zwemmen 

in het diepe. Wie deze fase volledig 

doorspartelt, krijgt het brevet van ‘orka 

– zwembadveilig 50 meter.”

De term ‘doorspartelen’ moet je niet té 

letterlijk nemen. In principe speelt het 

geen rol hoe je die 50 meter overbrugt, 

maar de basis voor schoolslag en crawl 

wordt wel al gelegd. 

Carine Van den Berghe: “Pas na de derde 

fase volgt de verfijning van de zwem- 

stijlen. De orka’s kunnen dan gaan voor 

een brevet 200 meter schoolslag, crawl 

of rugslag.” 

825 plaatsen
Les volgen kan in zwembad Rooigem, 

op woensdag- en zaterdagnamiddag,  

of zwembad Strop op zaterdagvoor-

middag. Carine Van den Berghe: “We 

breiden het aantal plaatsen uit van 700 

naar 825 – wie al zwemles volgt, krijgt 

voorrang. Voor 15 lessen – daarmee haal 

je gemiddeld 1 brevet – betaal je tussen 

61,50 en 85,50 euro. Voor mensen met 

een beperkt inkomen is dat tussen 12,30 

en 17,10 euro. Ook volwassenen kunnen 

bij ons leren zwemmen – in een aparte 

groep welteverstaan.” 

De nieuwe zwemcursussen starten in 

september. Inschrijven kan vanaf 

zaterdag 18 juni om 9 uur via   

www.stad.gent/sport, bij Gentinfo  

(09 210 10 10) of in het Huis van de Sport, 

Zuiderlaan 13. 

“Ook volwassenen 
kunnen bij ons 

leren zwemmen.”
VAN EENDJE  
TOT ORKA 



Start in Gent
Om de slaagkansen voor startende 

ondernemingen te verhogen, kunnen 
(her)starters een starterscontract 

afsluiten met de Stad.  
In juni wordt het 300ste contract officieel 

ondertekend …

375  
aanvragen sinds 2008
342 beginnende ondernemers

33 herstarters

301 
starterscontracten

goedgekeurd

95% 
van de ondernemers is  

nog actief na 3 jaar

140starters 
zijn tussen 31 en 40 jaar
= 47% van alle starters 

GESLACHT

115   186 

TOP 5 sectoren
met een starterscontract

1  horeca: 60 
2  diensten: 59 
3  winkel: 55
4  bouw: 38
5  ICT: 34 

1
STARTER

101

200

STARTER

STARTER

 AFKOMST

 266 35
 Belgen Nieuwe Belgen

De Stad betaalt 40% van alle kosten 
voor opleiding, advies en investeringen 

• maximale tussenkomst van 5.000 euro
• het (aangepaste) reglement vind je op 

www.oogent.be/starterscontract

Karel Dejonghe
Ostron

(verhuur audiovisueel 
materiaal)

 Denis Dewilde
De Wilde Brouwers  

van Gent

Valérie Lagrou 
De Warempel
(flexitarisch 
restaurant)

2.474 
nieuwe ondernemingen startten vorig jaar in Gent 

(bron: Graydon)

Het starterscontract kreeg de 
Europese Award  

voor Ondernemerschapsbevordering
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jong en wijs

Multimove, Multi SkillZ  
& de Sportcarrousel
Op verkenning
Multimove, Multi SkillZ en de Sportcarrousel zijn drie sportlessen-
reeksen die de nadruk leggen op motorische vorming en het 
verkennen van verschillende disciplines. Multimove is er voor 
kinderen van 3 tot 5 jaar, Multi Skillz voor kinderen van 6 tot 9 jaar 
en de Sportcarrousel voor kinderen van 8 tot 11 jaar. De lessen 
worden halfjaarlijks georganiseerd en starten in september. 
Gentenaars kunnen inschrijven vanaf zaterdag 18 juni, niet-
Gentenaars vanaf maandag 20 juni. Dat kan op www.stad.gent/
sport, telefonisch of in het Huis van de Sport, Zuiderlaan 13.

 

Gent is een kind- en jeugdvriendelijke stad. Wil je meer weten? 
Surf naar www.jongenwijs.gent.

De wijste vlag
Wedstrijd
Hoe ziet de ideale stadsvlag er volgens jou uit? Kinderen tussen 6 en 12 
jaar kunnen hun eigen ‘wijs’ ontwerp bezorgen aan de Jeugddienst. Dat 
kan digitaal via kindersecretaris@stad.gent of op papier bij de Jeugddienst, 
Kammerstraat 10. Indienen kan van woensdag 1 juni tot en met maandag 15 
augustus. De winnende vlag zal in de 'Jong en Wijze Maand' oktober (een 
maand vol kind- en jeugdvriendelijke activiteiten) her en der in de binnenstad 
opduiken. Meer info vind je op jongenwijs.gent.

 09 269 81 10 (Jeugddienst)

 AFKOMST

 266 35
 Belgen Nieuwe Belgen
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Jong & Wijsprijs
Kies je kandidaat
De Stad reikt de Jong & Wijsprijs uit aan iemand 
– een persoon of organisatie – die ertoe bijdraagt 
om van Gent een kind- en jeugdvriendelijke stad te 
maken. Wil je iemand (of jezelf) kandidaat stellen? Surf 
naar jongenwijs.gent, beantwoord de vragen op het 
formulier en maak kans op een geldprijs van 750 euro. 
Indienen kan van woensdag 1 juni tot en met zondag 31 
juli. De winnaar wordt in oktober bekendgemaakt.

  09 269 81 10 (Jeugddienst)
Maak je idee waar
Ben je tussen 14 en 30 jaar en heb 
je een sociaal, artistiek, cultureel, 
educatief of sportief idee? ‘Alles 
Kan’ geeft je de kans om dat idee 
te realiseren, met een subsidie 
die tot 3.000 euro kan oplopen. 
Meedoen? Surf naar  
www.alles-kan.be en doorloop 
de acht stappen, ten laatste acht 
weken voor de geplande start van 
je project.

 09 269 81 10 (Jeugddienst)

© what-s
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Een gratis hangende moestuin met radijsjes,  
voor op je balkon? Wie zoekt die vindt … een doe-

het-zelf kit bestaande uit onder meer een juten zak 
en radijszaad – als de radijzen geoogst zijn kun je 

er ook andere groenten en kruiden in telen. 
“We hebben duizend doe-het-zelf kits verstopt, 

onder meer in de Gentse musea”, vertelt Stephanie 
Vermeulen (Dienst Milieu en Klimaat). “Op zondag-

ochtend 29 mei kun je nog gaan zoeken in het  
Gravensteen, op 5 juni in het STAM en op 12 juni in 

de Sint-Baafsabdij. Je kunt ook een hangende tuin win-
nen tijdens de jutezakkenrace tijdens het Fair Food Fest,  
op 4 juni in LDC De Knoop. 
En als je je voor donderdag 30 juni inschrijft op  
go.stad.gent/gentengarde maak je ook kans op een 
gratis exemplaar.”
Hoe je de kit precies in elkaar knutselt, lees je op  
www.gentengarde.be. “Als je er een foto post van het 
resultaat, maak je kans op nog een extra geschenk …”

 09 266 57 01 (Dienst Milieu en Klimaat)

Hangende moestuin

van Stephanie Vermeulen
Dienst Milieu en Klimaat

het ding
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De Feesten starten zoals vorig jaar al 

op vrijdag, dit jaar met een nieuw 

openingsevent. Op vrijdag 15 juli 

trekken de in witte marcellekes gesto-

ken muzikale lolbroeken van Die 

Verdammte Spielerei de ‘langste 

fanfare’ op gang. Ze starten om 18 uur 

op het Sint-Baafsplein en nemen alle 

feestvierders mee naar het Coyen-

danspark, voor wat de langste fanfare 

ooit moet worden in de 173-jarige 

geschiedenis van de Gentse Feesten.

Ook nieuw is de doorbraak van 

namiddagprogramma’s voor gezin-

nen op zowat alle pleinen. Een 

bijgestuurd subsidiereglement geeft 

extra punten voor gezinsvriendelijke 

activiteiten en de organisatoren 

hebben de boodschap begrepen. Zo 

kun je met je kroost naar het 

Jeugdcircusfestival in het Baudelo-

hof. Eline Vyncke (Circusplaneet): 

“Ouders en kinderen kunnen samen 

circus-workshops volgen. En we 

sluiten af met een groots circuscaba-

ret.”

Ivan Saerens (Onder de draak vzw) 

laat trots weten dat het Sint-Baafs-

plein dé supergroep voor de allerjong-

sten wist te strikken. “Op vrijdag 22 

juli stapt K3 op ons podium. Het 

optreden is gratis, zoals alle optre-

dens op de Feesten.” 

Als we de affiche van de Gentse Feesten mogen geloven, verandert op 15 juli de stad 
tien dagen lang in één grote flipperkast. En wij zijn de balletjes. Tilt slaan is niet 

uitgesloten, met zo’n immens aanbod. 

Gentse Feesten

>>

11

FEESTEN ALS  
EEN FLIPPERBAL
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De Korenmarkt heeft zich 

laten inspireren door de 

talentenjachten op tv en 

organiseert er zelf één 

voor 6 tot 12-jarigen.  

De Oude Beestenmarkt 

brengt voor het eerst een 

namiddagprogramma, 

specifiek gericht op 

gezinnen met kinderen. 

Autostrade-
theater
Het is niet de bedoeling 

dat de Feesten nog verder 

uitbreiden naar andere 

locaties en buurten, maar 

een paar organisatoren 

kregen toch groen licht 

om buiten de lijntjes hun 

ding te doen. Zo neemt 

Boomtown dit jaar niet 

alleen de Kouter en de 

Handelsbeurs in, maar ook 

de Opera. En het festival 

voor circus en kunsten 

MiramirO zocht naar 

verrassende locaties, 

verklapt Steven De Jonge: 

“We spelen graag in sterke 

decors en die liggen niet 

altijd in de kuip. Daarom 

doen we dit jaar ook Dok 

Noord aan en geven we 

voorstellingen onder de 

E17 in Ledeberg.”

Nieuw: lockers
De Feesten experimen- 

teren ook deze editie met 

enkele nieuwigheden. 

Boomtown, Bij Sint-Jacobs 

en Baudelo doen het 

bijvoorbeeld zonder cash 

en op vier plekken in de 

stad staan lockers waar je 

je spullen veilig kunt 

wegbergen en je smart-

phone opladen. 

Plastic bekers worden 

steeds zeldzamer. Meer 

dan de helft van de 

pleinen serveert dit jaar 

drank in glazen of 

herbruikbare bekers. Een 

GAS-boete voor wildplas-

sen riskeren, zou stom zijn: 

toiletten zijn overal te 

vinden. Gent trekt 200.000 

euro uit voor gratis 

toiletten, die voor het eerst 

geen onderscheid meer 

maken tussen mannen of 

vrouwen. 

Gentse Feesten

INFO
Gentinfo

 09 210 10 10
 www.gentsefeesten.stad.gent 
 www.facebook.com/gentsefeesten 
 @GF Gent en #GF16

Bevoegd: schepen Christophe Peeters

Op zowat alle pleinen zijn er kindvriendelijke activiteiten. Ouders en kinderen kunnen samen circus-workshops volgen.De Gentse Feesten affiche anno 2016.

Op vier plekken in de stad staan lockers om je spullen veilig weg te bergen.
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Tuin der Lusten
Een verrassing is de aan-

dacht voor Jheronimus 

Bosch, de schilder van de 

Tuin der Lusten, die 500 

jaar geleden overleed. Al is 

de link niet moeilijk te 

leggen: zien de Gentse 

Feesten er in de vroege 

uurtjes niet uit als een 

hedendaagse versie van 

zijn Tuin der Lusten? 

Guido De Leeuw (Tref-

punt): “Om Jeroen Bosch 

te vieren, is er een speciaal 

concert van de ‘New Royal 

Flamenga Band’ op het 

groot podium Bij Sint- 

Jacobs. Zij improviseren 

op een film van Sjon 

Brands, geïnspireerd door 

het werk van Bosch.”

Op de vernieuwde Gentse 

Feesten-brochure is het 

wachten tot 11 juni, maar 

nu al staat vast dat de 

pleinen blijven focussen 

op nieuw te ontdekken 

talent en heel wat minder 

op grote namen. Jeroen De 

Schuyteneer (Dienst 

Evenementen, Feesten, 

Markten en Foren): “Het 

gaat breed én diep. 

Schlagerfans mogen een 

polonaise op gang trekken, 

maar ook de liefhebbers 

van avontuurlijke poëzie 

komen aan hun trekken. 

Het blijft een gratis 

cultureel volksfeest, met 

meer dan driehonderd 

verschillende organisato-

ren die programmeren 

voor een heel divers 

publiek en die formule is 

uniek in de wereld.”

Artiestenmoart 
Wat te kiezen op de Feesten?  
Keuzestress? Ga op zaterdag  

11 juni naar de Artiestenmoart in 
Hotel D’Hane Steenhuyse, Veldstraat 
55. Daar stellen de Gentse artiesten 
van de Feesten zich van 11 tot 21 uur 

aan het publiek voor. 

Ouders en kinderen kunnen samen circus-workshops volgen.

Boomtown doet het dit jaar zonder cash, net als Trefpunt. Meer dan 300 organisatoren programmeren voor een heel divers publiek.

Hoe kom je naar de 
Feesten?
Elke dag moeten duizenden bezoekers 
de Feestenzone makkelijk kunnen 
bereiken. Daarom is er extra openbaar 
vervoer en voor wie vanuit de stads-
rand naar Gent komt, zijn er de klassie-
ke park-and-rides. Je kunt je fiets kwijt 
in de drie bewaakte fietsenparkings en 
de extra fietsenstallingen in en aan de 
rand van de Feestenzone. Tony Martens 
(Mobiliteitsbedrijf): “In de Feestenzone 
geldt van 12 uur ’s middags tot 6 uur  
’s morgens een totaal doorrijverbod. 
Bewoners, taxi’s, leveranciers en 
feestenmedewerkers kunnen zich dus 
enkel in de voormiddag in de zone ver-
plaatsen”. In en rond de Feestenzone 
worden parkeerplaatsen voorbehouden 
voor Gentenaars met een bewonersver-
gunning voor de zones 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 26 en 27. Heb je een bewonersver-
gunning voor een van deze zones, dan 
kun je overal in de afgebakende zone 
parkeren. Meer info op mobiliteit.stad.
gent/gentsefeesten.
Opgelet: de loketten van het Mobi-
liteitsbedrijf zijn gesloten tijdens de 
Gentse Feesten. Vraag tijdig je parkeer-
vergunning/vergunning voetgangers- 
gebied aan.
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kort

wedstrijd

WAAR
IN

GENT

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Stuur de oplossing vóór 15 juni naar: Stadhuis, 
Wedstrijd Waar in Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent. 
Meespelen kan ook via  waaringent@stad.gent. 

De vijf winnaars 
ontvangen het boek Gent Xtra Bold van Sanny 
Winters, met honderd typografische prenten 
die de iconen van Gent in de verf zetten. Het 
boek wordt geschonken door het Departement 
Cultuur, Sport en Vrije Tijd.

De vijf winnaars van de vorige wedstrijd
 herkenden de street art van Bisser  
in de Forelstraat.

• Agnes Van De Velde, Gent
• Brigitte De Muynck, Gent
• Rita Van den Broecke, Gent
• Dieter Vekeman, Gent
• Cindy Cornelis, Drongen

Wegenwerken Oostakker
Een overzicht 

In Oostakker zijn er momenteel meerdere wegenwerken aan de gang 
om wateroverlast aan te pakken en het vracht- en sluipverkeer uit 

de dorpskern te weren. Een overzicht van die werken vind je op 
www.stad.gent/openbarewerkenoostakker of in de folder met 

overzichtskaart ‘grote wegenwerken in Oostakker’, gratis ver-
krijgbaar in de lokale bibliotheek (Sint-Laurentiuslaan 1), in het 

dienstencentrum Oostakker (Oostakkerdorp 3) of op de website.

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

Wegenwerken Brusselsesteenweg

De werken aan de Brusselsesteenweg zijn bijna achter de rug: in juli gaan 
de N9 en de bruggen aan de Keizervest weer open. Om ervoor te zorgen 
dat de fietsers veilig door kunnen en de nieuwe tramsporen vlot aan-
sluiten op die in de Brusselsepoortstraat, volgen daar ook nog werken. 
Die starten na het bouwverlof, normaal gezien zijn ze tegen eind dit jaar 
afgerond. Dit heeft ook gevolgen voor het openbaar vervoer dat tot het 
einde van deze werken zal worden omgeleid. Info over de werken in de 
Brusselsesteenweg vind je op www.brusselsesteenweg.be, voor info over 
de werken in de Brusselsepoortstraat surf je naar www.stad.gent/ 
openbarewerken (tik ‘Brusselsepoortstraat’ in het zoekvenster) of  
www.delijn.be/gent.

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

Werken Vleeshuisbrug,  
Groentenmarkt en Hoofdbrug

De Vleeshuisbrug, die de Groentenmarkt met het 
Sint-Veerleplein verbindt, wordt gerenoveerd: onder 
meer het verfwerk, het wegdek en de tramsporen op 
de brug worden volledig vernieuwd. Ook de Hoofd-
brug, die het Gravensteen met het Gewad verbindt, 
en de Groentenmarkt krijgen nieuwe tramsporen. 
De werken aan de Vleeshuisbrug en de Groentenmarkt 
starten begin augustus, net voordien komt er een tijde-
lijke noodbrug. De werken op de Hoofdbrug starten in 
september. Als alles volgens plan verloopt, worden de 
werken begin november afgerond.
Tijdens de werken is er geen tramverkeer mogelijk: van-
af 25 juli zijn tramlijnen 1 en 4 onderbroken. Lijn 1 wordt 
gesplitst in Evergem Brielken – tijdelijke halte Graven-
steen en Korenmarkt – Gent Flanders Expo. Lijn 4 wordt 
opgesplitst in Gent UZ – Langesteenstraat en tijdelijke 
halte Korenmarkt – Gentbrugge Moscou. 
Meer info vind je op www.stad.gent/openbarewerken  
(> Gent-centrum) en op www.delijn.be/gent.

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

DELEN DOET DEUGD

INFO
Inloophuis Dementie
Emile Hullebroeckplein 1, 9050 Gentbrugge

 www.ocmwgent.be/inloophuisdementie 
Open op woensdag en donderdag 13 tot 16 uur  
(op donderdag ook van 10 tot 12 uur)
Ondersteuning en doorverwijzing: Ciel Brackenier 

 0478 93 25 73 
 inloophuis.dementie@ocmw.gent

Bevoegd: schepenen Rudy Coddens en  
Resul Tapmaz

“Op een dag vroeg mijn man of ik wou 

meerijden”, vertelt Elena Bins uit 

Mariakerke. “Hij vond het leuk dat ik 

hem gezelschap hield, zei hij. Ik was 

geflatteerd. (lacht) Maar onderweg moest 

ik aanwijzingen geven, naar een adres 

dat hij vroeger blindelings wist liggen. 

Pas achteraf had ik het door: zo 

 camoufleerde Nico dat hij de weg niet 

meer wist.” Met vallen en opstaan 

hebben Nico en Elena (80 en 64 jaar) 

leren leven met dementie. Nico is niet 

meer de man die hij was. Maar Elena 

zorgt ervoor dat hij zijn zelfstandigheid 

en waardigheid zo lang mogelijk kan 

bewaren. “Ook mensen met dementie 

hebben recht op een goed leven. Liefst 

thuis, als er een mantelzorger is die de 

zorg aan kan. Daarom moeten mantel-

zorgers sterker gemaakt worden.” 

Eerste contactpunt
Met lotgenoten praten is voor Elena een 

grote steun. In Gent kan dit in het 

Inloophuis Dementie, een gezellig hoekje 

in Buurtcentrum De Vaart in Gent-

brugge. Ciel Brackenier (OCMW Gent): 

“Op woensdag en donderdag kun je er 

binnenspringen voor een babbel, een 

koffietje of vragen over dementie. We 

bieden ook informatie aan en maken je 

wegwijs in de hulpverlening. Daarnaast 

kan men hier terecht voor vormings-

momenten en activiteiten op maat van 

de persoon met dementie en hun 

naasten. Zeven op de tien mensen met 

dementie wonen thuis met ondersteu-

ning van een mantelzorger of thuiszorg-

dienst. Het doet die betrokkenen deugd 

om ervaringen met elkaar te delen. Het 

Inloophuis Dementie is een contactpunt 

waar mensen met hun eerste vragen 

terecht kunnen.”

Het initiatief, dat wordt gedragen door 

onder meer OCMW Gent, de Stad Gent, 

mutualiteiten, ziekenhuizen en andere 

organisaties, komt niks te vroeg. In Gent 

is bij meer dan 4.000 65-plussers demen-

tie vastgesteld, maar het zijn er wellicht 

dubbel zoveel. Een persoon met demen-

tie wordt gemiddeld door drie personen 

omringd. Als je de som maakt, kom je aan 

meer dan 30.000 mensen die rechtstreeks 

met de ziekte worden geconfronteerd. 

“Zeven op de tien mensen 
met dementie wonen 

thuis en krijgen hulp van 
een mantelzorger  

of thuiszorg.”
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Op stap …  
voor weinig geld
Een weekendje weg, een museum be-
zoeken, op kamp gaan, … lukt ook met 
een klein budget. Heb je een beperkt 
inkomen? De medewerkers van Rap op 
Stap geven je reis- en vrijetijdsadvies op 
maat, elke donderdagvoormiddag van 9 
tot 12 uur bij de Jeugddienst (Kammer-
straat 10) of telefonisch op 09 216 26 66 
(elke werkdag tussen 10 en 16 uur).

In je luie zetel hangen is geen optie: tijdens de zomervakantie valt er opnieuw van alles te beleven 
voor de Gentse jeugd. Soms komt de pret zelfs tot in je eigen wijk … Een greep uit het zomeraanbod.

6 Speelse Wijken

In juli en augustus strijken de Speelse Wijken telkens twee weken neer op een Gents 
 pleintje. Je kunt er spelletjes spelen, knutselen en vooral vollen bak ravotten.
Voor wie? Kinderen van 6 tot 12 jaar. 
Wanneer? Op weekdagen, telkens van 14 tot 17 uur.
Waar? Binnenstad (Stadshal), Drongen (Speelgroen Lage Lakendreef), Gentbrugge Moscou 
(Speelweide Pinguïnstraat), Muide-Meulestede-Afrikalaan (Speelterrein Marseillestraat), 
Nieuw Gent - UZ (Kikvorsstraat), Sint-Denijs-Westrem (De Hoeve in de Kerkwegel).

Surf naar  www.stad.gent/ouders > Vakantieaanbod > Speelse Wijken voor een overzicht. 
Inschrijven is niet nodig, de activiteiten zijn gratis. 

De Pretkamjonet

De Pretkamjonet, boordevol spelmateriaal, tuft naar goede gewoonte 
van wijk tot wijk om je een leuke speelnamiddag te bezorgen. 
Voor wie? Kinderen van 4 tot 12 jaar.
Wanneer? Op weekdagen, telkens van 14 tot 17 uur.
Waar? Het busje houdt halt in 17 wijken, op 26 pleintjes.

Surf naar  www.stad.gent/ouders > Vakantieaanbod > De Pretkamjonet  
voor een overzicht van alle locaties.  
Inschrijven is niet nodig, de activiteiten zijn gratis. 

vakantieaanbod

MEGA DE MAX

De Sportmobiel

Viking kubb, petanque, basketbal …  Gedaan met stilzitten:  
de Sport mobiel wil alle Gentenaars in beweging krijgen. 
Voor wie? Jong en oud. Kinderen jonger dan 10 jaar moeten  
wel begeleid worden door een volwassene.
Wanneer? Op weekdagen, telkens van 14 tot 17 uur.  
Opgepast: de Sportmobiel rijdt niet uit bij regenweer. 
Waar? Bloemekenswijk, Brugse Poort - Rooigem, Ledeberg, 
Macharius Heirnis, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Rabot, 
Sint-Amandsberg,  Sluizeken-Tolhuis-Ham.

Surf naar  www.stad.gent/ouders > Vakantieaanbod > Sportmobiel voor 
een overzicht van alle locaties.  
Inschrijven is niet nodig, de activiteiten zijn gratis. 
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INFO 
Jeugddienst  09 269 81 10 

 jeugddienst@stad.gent 
Bevoegd: schepen Elke Decruynaere

Vakantieopvang
Dienst Kinderopvang
 
De voorinschrijvingen voor de  
vakantieopvang van de Dienst  
Kinderopvang zijn begin mei afge-
sloten. Er zijn in enkele opvang- 
locaties nog plaatsen vrij. Inschrij-
ven kan op de dag of in de week 
zelf, op de opvanglocatie of via mail 
op buitenschoolse.kinderopvang@
stad.gent.

Nog meer vrije tijd
Wat valt er allemaal te beleven in Gent? 
Een volledig overzicht van alle sport- en 
andere vrijetijdsactiviteiten voor kinde-
ren en jongeren – ook na de zomer-
vakantie – vind je op www.stad.gent/
jeugd/vrijetijd of aan de infobalie van de 
Jeugddienst, Kammerstraat 10. 

Een volledig overzicht van het zomeraan-
bod in Gent vind je in de zomerbrochure 
‘De zomer wordt mega de max’, verkrijg-
baar bij de  Jeugddienst (Kammerstraat 10), 
in de  Stadswinkel (belfort, Botermarkt 17a) 
of op www.stad.gent/ouders > Vakantie-
aanbod. Je vindt er ook een overzicht van 
alle speelplein werkingen, met een handige 
overzichtskaart.
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De pretfabriek

Met gocarts rijden, luchtgitaar spelen, zand-
kastelen maken, zwemmen … Voor pret aan 
de lopende band zijn kinderen welkom in de 
Pretfabriek. Voor een halve dag betaal je 3 
euro, een volledige dag kost 5 euro (sociaal 
tarief is ook mogelijk). 
Voor wie? Kinderen van 3 tot 12 jaar:  
Mini (3 jaar) – Ollie (4 tot 6 jaar) – Max (7 tot 12 jaar).
Wanneer? Dinsdag 5 tot vrijdag 15 juli en maandag 1 tot donderdag  
25 augustus, telkens tussen 8 en 18 uur. Enkel op weekdagen.
Waar? Basisschool De Wijze Boom, Sint-Baafskouterstraat 129 (Sint-Amandsberg)
Inschrijven doe je ter plaatse. Heb je nog geen Pretpas 2016? Meld je dan vooraf 
aan bij Gentinfo (09 210 10 10). 

 www.stad.gent/ouders > Pretfabriek

ILLUSTRATIES: © WHAT-S-IN-A-NAME

In het KOMAF-huis kun je kickeren, gamen op 
groot scherm, een workshop volgen, …  
of gewoon even rondhangen. 
Voor wie? Jongeren van 13 tot 15 jaar.
Wanneer? Maandag 25 juli tot vrijdag  
19 augustus (niet op 15 augustus),  
telkens van 13 tot 17 uur.
Waar? Sint-Margrietstraat 9  
(opgelet: nieuwe locatie!).

 www.stad.gent/ouders > Vakantieaanbod > Komaf 
Inschrijven is niet nodig, de activiteiten zijn gratis. 
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Fair Food Fest

(H)EERLIJK  
SMAAKFESTIVAL

De Gentse Eva Acack werd geboren in de 

Filipijnen. “Mijn ouders teelden rijst en 

rietsuiker. Ze werkten hard maar van de op-

brengst konden we met moeite rondkomen: 

er was te weinig water en het beetje oogst 

werd voor een appel en een ei verkocht. 

Eerlijke handel bestond toen nog niet, hé …” 

Tijdens het Fair Food Fest, op zaterdag 4 

juni, hoor je nog meer getuigenissen over 

eerlijke handel – of over het gebrek daaraan. 

Organisator Inez Louwagie (Gent Fair Tra-

de): “Het feest staat volledig in het teken van 

lokaal, ecologisch en fairtrade voedsel. Wij 

zien het als een kleurrijk feest waar je met 

het hele gezin lekker kunt eten en op een 

smakelijke manier kunt kennismaken met 

het verhaal achter ons voedsel.”

Maar je kunt er meer doen dan eten alleen. 

De hele dag door zijn er muziekoptredens, 

acts en activiteiten voor kinderen en jonge-

ren. Wie liever de handen uit de mouwen 

steekt, kan deelnemen aan een ‘deeltuin-

date’, een workshop ‘moestuinieren op 

een m²’ of een kookworkshop met eerlijke 

ingrediënten. Ook Eva Acack staat achter de 

kookpotten: “Ik had hier in Gent een tijdje 

een voedingswinkel en mijn klanten vroe-

gen al eens naar typisch Filipijnse recepten. 

Ik gaf hen uitleg over de ingrediënten en 

maakte soms wat klaar zodat ze konden 

proeven. Met die winkel ben ik gestopt, 

maar ik geef wel nog geregeld workshops 

over de Filipijnse keuken, zoals nu op het 

Fair Food Fest.”

Het Fair Food Fest vindt plaats op  
4 juni, van 14 tot 22 uur, in en rond lokaal  
dienstencentrum De Knoop, Hundelgemse-
steenweg 125 in  Ledeberg.  
Alle activiteiten zijn gratis, je hoeft niet 
te reserveren. Het programma vind je op 
www.gentfairtrade.be.

“Verhalen over 

 eerlijke handel – of 

het gebrek daaraan.”

INFO
Dienst Internationale Relaties en  
Netwerken
Team internationale solidariteit

 0471 56 34 67 
 info@gentfairtrade.be 
 www.gentfairtrade.be 
 www.gentengarde.be

Bevoegd: schepen Tine Heyse
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“Swingen kan ook” 

Hilde De Clercq (50) zingt 
en speelt percussie bij het 
zeskoppige collectief April & 
June: “Bij ons hoor je vooral 
veel stemmen en snaren. (lacht) 
Ik speel samen met vijf andere 
singer-songwriters, we hebben 
allemaal een grote passie voor 
pure akoestiek. We gebruiken 
instrumenten uit alle wind-
streken en brengen nummers 
in verschillende talen en ritmes. 
Verwacht je dus niet enkel aan 
luisterliedjes, er wordt op tijd en 
stond ook stevig geswingd." 

“Liedjes uit Slovakije”

Nicolka Balogova (15) begon 
vorig jaar een koor met haar 
broers, zussen, neven en 
nichten: Romane Chercherona 
(‘De Roma Sterretjes’). “Zingen 
zit in ons bloed. We brengen 
volksliedjes uit Slovakije, waar 
onze familie vandaan komt. 
Maar we zingen ook in het 
Engels, Frans en Nederlands. 
Een feestje bouwen, kunnen 
we overal. Zelfs in de tuin of de 
keuken. Als die groot genoeg 
is tenminste, want we zijn met 
negen ..."

“Akoestisch en intiem"

Dirk Moelants (45) begeleidt 
de warme sopraanstem van 
 Chia-Fen Wu met zijn viola 
da gamba – een soort krui-
sing tussen een cello en een 
gitaar. “Chia-Fen groeide op in 
Taiwan, ik in de Kempen. We 
werden collega's in de opera 
en sindsdien treden we regel-
matig samen op. Akoestisch 
en intiem, perfect voor in de 
huiskamer. Wat we nodig heb-
ben? Gewoon een stoel zonder 
leuning, maar die brengen we 
desnoods zelf mee."

“Nederlandstalige pop” 

Jeroen Boone (37) is de lead-
zanger van Zonen met Vaders. 
“We brengen Nederlandstalige 
pop. Onze band bestaat pas an-
derhalf jaar, maar dankzij 'Artiest 
zoekt Feestneus' konden we al 
enkele toffe optredens doen. 
Met de centen die we verdien-
den, doken we de studio in. Een 
plaat met eigen liedjes, da's het 
plan. Maar onze pot is intussen 
leeg. Dus gaan we met plezier 
weer spelen. Op grotere podia 
met ons zeven of op de sofa en 
petit comité."   

Buren die een straatfeest op poten zetten, kunnen een liveband of animatie boeken via 
‘Artiest zoekt Feestneus’. Helemaal gratis: de Stad trakteert. Om ook Gentse 

muzikanten met een luisterrepertoire – van klassiek over jazz tot pop en 
wereldmuziek – een podium te bieden, worden nu ook knusse 

woonkamers gezocht. Deze vier mikken alvast op je sofa … 

OP ZOEK NAAR EEN ARTIEST voor een concert of feest dat je na 1 augustus wil organiseren?  
Begin juli vind je een overzicht van de artiesten op  www.stad.gent/feestneus
Info: Cultuurdienst  09 269 84 80  cultuurdienst@stad.gent Bevoegd: schepen Annelies Storms

de vier

HUISKAMER 
GEZOCHT
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VR 3 JUN

Comedy Harem

Een bende Gentenaars 
– twee cabaretiers, een 
recente winnaar van Humo’s 
Comedy Cup en een paar 
comedypiepkuikens – en 
één Rotterdammer, Tim 
Hartog, stellen je lach spieren 
op de proef tijdens de 
tiende editie van de Comedy 
Harem. Om 20 uur in De 
Centrale.

  www.decentrale.be 
 09 265 98 28 
 

HAVEN GENT
Gratis rondvaarten

Het havenjacht Jacob van Artevelde vaart tijdens de Gentse 
Feesten traditiegetrouw extra uit. Van zondag 17 tot en met  zondag 
24 juli kun je maar liefst drie keer per dag de Gentse haven rond-
varen. Een tocht duurt ongeveer anderhalf uur en start telkens om 
10.30, 13.30 en 16 uur. De rondvaarten zijn gratis, maar je moet wel 
op voorhand inschrijven. Dat kan vanaf dinsdag 5 juli op  
www.havengent.be/gentsefeesten of bij Gentinfo (09 210 10 10). 
Snel zijn is de boodschap, want gewoonlijk zijn de rondvaarten in 
een mum van tijd volzet.

DO 16 JUN
Infosessie
Stoppen  
met roken

Denk je eraan om te stoppen 
met roken? Om 19.30 uur 
(onthaal vanaf 19 uur) kun je 
in het Oostenrijks salon van 
het stadhuis naar de info-
sessie ‘Wat als je nu echt 
stopt met roken?’ komen. Een 
tabakoloog (rookstopbegelei-
der) vertelt er over verschil-
lende rookstopmethodieken. 
Je krijgt er ook informatie 
over de groepscursus 
‘stoppen met roken’, die zal 
starten in september. Nadien 
krijg je een drankje en kun je 
nog even napraten.

 09 235 74 20 (Logo Gezond+)

T.E.M VR 24 JUN
Kleine kinderen,  
Grote soldaten

Een dikke eeuw geleden brak de Eerste 
Wereldoorlog uit. Nog tot 24 juni loopt in de School 
van Toen (Klein Raamhof 8) de tentoonstelling 
‘Kleine kinderen, grote soldaten’, die met foto’s en 
documenten een beeld schetst van het dagelijks 
leven in Gent tijdens de periode 1914-1918. Dag-
boekfragmenten van schrijfster Virginie Loveling, 
het meisje Philomène Thys en onderluitenant Raoul 
Snoeck vormen de rode draad van de expo. 

 schoolvantoen.gent.be 
 09 225 29 03 

Opgevraagd <Johan.Bresseleers@havengent.be>
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VR 17 – ZO 19 JUN
BOEKENVERKOOP 

BIBLIOTHEEK

Verkoop van boeken en cd’s ten voordele 
van 11.11.11: zowel jeugd- en kinderboeken als 

boeken voor volwassenen (waaronder ook 
boeken van het MIAT) en cd’s liggen op je te 

wachten in – opgelet: nieuwe locatie – de 
Leopoldskazerne, Kunstlaan 2. Er is keuze uit 

ruim 30.000 boeken en cd’s aan een dalende 
weggeefprijs tussen 2 en 1 euro. Elke dag van 
10 tot 17 uur, op vrijdag tot 19 uur. De verkoop 

is aan zijn 20ste editie toe: een feesteditie 
met muziek en activiteiten, ook voor kinderen.

 www.stad.gent/bibliotheek  
 09 266 70 00 (Bibliotheek Zuid) 

VR 10 JUN
Virtuoos pianospel

Naar goede gewoonte treden de 
drie laureaten van de Koningin 
Elisabethwedstrijd – dit jaar voor 
piano – op in  Muziekcentrum 
De Bijloke. Artiesten die een 
podiumplaats veroveren in deze 
wedstrijd behoren tot de absolu-
te wereldtop. Hun virtuoze spel 
start om 20 uur.

 www.debijloke.be 
 09 269 92 92
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DO 2 T.E.M. ZO 5 JUN &
DO 23 T.E.M. ZO 26 JUN

BRADERIE PUBLIQUE 

Braderie Publique komt er aan: in juni wordt de binnen-
stad  opnieuw twee lange weekends ingepalmd door twee 
 megabraderieën. De eerste braderie, van 2 tot en met  
5 juni, vindt plaats van aan het Zuid over de Vlaanderen-
straat, Brabantdam, Mageleinstraat, Koestraat, Hoogpoort, 
Voldersstraat, Henegouwenstraat en Kortedagsteeg tot de 
Walpoortstraat. Het tweede weekend, van 23 tot en met 26 
juni, is het de beurt aan de handelaars in de omgeving van 
de Veldstraat, Langemunt, Oudburg, Onderbergen, Burg-
straat en Dampoortstraat. Een overzicht van alle straten 
die tijdens deze weekends deelnemen aan de braderieën, 
vind je op www.stad.gent/braderie.

 09 266 84 00 (PUUR GENT)

ZO 19 JUN
Film: Nostalgie

Om 14, 15, 16 en 17 uur kun je 
in het MIAT naar de documen-
taire ‘Nostalgie’ van regisseur 
Kevin D’heedene kijken. De 
film, over de menselijke natuur 
en vintage, neemt je mee op 
een reis door Europa, van 
het oude Rome tot de toppen 
van de Alpen. De voorstelling 
is gratis, inclusief een kopje 
koffie. Reserveer wel je ticket 
op 09 210 10 10 (Gentinfo) of 
via go.stad.gent/miat.

 www.miatgent.be 
 09 269 42 00
 

JUL-AUG
Beiaardfestival

Tijdens de zomervakantie  
– behalve tijdens de Gentse 
Feesten – verwelkomt het belfort 
elke zaterdag een internationale 
gastbeiaardier. De samenspel-
concerten beginnen om 20 uur 
en duren ongeveer een uur.  
Het volledige programma van  
het festival vind je op  
www.historischehuizengent.be 

 09 266 85 00  
 (Historische Huizen Gent)    
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ZIE OOK  
WWW.UITINGENT.BEagenda

juni

DO 2, DI 7, WO 8, WO 15, 
DO 23 & DO 30 JUN

Mobiel UiTPUNT
De medewerkers van het Mobiel UiTPUNT geven je graag 
uitleg over de UiTPAS, de digitale spaarkaart waarmee je aan 
culturele, sport- of jeugdactiviteiten kunt deelnemen. Ze ma-
ken je wegwijs in het activiteitenaanbod en reserveren, indien 
gewenst, een activiteit naar keuze. Het Mobiel UiTPUNT houdt 
halt op:

•  2 juni, 10 tot 13 uur, Dekenij Bloemekeswijk, Maisstraat 20
•  7 juni, 9 tot 12 uur, Sociale Dienst Brugse Poort,  

Sint-Jan Baptiststraat 1A
•  8 juni, 13.30 tot 16 uur, De Sloep, Bevelandstraat 26
•  15 juni, 8 tot 10 uur (tijdens buurtontbijt), Buurtcentrum 

Nieuw Gent, Rerum Novarumplein 180C
•  23 juni, 13 tot 15 uur, Open Huis Botermarkt,  

Hundelgemsesteenweg 2A, Ledeberg
•  30 juni, 14 tot 16 uur, Deltahuis, Groene Briel 3

 09 223 95 15 (Samenlevingsbouw)   
 09 210 10 10 (Gentinfo)

ZA 28 MEI T.E.M.  
ZO 5 JUN
Begraafplaatsen

De Week van de Begraafplaat-
sen zet ons funerair erfgoed 
opnieuw een week lang in de 
kijker, ook in Gent. Er vinden 
gratis wandelingen plaats, waar-
voor je kunt inschrijven op 09 
210 10 10 (Gentinfo) of go.stad.
gent/weekvandebegraafplaat-
sen. Op 5 juni is er een gratis 
publieksdag op de Westerbe-
graafplaats: tussen 14 en 17.30 
uur worden er verhalen verteld, 
kun je op fotozoektocht gaan 
en een glaasje drinken.

 www.stad.gent/ 
 weekvandebegraafplaatsen 

ZO 29 MEI
Dag van het Park

Zondag 29 mei is de Dag van 
het Park en deze keer staat het 
Ter Durmenpark in Wondelgem 
in de kijker. Op het programma 
staan onder meer de Lange- 
veldenrun, muziek en theater. 
Alle activiteiten zijn gratis. Voor 
de loopwedstrijd die start om 
12.30 uur, moet je wel op voor-
hand inschrijven.

  www.stad.gent (tik ‘dag van het 
park’ in het zoekvenster)

 09 225 68 59 (Groendienst) 

ZA 11 JUN
Buurtfeest  
Groenebriel meets 
Fratersplein Feest

Vanaf 10 uur is er in de wijk 
Sluizeken-Tolhuis-Ham een 
buurtfeest met rommelmarkt, 
muziek en randanimatie. Het 
buurtfeest vindt plaats in de 
Groenebriel en op het Fraters- 
plein. Hou de affiches en 
flyers in je buurtcentrum in de 
gaten, of surf naar www.stad.
gent en tik ‘buurtevenemen-
ten’ in het zoekvenster voor 
een volledig overzicht. 

T.E.M. ZO 5 JUN
Marthe Donas

De Belgische kunstenares 
Marthe Donas (1885-1967) werk-
te in dezelfde kringen als Pablo 
Picasso en Piet Mondriaan en 
verwierf internationale faam, 
maar werd na haar dood ver-
geten … In het MSK kun je nog 
tot 5 juni naar de eerste grote 
overzichtstentoonstelling ooit 
die aan deze pionier van het 
Belgisch modernisme gewijd is.

 www.mskgent.be 
 09 240 07 00 
 

ZO 5 JUN
Het Beroepenhuis 
Opendeurdag

Op 5 juni zet Het Beroepenhuis, 
Doornzelestraat 86, voor de 
laatste keer dit schooljaar de 
deuren open voor gezinnen, 
doorlopend van 9.30 tot 16.30 
uur. Jongeren kunnen er met 
hun ouders uitpluizen welk 
beroep ze later graag zouden 
uitoefenen en waar hun talenten 
liggen. Ontdek aan den lijve wat 
een laborant, een mecanicien, 
een schoonheidsspecialist of 
hotelreceptionist doet:  
er is keuze uit een 50-tal 
beroepen. Als toemaatje kun je 
er op consultatie bij een Kinder- 
talentenfluisteraar, die je helpt in 
je zoektocht naar een passen-
de studie- en beroepskeuze. 
Hiervoor kun je reserveren bij 
peter@beroepenhuis.be.

 beroepenhuis.be/open-zondagen 
 09 330 85 50

ZA 18 JUN
Workshop:  
emailleren 

Een eeuw geleden was email, de 
dunne glaslaag op metaal, niet 
weg te denken. In deze workshop, 
van 10 tot 17 uur in het MIAT, ga je 
aan de slag met emailleerpoeder 
en leer je enkele specifieke tech-
nieken, onder het goedkeurend 
oog van oud-drukker Arnould 
Poelman. Inschrijven doe je op  
09 210 10 10 (Gentinfo) of via 
go.stad.gent/miat.

 www.miatgent.be 
 09 269 42 00
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Bij alle activiteiten met dit icoon kun je terecht 
met de UiTPAS. Meer informatie over de UiTPAS 

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

 www.facebook.com/uitingent  @UiTinGent

JUN-JUL-AUG 
Naar de kermis  

Suikerspinnen, tentoonstellin-
gen, marktjes, muziek, shows  
en zoveel meer: in juni, juli en 
augustus kun je naar de volgen-
de stadskermissen: 

•  do 2 – ma 6 juni:  
Zwijntjeskermis in Zwijnaarde

•  vr 24 – di 28 juni:  
Bootjeswijding, Leiefestival en 
kermis in Afsnee

• vr 8 – ma 11 juli:  
Julikermis in Mendonk

• vr 19 – ma 22 augustus:  
Ledebergse Feesten & 
Lichtstoet in Ledeberg

• vr 26 – di 30 augustus:  
Oostakkerse Feesten & 
Oogststoet in Oostakker

Een overzicht van alle 
 stadskermissen vind je op  
www.stad.gent (tik ‘stadskermis-
sen’ in het zoekvenster).

 09 269 46 00 (Dienst Evenemen- 
 ten, Feesten, Markten en Foren)

TOT ZO 26 JUN
Amai email 

Nog tot 26 juni kun je in het 
MIAT de expo ‘Amai email! De 
Belgische emailindustrie’ be-
zoeken. Je ziet er onder meer 
een reclamemuur van 17 meter 
lang met meer dan honderd 
emailborden. Van dinsdag tot 
en met zondag, telkens van 10 
tot 18 uur.

 www.miatgent.be 
 09 269 42 00
 

VANAF VR 17 JUN

Eyes Wide Open!  
100 jaar Leicafotografie

Na een passage in onder meer München en Berlijn komt 
de fototentoonstelling Eyes Wide Open naar Gent. In de 
Sint-Pietersabdij – de enige locatie in België waar de expo 
halt houdt – krijg je aan de hand van een 350-tal vintage 
fotoprints een overzicht van 100 jaar Leicageschiedenis. 
Dankzij de compacte Leicacamera werd in 1925 fotograferen 
voor iedereen toegankelijk. Je ziet er werk van onder meer 
de Franse fotograaf Henri Cartier-Bresson en de Hongaars-
Amerikaanse verslaggever Robert Capa, aangevuld met 
een speciale selectie Belgische Leicafotografen, originele 
schetsen, tijdschriften, boeken en Leicatoestellen. Zowat alle 
stijlen (straat- en kunstfotografie, journalistiek werk, portretten, 
zwart/wit, kleur, …) passeren er de revue.

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

ZA 18 JUN
Midzomer 
in de abdij

Deze editie van Midzomer in 
de abdij, om 20 uur in de Sint-
Baafs abdij, focust op Syrische 
muziek. De folk- en wereld-
muziekgroep Ghent Folk Violin 
Project werkt voor de gelegen-
heid samen met twee Syrische 
muzikanten: Elias Bachoura 
(oed) en Shalan Alhamwy (viool). 
De vier muzikanten van het 
Syrische Wajd Ensemble zijn ge-
boren in Aleppo, maar leven al 
een paar jaar in België, Frankrijk 
en Duitsland. Zij trakteren je op 
klassieke Arabische muziek met 
hedendaagse arrangementen.

 www.decentrale.be 
 09 265 98 28

ZO 19 JUN
Benefietavond

In De Centrale vindt een bene-
fiet voor vluchtelingen plaats 
en het wordt een avond vol 
verhalen en muziek. Om 19 uur 
wordt het startschot gegeven 
met een vertoning van Neeland 
van Nic Balthazar, een muzikale 
vertelling over jonge asiel-
zoekers. Om 20.30 uur treedt 
de Turks-Gentse groep Tarhan 
op, en om 22.30 uur wordt de 
avond afgesloten met een set 
van The Humble Egos, de band 
van onder meer Nic Balthazar 
(drums) en Michaël Pas (zang).

 www.decentrale.be 
 09 265 98 28
 

VANAF ZA 25 JUN 
Zvi Goldstein

Kunstenaar Zvi Goldstein (°1947, Roemenië, 
leeft en werkt in Jerusalem) is gekend voor 
zijn conceptueel werk, van sculpturen tot 
pamfletten. De tentoonstelling ‘Distance and 
Differences’ toont 21 grote werken – van 
veertig jaar geleden tot nu.

 www.smak.be  09 240 76 01  
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