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Op één kubieke meter

De groene fee
“Dit lepeltje dient om absint 
te zoeten”, vertelt Dieter 
Blancquaert over een klein, 
geperforeerd lepeltje dat in 
een vitrinekast bij hem thuis 
ligt. “Je giet absint in je glas, 
legt het lepeltje erover, een 
suikerklontje erop en dan 
ijskoud water op het klontje. 
Zo sijpelt de suiker langzaam 
in de absint, die dan van 
helder naar troebel groen of 
wit verkleurt.” Als je bij Dieter 
binnenstapt, kun je er niet 
omheen: hij heeft een unieke 
hobby. Al tien jaar verzamelt 
hij objecten waarmee pakweg 
een eeuw geleden absint 
‘gezet’ werd. Zijn collectie telt 
een tweehonderd lepels, 
glazen, fonteinen en keramie
ken potjes voor lucifers met 
daarop reclame voor ‘de 
groene fee’. Een deel daarvan 
– “ik toon zeker ook het 

zeldzame absintlepeltje van 
het voormalige Gentse hotel 
Terminus” – kun je vanaf 
woensdag 18 mei zes weken 
lang in het STAM bekijken, 
onder een glazen stolp van 
precies één kubieke meter. 
Het STAM liet zich hiervoor 
inspireren door De Kikker, 
vertelt Anja Hellebaut: “Dat 
was een legendarisch Gents 
café waar artistiek volk in de 
jaren tachtig zijn kunsten kon 
tonen op één vierkante 
meter.”
De kubieke meter in de 
inkomhal van het STAM geeft 
elke Gentenaar de kans om 
zijn of haar verzameling aan 
het publiek te tonen. 
“Iedereen kan zich via de 
website kandidaat stellen.  
Een loting bepaalt wie de 
volgende  is om de stolp in te 
richten.”

Handle with care
Tegelijk start in het STAM 
‘Handle with care’. “We tonen 
altijd maar een deel van onze 
collectie”, vertelt Jeannine 
Baldewijns. “De rest zit veilig 
opgeborgen in het depot. 
De meest kwetsbare objecten 
verhuizen straks naar een 
nieuw, centraal museumdepot. 
Iedereen kan tot 28 augustus 
komen kijken naar de voor
bereidingen van die verhuis. 
We controleren in welke staat 
de objecten zich bevinden, 
vullen de registratiegegevens 
aan en maken de stukken klaar 
voor transport.” 

INFO: 
‘De kubieke meter’ en ‘Handle with 
care’, vanaf 18 mei in het STAM, 
Godshuizenlaan 2.

 09 267 14 00
 www.stamgent.be  

Bevoegd: schepen Annelies Storms
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Groen
Dag van het park

De natuur is frivool in mei, 
en dan snakt een mens al 
eens naar groen en frisse 
buitenlucht. Beide vind je 
tijdens de Dag van het Park 
gegarandeerd in het Ter 
Durmenpark, maar ook in de 
andere Gentse parken en zelfs 
… op de begraafplaatsen.

Slim
verbouwen

Niet iedereen heeft 
een aannemer in zijn 
vriendenkring of een nonkel 
die schrijnwerker is. Toch sta 
je er niet alleen voor bij een 
energiezuinige verbouwing: 
elke Gentenaar kan nog 
steeds rekenen op gratis 
renovatiebegeleiding. 

Grazen
bermbeheer

Herder Hamdi Repaj drijft 
zijn kudde weer langs de 
Gentse waterlopen. De 
schapen grazen de begroeiing 
weg waar machinaal maaien 
niet mogelijk is. Ze houden 61 
procent van de waterbermen 
kort. Het resultaat is een 
verrijking voor de natuur.

Sorry,
Not Sorry

Tijdens het straatkunsttraject 
Sorry, Not Sorry kregen 
muurschilderingen, 
kunstinstallaties, 
performances, … alle aandacht
in de Gentse straten. 
Het straatkunsttraject bereikt 
zijn hoogtepunt tijdens een 
slotfestival in en rond De 
Centrale, op 7 en 8 mei.
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kort

Egels zijn niet alleen ongelooflijk schattig, ze 
zijn ook waardevol in de stad. Deze kleine 

zoogdieren eten kevers, regenwormen, 
spinnen, slakken, duizendpoten en rupsen. 

De Stad en Natuurpunt Gent riepen de egel 
uit tot ‘soort van het jaar’. Er staan allerlei 

egelactiviteiten op het programma: je kunt 
egels mee vrijlaten in de natuur, bijvoorbeeld 

op de Wildeplantenbeurs in de Bourgoyen 
op zondag 1 mei, een egelfilm bekijken in 
het bos, enzovoort. Een overzicht van alle 

activiteiten vind je in de folder ‘De egel, 100% 
welkom in Gent’. Daarin staan ook tien tips 

voor een egelvriendelijke tuin.  
De folder is onder meer verkrijgbaar bij de 

Groendienst (Ferdinand Lousbergskaai 32), 
de Stadswinkel (belfort, Botermarkt 17a) of op 
www.stad.gent (tik ‘egel’ in het zoekvenster).

 09 225 68 59 (Groendienst)

De perfecte 
pasfoto

Een pasfoto is geen 
familiekiekje. Zo mag 
je bijvoorbeeld niet 
breed glimlachen of een 
hoofddeksel dragen. 
De voorwaarden waaraan 
de perfecte pasfoto moet 
voldoen vind je op  
www.stad.gent (tik ‘pasfoto’ 
in het zoekvenster). 

 09 210 10 10 (Gentinfo)

Solidair Gent

Wil je graag iets doen voor de 
vluchtelingen in de stad? Zin in 
vrijwilligerswerk?  
Op https://solidair.stad.gent vind 
je een overzicht van organisaties 
die vluchtelingen en andere 
kwetsbare groepen ondersteunen, 
en de hulp die ze kunnen 
gebruiken. Daarnaast kun je op 
het digitaal platform ook een 
zoekertje plaatsen, een activiteit 
bekendmaken of zelf materiaal 
aanbieden.

  09 267 03 00 (Dienst Regie  
 Samenleven en Welzijn) 

 regiesamenlevenenwelzijn@stad.gent

ZONNEPANELEN 
GROEPSAANKOOP

Wil je besparen op je energiefactuur? Dan is de 
groepsaankoop zonnepanelen van de Provincie 
Oost-Vlaanderen misschien iets voor jou. Nog 
tot en met maandag 23 mei kun je je gratis 
inschrijven op www.oost-vlaanderen.be/
zonnepanelen. Vanaf 6 juni ontvang je dan een 
vrijblijvend voorstel op basis van jouw 
gegevens. Je kunt de aankoop en de plaatsing 
van de zonnepanelen trouwens financieren met 
een energielening: contacteer vzw REGent via 
09 218 75 90 of info@vzwregent.be voor meer 
info. Weet je niet of je dak wel geschikt is voor 
zonnepanelen? Tik je adres in op  
www.klimaatstad.gent/zonnekaart en bekijk 
hoeveel zonne-energie het je kan opleveren. 

 09 268 23 00  milieuenklimaat@stad.gent

DE EGEL WELKOM! 
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Leegstand
is verspilling
 
Wanneer is er sprake van leegstand? 
Hoe kun je dit vermijden? En wat als een 
woning toch leeg blijft staan? In de folder 
‘Leegstand = verspilling’ lees je er alles over.  
Je kunt de folder downloaden op 
www.stad.gent (tik 'meldpunt leegstand' in het 
zoekvenster) of haal een papieren versie in 
een van de woonwinkels. 
Een leegstaand of verwaarloosd pand in je 
buurt melden? Bel naar 09 266 76 19 of stuur 
een mailtje naar leegstand@stad.gent. 

 09 266 76 40  wonen@stad.gent 

Extra losloopweides

Op 20 plaatsen in Gent mogen honden 
zonder leiband rondlopen. Dit jaar 
komen er nog drie hondenlosloopweides 
bij: in de Gentbrugse Meersen, in de 
Sint-Bernadettestraat in Oostakker 
en in het Park Delphine Boël in de 
Burggravenlaan, ter hoogte van de 
Parklaan. In Gentbrugge, ter hoogte van 
de groenstrook in de Pinguïnstraat, en in 
Wondelgem in het Driemasterpark zijn er 
tijdelijke losloopweides aangelegd van 
respectievelijk 450 m² en 650 m². 
Op www.stad.gent (tik 'honden voor-
zieningen' in het zoekvenster) vind je 
een overzicht van alle losloopweides en 
hondentoiletten in je buurt.

  09 266 79 53 (Dienst Toezicht Wonen,   
 Bouwen en Milieu - losloopweides) 

  09 235 22 50 (Ecowerkhuis -  
 hondentoiletten)

ZOMERTENNIS 
VOOR BEGINNERS
Heb je nooit leren tennissen? Of wil je de techniek opnieuw onder de 
knie krijgen? Volg dan een snelcursus tennis. In juli en augustus vinden 
veertien reeksen plaats in de indoor tennishal van Sport- en Recreatiepark 
Blaarmeersen, telkens van maandag tot en met vrijdag, van 19 tot 20.30 uur 
of van 20.30 tot 22 uur. De lessen starten op maandag 4 juli en eindigen 
op vrijdag 26 augustus en zijn specifiek gericht naar de beginnende 
tennisser. Gentenaars kunnen zich vanaf woensdag 25 mei inschrijven, niet-
Gentenaars de dag nadien. Dit kan op www.stad.gent (tik ‘sportcursussen’ in 
het zoekvenster), telefonisch via 09 266 80 00 of ter plekke in het Huis van 
de Sport, Zuiderlaan 13.

 www.stad.gent/sport  
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DIENSTENCENTRA
NIEUWE NUMMERS 

De tien stedelijke dienstencentra 
in de Gentse deelgemeenten zijn 
voortaan bereikbaar op een nieuw 
telefoonnummer. Een overzicht 
van alle dienstencentra en hun 
nieuw nummer vind je op  
www.stad.gent > Openingsuren en 
adressen > Dienst Burgerzaken. 

 09 210 10 10 (Gentinfo) 
 burgerzaken@stad.gent 
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“De schapen niet 
voederen a.u.b.”

“Schapen zijn zeer 
sterk en kunnen tegen 

weer en wind.”

SCHAAPJES  
OP HET DROGE
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bermbeheer

Herder Hamdi Repaj drijft zijn kudde opnieuw langs de 
Gentse waterlopen. De dieren grazen de begroeiing weg waar 
machinaal maaien niet mogelijk is. En ze zorgen zonder het 

goed te beseffen voor een onmiddellijke injectie van goed 
humeur in de wijk. 

INFO  
Groendienst

 09 225 68 59  groendienst@stad.gent
 www.stad.gent (tik ‘bermen’ in het zoekvenster)

Bevoegd: schepen Tom Balthazar

Hamdi Repaj leerde het herdersvak van 

zijn vader en zat heel de winter uit te 

kijken naar het nieuwe graasseizoen. 

Hamdi Repaj: “De koude maanden 

hebben ook hun charme. Dan blijven de 

schapen op stal en worden de lamme

tjes geboren. Maar buiten rondtrekken 

is toch het leukste. Je ziet elke dag 

resultaat van je werk: de bermen zijn 

afgegraasd en de schapen zien er rond 

en gezond uit. De mensen hoeven zich 

geen zorgen te maken. Schapen zijn 

zeer sterk en kunnen tegen weer en 

wind. En als er eens eentje hinkt, dan 

wordt het zeker verzorgd.”

Via mest en vacht
De schapen zijn geen nostalgie of 

stadsmarketing. Ze houden 61 procent 

van de waterbermen kort. 

Filip Smagghe (Groendienst): “Machines 

kunnen niet overal bij en soms bescha

digen ze hagen en bomen. De schapen 

zijn een ideaal alternatief. Ze eten alles 

op en laten geen maaisel achter. 

Bovendien verspreiden ze plantenzaden 

via hun mest en vacht. Het resultaat is 

een verrijking voor de natuur.”

Schrale bodem, 
mooie bloemen
Die natuurwaarde is niet te onder

schatten. Gent telt bijna 50 hectare 

bermen. Ze vormen een nuttige 

verbinding tussen eilandjes natuur. 

Driekwart ligt langs een weg, één kwart 

langs het water. 

Filip Smagghe: “Om een kleurrijke berm 

met een rijke variatie aan bloemen te 

hebben, proberen we de bodem schraler 

te maken. Dat doen we door twee keer 

per jaar te maaien en het maaisel af te 

voeren. Lukt het niet om een schrale 

bodem te creëren, dan gaan we voor een 

berm die interessant is voor insecten, 

amfibieën en kleine zoogdieren. In dat 

geval maaien we maar één keer per jaar 

of om de drie jaar. Die bermen zijn wat 

struikachtiger.”

Misschien kom je Hamdi en zijn 

schapen binnenkort ergens tegen. De 

herder heeft nog één vraag aan de 

Gentenaars. “Of ze de schapen niet 

willen voederen ... Van oud brood 

kunnen ze ziek worden. En ze hebben al 

hun eetlust nodig om al die hectaren af 

te grazen.” 



GROEI  2006 - 2016

Op 10 jaar tijd zijn er in Gent 
254 terrassen bijgekomen. 
Ongeveer de helft van alle 
horecazaken heeft nu een terras.

390
644

 2006 2016

TERRASje doen
Nieuwe Michelinsterren, Flemish Foodies, een authentieke cafécultuur, trendy koffiebars, veggierestaurants, … en gezellige 

terrasjes: Gent heeft het allemaal. De Stad werkt sinds 2014 met een terrasreglement en terrasinplantingsplannen, een weldoor-
dachte visie op de huidige en toekomstige terrassen – op maat van de uitbaters. 

IN STIJL

Korenmarkt
ZWART

Goudenleeuwplein
ECRU

Klein Turkije
ZWART

Botermarkt
ORANJE BRUIN

Oude Beestenmarkt
ZWART

Sint-Baafsplein
cacao orchestra

Vrijdagsmarkt
ZWART

Kramersplein
beige

TERRASINPLANTINGSPLANNEN
Tegen 2018 zullen de luifels en parasols per centrumplein 
dezelfde kleur hebben, gekozen door de uitbaters zelf. 

Sinds de invoering 
van het terras-

reglement zijn er 
190 nieuwe 
terrassen 
bijgekomen.

Een vergunningsaan-
vraag voor een terras 

wordt binnen de 
30 dagen 
behandeld. 

In Brugge, Antwerpen en 
Leuven betalen 

terrasuitbaters jaarlijks 
respectievelijk 

€ 125, € 40 en € 31 per 
vierkante meter. 

€ 29  

per m2 per jaar in 
het centrum.

Buiten het centrum 
is dat € 20 per m2

KOSTPRIJS

Gent telt in totaal 

ca. 13.350 m2 
terras 

De Korenmarkt is met 

1.350 m2  
terras 

het grootste terrasplein 
van Gent.
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jong en wijs

Feest in ‘t Kasteel
Op zondag 29 mei vormt het Gravensteen 
voor de derde keer het decor van Feest in 
’t Kasteel: een middeleeuws feest voor jong 
en oud met muziek en spel. Tussen 10 en 18 
uur lopen er ridders en jonkvrouwen rond en 
kun je deelnemen aan allerlei workshops en 
middeleeuwse spelen. 

 09 266 85 00  
 www.gravensteen.stad.gent 
 

Jong en oud wedstrijd
Op www.jongenoudingent.be vind je allerlei activiteiten die jongeren 
en senioren samenbrengen. Vanaf vrijdag 29 april kun je er ook zelf 
een project toevoegen en zo kans maken op een mooie geldprijs. 
Vorig jaar resulteerde deze wedstrijd ‘Jong en Oud in Gent’ in 
een kortfilm, een fotoproject en de 
uitbreiding van de tuintjes van het 
woonzorgcentrum De Vijvers – waar 
buurtbewoners en schoolkinderen van 
de Brede School Ledeberg wekelijks 
tuinieren. Dit jaar worden opnieuw drie 
winnaars gekozen. Indienen kan tot 31 
augustus.

 09 266 93 97  
 www.jongenoudingent.be/wedstrijd

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

Jong en op zoek naar ruimte 
voor je activiteiten? 

De Jeugddienst zoekt graag 
met je mee. 

Vul op www.stad.gent/
jongeren/opzoeknaareenhol 

in waarnaar je precies op 
zoek bent en de Jeugddienst 

kijkt hoe ze je verder kan 
helpen. 

 09 269 81 10 (Jeugddienst)

Curieuzeneuzen 
Vraagstaarten-Kabinet

Curieuzeneuzen uit het 2de, 3de en 4de leerjaar kunnen op 
zaterdag 7 mei naar het Curieuzeneuzen-Vraagstaarten-Kabinet 
in de jeugdbibliotheek Zuid, Graaf van Vlaanderenplein 40. 
Waarvoor hebben wij  zoveel hersencellen nodig, en waarom 

hebben we twee hersenhelften? Kom van 10.30 tot 12 uur naar 
het Kabinet en al je vragen worden beantwoord. Inschrijven kan 

telefonisch of via mail.

 09 266 70 04 (Bibliotheek Zuid)   bibliotheek@stad.gent  
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Gezocht:  
(hoofd)animatoren
De Jeugddienst zoekt nog animatoren 
voor de zomervakantie. Ben of word je dit 
jaar 16 en wil je kinderen tussen 3 en 12 
jaar een leuke vakantie bezorgen? 
Mail dan naar animatoren@stad.gent. 
Op woensdagen 25 mei en 29 juni 
vinden infosessies plaats om 17.30 uur 
bij de Jeugddienst, Kammerstraat 10. 
Op stad.gent/wordanimator lees je alle 
informatie.

 09 269 81 10 (Jeugddienst)



Nauwelijks stond het nieuwe kunstwerk in de tuin van 
De Wal in Wondelgem of de bewoners sleurden teel-

aarde aan. Olivier Dubois (begeleider): “De Wal is een 
home en dagcentrum voor mensen met een mentale 

beperking. Om ons nieuw dag centrum te bouwen, 
 kregen we subsidies van het Vlaams Agentschap. 

Op één voorwaarde: we moesten ook een kunstwerk 
voorzien. De Cultuurdienst, die kunstwerken in de 

publieke ruimte begeleidt en realiseert, lanceerde een 
oproep bij laatstejaarsstudenten 

van het KASK en Sint-Lucas. Neel De Bruycker kwam als 
winnaar uit de bus met zijn ‘in/out’ constructie.”  
De Bruycker creëert kunst die aanleunt bij alledaagse 
dingen. Dit werk heeft veel weg van een serre … en dat 
is het ook. “Onze bewoners kunnen er groenten, fruit en 
kruiden planten, maar ook gewoon tot rust komen. Alles 
belandt uiteindelijk op ons bord!” Zeer ecologisch dus, 
en dat is de serre zelf ook. “Een zonne paneel zorgt voor 
elektriciteit en het water wordt uit de grond gepompt”, 
aldus Olivier Dubois.

Kunstwerk De Wal

van Olivier Dubois
begeleider in De Wal

het ding
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Elke Gentenaar heeft recht op een 

stukje groen op wandelafstand van 

zijn voordeur. Voor de bewoners van 

de Lange Velden, een nieuwe verkave

ling voor 500 gezinnen in het 

noorden van Wondelgem, is dat het 

Ter Durmenpark. Op zondag 29 mei 

vindt hier de Dag van het Park plaats. 

Iedereen is welkom.

Liesbet van Loo (Groendienst): “Het 

Ter Durmenpark ligt tussen de 

Industrieweg en de verkavelingen. 

Het eerste deel, goed voor 14 hectare, 

is af. De rest van het park wordt de 

komende jaren in fases aangelegd. 

Het wordt in totaal 40 hectare groot.”

Het Ter Durmenpark werd ingericht 

als een lange, smalle vallei met bos, 

grasland, rietpartijen en een water

loop. Die laatste vangt het regen

water van de verkaveling op, maar 

trekt ook vogels, vissen, insecten en 

amfibieën aan. En nieuwsgierige 

kinderen met regenlaarzen en 

schepnetjes. Die kunnen zich ook 

uitleven in drie speelzones, met 

houten huisjes en klauterbalken. 

Filip Smagghe (Groendienst): “De Dag 

van het Park laat je opnieuw een vrij 

nieuw park ontdekken. We beginnen 

om 12.30 uur met de Langeveldenrun, 

over een parcours dat het buurt

comité Lange Velden heeft uit

De natuur is frivool in mei, en dan snakt een mens al eens naar groen en frisse 
buitenlucht. Beide vind je tijdens de Dag van het Park gegarandeerd in het Ter 

Durmenpark, maar ook in de andere Gentse parken en zelfs op de begraafplaatsen – 
die presenteert de Stad als groene ‘begraafparken’.

Dag van het Park

>>
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Het Ter Durmenpark in Wondelgem ligt tussen de Industrieweg en de verkavelingen.

getekend. Om 14 uur start 

de rest van het program

ma. De buurt vereniging 

'Wondelgem Swingt' 

lanceert een kaart met 

langzame wegen voor 

voetgangers en fietsers en 

organiseert een fietstocht. 

Daarnaast zijn er 

 optredens, wandelingen, 

workshops en veel 

kinderanimatie.” 

Wie zin heeft, kan een 

handje toesteken bij de 

bouw van een grote egel. 

De egel is de ‘soort van het 

jaar’ van 2016. Om 14.45 uur 

laat het Opvangcentrum 

voor Vogels en Wilde 

Dieren enkele egels vrij in 

het park. Je kunt ze van 

dichtbij bekijken en krijgt 

te horen wat je zelf voor 

de beestjes kunt doen in je 

eigen tuin. Elk gezin krijgt 

tenslotte ook een plant 

mee naar huis.

Tuin voor 
overledenen
In een historische stad 

moet je uit elk stukje groen 

het maximum halen. 

Daarom schuift Gent haar 

begraafplaatsen steeds 

meer naar voren als 

‘begraafparken’, waar je 

rust en groen kunt 

opzoeken. Helemaal nieuw 

is dat idee niet, vertelt 

Maarten Herbots (Groen

dienst). “De Wester

begraafplaats is ooit 

ontworpen als een ‘tuin 

voor de overledenen’. De 

begraafplaats is 23 hectare 

groot en bevat ongeveer 

30.000 graven. Maar bijna 

de helft van die 

 opper   vlakte bestaat uit 

gras en groen. Vroeger 

kwam de burgerij er op 

zondag flaneren … en 

commentaar geven op hoe 

‘chique’ en prijzig de 

graf   monu menten waren.” 

(lacht) Ook vandaag is de 

Westerbegraafplaats, 

Palinghuizen 143, een 

heerlijke wandelplek. Op 

zondag 5 juni kun je dit 

park met het hele gezin 

ontdekken tijdens de 

buurtdag. Die start aan de 

“Iedereen is 
welkom op de 
Dag van het 
Park in het Ter 
Durmenpark op 
29 mei.”

Dag van het Park

INFO
Groendienst

 09 225 68 59
 groendienst@stad.gent
 www.stad.gent  

 (tik 'dag van het park‘ in het zoekvenster)
Bevoegd: schepenen Tom Balthazar en Sofie Bracke

In het Ter Durmenpark kunnen kinderen zich uitleven in de houten huisjes en op klauterbalken. 
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Ontdek tijdens een van de ergoedwandelingen het andere 'Campo Santo' in Mariakerke.

herdenkingsboom met een 

ceremonie van vzw Waardige 

Uitvaart, ter nagedachtenis 

van mensen die een stads

begrafenis kregen. Daarna 

valt er van 14 tot 17.30 uur te 

genieten van verhalen, 

gedichten, een fotozoektocht, 

serene fanfaremuziek en een 

glas op het popupterras. 

Zeker het ontdekken waard 

zijn de bespeelbare architec

turale sculpturen van 

kunstenaar Karel Verhoeven 

– die blijven ook na de 

buurtdag staan. 

Onbekend, 
maar boeiend
De buurtdag op de Wester

begraafplaats is in Gent het 

orgelpunt van de Europese 

Week van de Begraafplaat

sen. Van 28 mei tot 5 juni kun 

je via erfgoedwandelingen 

vijf boeiende begraafplaat

sen ontdekken: het Campo 

Santo in SintAmandsberg, 

de Westerbegraafplaats, de 

Zuiderbegraafplaats en de 

begraafplaatsen van 

Gentbrugge en Mariakerke.

Maarten Herbots: “Die 

laatste drie zijn wat minder 

bekend, maar daarom niet 

minder interessant.  

De Zuiderbegraafplaats is 

mooi omsloten en staat vol 

oude begraafmonumenten. 

En eigenlijk is niet 

SintAmandsberg maar 

Mariakerke het enige echte 

Campo Santo van de stad ... 

Hoe dat komt, ontdek je 

tijdens de erfgoedwande

ling.”

Ontdek de  
begraafplaatsen

Van 28 mei tot en met 5 juni zijn 
er erfgoedwandelingen op de vijf 
Gentse begraafplaatsen. De Week 
van de Begraafplaatsen wordt op 

5 juni afgesloten met een buurtdag 
op de Westerbegraafplaats. In-
schrijven voor de wandelingen 
kan vanaf dinsdag 26 april op 

www.stad.gent/weekvandebegraaf-
plaatsen of 09 210 10 10 (Gentinfo).

Aansluitend is er een tentoon-
stelling in de Sint-Amanduskapel 
op Campo Santo en één in het 

afscheidscentrum van de Wester-
begraafplaats.

De Zuiderbegraafplaats aan de Ottergemsesteenweg staat vol oude begraafmonumenten.In het Ter Durmenpark kunnen kinderen zich uitleven in de houten huisjes en op klauterbalken. 

Bijna de helft van De Westerbegraafplaats bestaat uit gras en groen.
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kort

wedstrijd

WAAR
IN

GENT

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Stuur de oplossing vóór 11 mei naar: Stadhuis, 
Wedstrijd Waar in Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent. 
Meespelen kan ook via  waaringent@stad.gent. 

De vijf winnaars 
ontvangen het stripalbum De Pierkes Numero 
Twieje, geschonken door het Departement 
Cultuur, Sport en Vrije Tijd.

De vijf winnaars van de vorige wedstrijd
 herkenden de ingang van het stedelijk 
natuurgebied Bourgoyen- Ossemeersen 
aan het Malpertuuspark.

• Peter Van Damme, Gent
• Marcia De Waegenaere, Gent
• Valerie Neirynck, Mariakerke
• Evelien Slock, Gent
• Hajar Buimejene, Gent

Leven met een beperking
 
Hoe ziet de wereld eruit voor wie in een rolstoel zit? Of voor wie 
doof, slechthorend, blind of slechtziend is, of een verstandelijke 
beperking heeft? En hoe kun je het leven voor die mensen 
aangenamer maken? Het boekje ‘Integrale Toegankelijkheid’, 
samengesteld door ervaringsdeskundigen, maakt je wegwijs in 
de leefwereld en noden van mensen met een verstandelijke of 
fysieke beperking. Download het boekje op www.stad.gent (tik 
‘toegankelijkheidsambtenaar’ in het zoekvenster) of haal een 
papieren versie in de Stadswinkel (belfort, Botermarkt 17a).

 09 266 76 28 (Dienst Regie Samenleven en Welzijn) 
 toegankelijkheid@stad.gent

Wegenwerken Brabantdam

Op de as Brabantdam-Vogelmarkt wordt stevig 
doorgewerkt. De werken aan de Vogelmarkt verlopen 

volgens schema en moeten tegen deze zomer 
afgerond zijn. Op de Brabantdam zelf gaat het iets 

trager dan verwacht, de werken zullen er ook nog 
tot deze zomer duren. 
De stad uitrijden kan vanaf 24 mei wel al via de Brabantdam. 
Meer info op www.stad.gent/bravoko. 

 09 266 79 00 (Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen) 
 tdwegen@stad.gent

Waterlopen
en stroomgebieden

Wanneer waterlopen een belangrijke afwateringsfunctie 
hebben, worden zij opgenomen in de atlas van de 
onbevaarbare waterlopen. Als je langs zo’n onbevaarbare 
waterloop woont, moet je die niet zelf onderhouden: 
een openbaar bestuur neemt het onderhoud op 
zich. Om deze werken te kunnen uitvoeren, heeft de 
waterloopbeheerder wel een erfdienstbaarheidszone 
van 5 meter langs beide oevers nodig. De atlas van 
onbevaarbare waterlopen werd onlangs geactualiseerd, 
van 2 tot 23 mei loopt een openbaar onderzoek. 
Wordt de waterloop langs je perceel opgenomen in 
de atlas en wat zijn de gevolgen daarvan? Je kunt 
het nagaan bij het Loket Stedenbouw en Openbaar 
Domein, Woodrow Wilsonplein 1. Daar kun je ook het 
zoneringsplan en het gebiedsdekkend uitvoeringsplan 
van de Vlaamse regering inkijken. Deze kaarten geven 
aan waar er riolering komt en waar je zelf afvalwater moet 
zuiveren. Meer info op www.vmm.be (tik ‘zonering en 
uitvoeringsplannen’ in het zoekvenster).
 

 09 266 79 50 (Loket Stedenbouw en Openbaar Domein)
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Hidirellez 

DAAR IS DE LENTE

INFO
De Centrale

 09 265 98 28
 decentrale@gent.be
 www.decentrale.be

Bevoegd: schepenen Resul Tapmaz en  
Annelies Storms

Het begin van de lente wordt in Turkije, 

de Balkan en het MiddenOosten al 

eeuwenlang gevierd met een groots 

volksfeest: Hidirellez.  

Ayfer Kuru: “Iedereen komt in parken, op 

pleinen en stranden samen om een hapje 

te eten, te dansen en muziek te maken. 

Om het leven en de liefde te eren. Een 

mooie traditie, vind ik.”

Om mee te vieren, hoef je niet naar 

Turkije te trekken. Al een drietal jaar 

wordt Hidirellez ook gevierd op de 

Blaarmeersen: een familiefeest waarbij 

de tafellakens over het gras gespreid 

worden en de picknickmanden gastvrij 

gedeeld. Ayfer Kuru is er voor de tweede 

keer bij: “Voor de Turkse gemeenschap is 

Hidirellez een zeer belangrijke feestdag, 

ook al ben je zoals ik hier geboren en 

getogen. Het festival op de Blaarmeersen 

is een fijn initiatief, dat steeds meer leeft 

binnen de Turkse gemeenschap in Gent. 

Er kwamen vorig jaar maar liefst 5.000 

mensen op af. Ik heb er dit jaar ook een 

standje met onder meer zelfgemaakte 

juweeltjes – de opbrengst gaat naar een 

goed doel.” 

Festival
Hidirellez wordt traditioneel gevierd op  

6 mei en dat valt dit jaar op een vrijdag. 

Het festival op de Blaarmeersen vindt 

een paar dagen later plaats, op zondag  

8 mei. Als de weergoden een beetje willen 

meewerken, verwacht Attila Bakiroglu 

van De Centrale een recordopkomst: 

“Iedereen is welkom. We geven wat extra 

kleur aan de traditionele Hidirellez met 

optredens van Olla Vogola, Onur San en 

Esma Redzepova. Er komen workshops 

waar je leert kalligraferen, water

marmeren of een instrument bespelen, 

een kraampjesmarkt met hapjes en 

drankjes uit alle windstreken en 

animatie voor de kinderen.”

Het volledige programma vind je op 
www.stad.gent (tik 'Hidirellez' in het 
zoekvenster).
Het festival op de Blaarmeersen is een 
initiatief van De Centrale, In-Gent en de 
Dienst Regie Samenleven en Welzijn, in 
samenwerking met etnisch-culturele 
verenigingen.

“Hidirellez trekt 
duizenden 

deelnemers.”
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de route

De tijd dat street art scheef 
bekeken werd, is voorbij. 

Tijdens het straatkunsttraject 
Sorry, Not Sorry kregen 

muurschilderingen, 
kunstinstallaties, 

performances, … alle aandacht 
in de Gentse straten. Het 

straatkunsttraject bereikt 
zijn hoogtepunt tijdens een 

slotfestival in en rond  
De Centrale, op zaterdag 7 en 

zondag 8 mei.

Symposium

Het startschot van het Straatkunstfestival 
wordt eigenlijk al op woensdag 4 mei 
gegeven. Vanaf 19 uur komen in Campo 
Victoria enkele internationale gasten over 
straatcultuur spreken, waaronder de Britse 
grafisch ontwerper Tristan Manco en Janne 
Saario, een Finse landschapsarchitect die 
onder meer bezig is met de vormgeving 
van skateparken. Inschrijven via go.stad.
gent/sorrynotsorry of bij Gentinfo  
(09 210 10 10) uiterlijk op maandag 2 mei.

Fratersplein 7

7

SORRY,
NOT SORRY

Straatkunstfestival
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  www.sorrynotsorry.gent   www.facebook.com/sorrynotsorryGent  
INFO: Cultuurdienst,  09 269 84 80  cultuurdienst@stad.gent  zie www.stad.gent/stadstv (vanaf 4 mei) Bevoegd: schepen Annelies Storms

Wandeling
Twee dagen lang, telkens om 14.30 
en 15.30 uur, vertrekt er vanuit de 
 Dampoortstraat een gegidste  wandeling 
van ongeveer anderhalf uur doorheen 
het Gentse straatkunst patrimonium. Je 
passeert langs een heel recente Sorry, 
Not Sorry- muurschildering van Gente-
naar ‘A Squid called Sebastian’ in de 
Sleepstraat. Inschrijven via go.stad.gent/
sorrynotsorry of bij Gentinfo (09 210 10 10) 
uiterlijk op donderdag 5 mei.

Dampoortstraat 84

Sens Unique

Er is al enkele maanden iets gaande 
in de huizen, etalages en leegstaan-
de panden van de Dampoortstraat. 
Jonge kunstenaars kregen er – onder 
de  noemer Sens Unique – de goed-
keuring om ateliers in te richten waar ze 
hun ding kunnen doen, van theater tot 
 beeldend werk. Op 7 en 8 mei brengen 
ze hun werk naar buiten. Letterlijk. 

www.dampoortstraat.be

Op de vlucht
Tijdens het festival duiken her en der 
minia tuurbeeldjes op van vijf vluchtelin-
gen die momenteel in Gent verblijven. 
Kom je een van deze ‘Moving People’ 
tegen? Neem ze mee, laat ze elders in de 
stad achter, neem er een foto van en deel 
die met de hashtag #MovingPeople. Ook 
hun verhalen, op www.movingpeople.nu, 
kun je delen. Je leest er ook de verhalen 
van tien vluchtelingen in Nederland – daar 
werd het kunstwerk vorig jaar ontwikkeld 
door Power of Art House.

Gevelinsecten

Als je grote, kleurrijke insecten op 
gevels tegenkomt, werden die daar 
hoogstwaarschijnlijk op gekleefd door 
de Gentse kunstenaar Pol Cosmo. 
Tijdens het festival krijgt zijn werk – 
samen met andere straatkunst – een 
plaats in de straten rond De Centrale, 
die voor de gelegenheid dienst doen 
als openluchttentoonstellingsruimte. In 
De Centrale zelf wordt er op 7 en 8 mei 
gedanst, telkens van 13 tot 22 uur.

Kraankindersstraat 2 en omgeving 

Soika en co

Op de terreinen van Kapow, op vijf 
minuten wandelen van De Centrale, kun 
je terecht voor muziekjams, skateboard 
art van verschillende artiesten van 
over de hele wereld, demonstraties en 
een pop-upexpo van onder andere de 
 Filipijnse kunstenaar Soika. Daarnaast 
kun je er ook skaten, films bekijken, 
muziek beluisteren, enzovoort. 

Nieuwland 65

321

6 45

Graffiti jam
De betonnen grindbakken langs Dok 
Noord dienden vroeger om zand en 
grind van schepen op vrachtwagens 
te laden, vandaag zijn ze een tijdelijke 
ontmoetingsplaats voor Gentenaars. 
Tijdens het festival worden de grindbak-
ken ingepalmd door dertig graffiteurs 
uit België, Nederland en Luxemburg. De 
graffiti-jam Wallin’ start telkens om 13 uur, 
dj’s leggen ondertussen plaatjes op. Je 
kunt er ook zelf graffiti leren spuiten.

Grindbakken DOK Noord
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Renovatiebegeleiding

SLIM VERBOUWEN
Niet iedereen heeft een aannemer in zijn 

vriendenkring of een nonkel die schrijn

werker is. Toch sta je er niet alleen voor 

bij een energiezuinige verbouwing: elke 

Gentenaar kan rekenen op gratis renova

tiebegeleiding.  Een deskundige komt aan 

huis, bekijkt je budget en de mogelijkheden 

en helpt met offertes en premies. Ingrid 

Ranocha kan het iedereen aanbevelen: “Ver

bouwen is stresserend. Ik ben geen expert 

en mijn budget is beperkt. Daarom ben 

ik heel blij met mijn renovatie begeleider. 

 Dieter hielp me om de prioriteiten te bepa

len en hij volgt de offertes en de werken op.”

Meteen goed
Ingrid kocht haar woning, een arbeiders

huisje in de Brugse Poort, vijftien jaar 

geleden. Het schuine dak was al geïsoleerd. 

Nu laat ze twee platte daken isoleren en 

een raam vervangen. De gaskachel maakt 

plaats voor centrale verwarming en de 

elektriciteit wordt vernieuwd. Dieter Roelens 

(renovatiebegeleider): “Voor de verwarming 

en het sanitair warm water hebben we uit 

verschillende offertes de meest geschikte 

condensatie ketel gekozen. Een ander advies 

was om de platte daken beter te isoleren.  

De aannemer was uitgegaan van de Vlaamse 

isolatienormen, maar de Gentse zijn strenger 

omdat we de huizen perfect willen isoleren. 

Als alles openligt, kun je het beter meteen 

goed doen. Bovendien loop je anders ook de 

Gentse renovatiepremies mis.”

Save for life
Al honderden Gentenaars deden ondertus

sen een beroep op de gratis renovatie

begeleiding. Eén daarvan won daarbovenop 

ook nog een renovatiebudget van 5.000 

euro. Ingrid Ranocha is de gelukkige. “De 

centen zijn zeer welkom. Als je renoveert, 

komen er altijd onverwachte kosten bij.”

De wedstrijd – die eind vorig jaar liep om de 

renovatiebegeleiding te promoten – is 

voorbij, maar de begeleiding blijft bestaan 

en de energiepremies worden nog wat 

uitgebreid. Een afspraak maken doe je bij 

de Energiecentrale, het Gents Adviespunt 

voor energiezuinig wonen en renoveren. 

Info over de vernieuwde energiepremies 

vind je op www.klimaatstad.gent/wonen. 

“Minder stress  

dankzij de  

renovatie begeleider.”

INFO
De Energiecentrale

 09 266 52 00
 energiecentrale@stad.gent 
 www.klimaatstad.gent/wonen 

Bevoegd: schepen Tine Heyse
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“Wereld van verschil”

Christine Thienpondt:  
“Ik heb twee knieprothesen en 
mijn heup gaat ook achteruit. 
Daarom heb ik de hulp van 
'Ergo aan huis' ingeroepen.  
We hebben onder andere een 
inloopdouche geïnstalleerd, 
met ruimte voor een rolstoel – 
je weet maar nooit. De ergo-
therapeut stelde ook allerlei 
kleine hulpmiddelen voor die ik 
vooraf gratis kon uittesten. Een 
speciaal apparaat om mijn sok-
ken aan te doen bijvoorbeeld. 
Zelfs de kleinste tips kunnen al 
een wereld van verschil maken!”

“Opnieuw zelfstandig”

Diana de Croocq: “Door een 
herseninfarct was mijn man 
deels verlamd, hij moest 
maanden in het ziekenhuis 
revalideren. Hij zou nooit 
helemaal herstellen, dus thuis 
moesten er aanpassingen 
gebeuren. Laurice van 'Ergo 
aan huis' is toen langsgekomen 
om te  kijken wat we zoal 
konden doen, zoals een traplift 
installeren, een inloopdouche 
met een zitbank, handvatten 
aan de  muren, … Dankzij die 
ingrepen kan Marcel thuis 
blijven wonen.”

“Gratis advies thuis”

Laurice Fack (Ergo aan huis): 
“Vaak komen mensen bij ons 
terecht via ziekenhuizen of 
lokale dienstencentra, maar je 
kunt ons ook rechtstreeks 
contacteren. We komen langs 
bij je thuis en geven gratis en 
vrijblijvend advies om je 
woning veiliger en toegankelij-
ker te maken. Dat kan al met 
simpele hulpmiddelen, zoals 
antislipmatjes, wandbeugels, ... 
Ook jongere Gentenaars die 
hun huis met het oog op de 
toekomst willen aanpassen, 
kunnen bij ons terecht.”

“Stilstaan bij later”

Marie-Andrée Avraam (toegan-
kelijkheidsambtenaar): “Ook als 
je een woning bouwt of ver-
bouwt, sta je best al even stil bij 
‘later’. Als je bijvoorbeeld in een 
rolstoel belandt, kun je met een 
paar kleine aanpassingen je 
woning bewoonbaar houden. 
Het stads ontwikkelingsbedrijf 
sogent houdt in al zijn woon-
projecten reeds rekening met 
die principes van ‘levensloop-
bestendig wonen’, zoals de 
hoogte van schakelaars en 
toestellen, voldoende brede 
deuren, enzovoort.”

Met de leeftijd wordt thuis wonen moeilijker. De ergotherapeuten van het OCMW 
komen bij je thuis en geven tips zodat je thuis kan blijven wonen. 

Met een paar kleine ingrepen kom je al een heel eind. Ook wie 
bouwt of verbouwt, denkt best al even na over later.

ADVIES NODIG ROND TOEGANKELIJK WONEN? Maak een afspraak via  ergotherapie.aanhuis@ocmw.gent of op  09 266 95 19. 
De principes van aanpasbaar bouwen vind je op  www.stad.gent (tik ‘aanpasbaar bouwen’ in het zoekvenster).
Bevoegd: schepenen Rudy Coddens en Tom Balthazar

de vier

LANGER 
THUIS 
WONEN
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ZA 21 & ZO 22 MEI

Brandweerzone
Centrum
Opendeurdag

Twee dagen lang kun je meerijden 
met een brandweerwagen, de kazerne 
bezoeken, langs de daalmast naar 
beneden glijden, zien hoe brandweer-
mannen vuur doven tijdens verschil-
lende demonstraties en nog veel meer. 
Brandweerzone Centrum zet haar 
deuren in de Roggestraat 70 open: 
op zaterdag van 14 tot 18 uur en op 
zondag van 10 tot 18 uur. De toegang is 
gratis en je hoeft je niet in te schrijven. 

 www.brandweerzonecentrum.be 
 09 268 88 32

ZO 1 MEI

DOK KICK-OFF

DOK doet er nog een jaartje bij: ook deze zomer (van 1 mei tot 
25 september) kun je in de Oude Dokken, op de splitsing van de 
Koopvaardijlaan en de Afrikalaan, terecht voor markten, expo’s, 
concerten en gezellige (voor)middagen op het zandstrand. Op 
1 mei wordt van 11 tot 22 uur de feestelijke aftrap gegeven, met 
koffie en taart in de voormiddag en dj’s in de namiddag, terwijl 
ook de kinderen zich kunnen uitleven. Om 20 uur vergast Double 
 Veterans je op een stevige dosis psychedelische garagerock.

 www.dokgent.be  info@dokgent.be

ZA 14 MEI
Library Sessions

Tijdens deze Library Sessions 
laten studenten trombone 
horen wat ze in de Gentse 
Academie voor Podium-
kunsten hebben opgestoken. 
Het concert vindt plaats 
in de muziekafdeling van 
Bibliotheek Zuid, Graaf van 
Vlaanderenplein 40, van 15 tot 
16 uur. De toegang is gratis, je 
hoeft niet te reserveren.

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

WO 18 MEI
Volcano theatre: 
century song

Het Canadese gezelschap 
Volcano theatre is volgens 
de Canadese pers ‘iets wat 
elke grote stad nodig heeft’. 
Dat kunnen ze op 18 mei 
bewijzen in Muziekcentrum 
De Bijloke. Om 20 uur stelt 
het  ensemble er zijn nieuwe 
project  ‘Century song’ voor, 
een soort dans-opera waarbij 
sopraan Neema Bickersteth, 
pianist Gregory Oh en percus-
sionist Debashis Sinha je door 
middel van klassieke zang, 
dans en film meenemen door-
heen honderd jaar cultuur-
geschiedenis.

 www.debijloke.be 
 09 269 92 92  
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ZO 29 MEI
CÔTÉ JARDIN

MUZIKALE PICKNICK

Een hele dag genieten van gratis optredens 
in de tuinen van de Bijlokesite, dat is Côté 

Jardin. Je kunt er hapjes en drankjes 
kopen aan de kraampjes op het terrein, 

maar je eigen picknickmand meebrengen 
mag ook. Vanaf 11 uur wordt het podium 

ingenomen door onder meer het Belgische 
barokensemble RedHerring, de snelle 

boogiewoogie van het Franse duo Eve Risser 
en Yuko Oshima en de liedjes van singer-

songwriter Eva De Roovere. Deze muzikale 
picknick duurt tot 22 uur.

 www.debijloke.be/cotejardin 
 09 269 92 92  

ZA 28 MEI
Tweedehands-
fietsenmarkt 
Heb je een fiets nodig, of wil 
je er één van de hand doen? 
Ga naar de tweedehands-
fietsenmarkt, tussen 9 en 12 
uur op de Oude Beesten-
markt. Je kunt er ook je fiets 
laten graveren. Verkopers 
moeten zich registreren.  
Dat is gratis en kan op de dag 
zelf aan de informatiestand. 
Meer info vind je op  
mobiliteit.stad.gent (tik 
‘tweedehandsfietsen’ in het 
zoekvenster). 

 mobiliteit@stad.gent 
 09 266 28 00

DI 3 MEI

SMART CITIES CHALLENGE

Zal in 2030 elk dak een moestuin hebben? Een stadsbeeld 
zonder auto’s, kan dit? Hoe kunnen we extra woongelegen-
heid creëren? Wie ideeën heeft voor het Gent van morgen 
is in Het Pand (Onderbergen 1) aan het juiste adres. Tussen 
8.30 en 22 uur vindt daar de Smart Cities Challenge plaats, 
waar prototypes worden ontwikkeld samen met burgers, 
bedrijven, stadsbestuur en academici. 
Het evenement is gratis, maar je moet je wel voor vrijdag 
29 april registeren op www.jcismartcitiesplatform2017.be of 
hello@smartcitiesplatform2017.be.

 www.facebook.com/smartcitiesplatform 
 0476 46 52 80 (Dienst Internationale Relaties en Netwerken)

MA 16 T.E.M.  
MA 23 MEI
Week van  
de opvoeding  

Tijdens de Week van 
de  Opvoeding wordt in 
 Vlaanderen en Brussel van 
alles op poten gezet rond 
opvoeding. De Gentse 
Opvoedingswinkel (Sint- 
Margrietstraat 4) doet ook 
mee: op 10 mei, om 19.30 uur, 
vindt daar een groepsgesprek 
plaats over sociale media, 
voor ouders van kinderen 
tussen 13 en 17 jaar. Schrijf je 
in op opvoedingswinkel@stad.
gent. Het interactief theater-
stuk ‘Emma’, voor iedereen die 
betrokken is bij de opvoeding 
van kinderen tussen 6 en 11 
jaar, speelt op 17 mei om 11.30 
uur in het Vredeshuis en op 19 
mei om 13 uur in Basisschool 
Sint-Salvator. Ondertussen 
doet ook de mobiele koffie-
kletskar – waar je terecht kunt 
voor gratis koffie of thee en 
een babbel – haar ronde, met 
als eerste halte de Opvoe-
dingswinkel op 17 mei. 
Een overzicht van alle 
activiteiten vind je op www.
weekvandeopvoeding.be.

 www.opvoedingswinkelgent.be 
 09 233 26 02 
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ZIE OOK  
WWW.UITINGENT.BEagenda

mei
VR 6 & ZA 7 MEI
Masterclass 
typografie

Tijdens deze tweedaagse master-
class voor gevorderden in het 
MIAT, van 10.30 tot 17 uur, creëer 
je een nieuwe monumentale letter 
met materiaal uit de zetterij van 
het museum. Lesgever is Thomas 
Grave maker, boek- en tentoon-
stellingsvormgever voor gerenom-
meerde uitgeverijen en musea in 
Parijs. Reserveer voor donderdag 
5 mei je plaats op 09 210 10 10 
(Gentinfo) of go.stad.gent/miat.

  www.miatgent.be 
 09 269 42 00  

VR 6 T.E.M. ZO 8 MEI
Jane’s walks
De Amerikaanse stadsactiviste 
Jane Jacobs ijverde voor bewan-
delbare steden en was fel gekant 
tegen bijvoorbeeld snelwegen 
door woonwijken. Sinds haar 
overlijden in 2006 worden in 
mei wereldwijd Jane's Walks 
georganiseerd, en dit jaar doet 
Gent voor de eerste keer mee. In 
Wondelgem en Ledeberg nemen 
buurt bewoners je anderhalf uur 
mee op sleeptouw doorheen hun 
wijk. Op voorhand inschrijven is 
niet nodig.  
Je vindt alle info op  

 www.tragewegen.be/ janeswalk of  
 09 331 59 24 (vzw Trage Wegen).

VR 20 MEI
Rocío Márquez Trio

Rocío Márquez werd in 1985 in 
Huelva, Andalusië  geboren. In 
2008, op het Festival del Cante 
de Las Minas, sleept ze niet min-
der dan vijf prijzen in de wacht, 
waar onder de prestigieuze Lám-
para Minera. Op 25-jarige leeftijd 
geeft ze haar eerste concert op 
het festival Les Suds in Arles. 
Vandaag staat ze op het podi-
um van De Centrale, om 20 uur, 
in een kleine triobezetting met 
Miguel Angel Cortés op gitaar en 
Agustin Diassera op percussie.

  www.decentrale.be 
 09 265 98 28  

DO 12 MEI
Lezing: Gent 
voedt de wereld

In de bestseller ‘De hongerige 
stad’ schrijft auteur Carolyn 
Steel over het belang van 
voeding voor steden en hoe 
we steeds minder stilstaan bij 
waar ons eten vandaan komt. 
 Filosoof Wouter Mensink 
stelt zich in zijn boek ‘Kun je 
een betere wereld kopen?' 
de vraag of wij echt verant-
woordelijk zijn voor uitbuiting 
op bananenplantages. Om 
20 uur komen beiden naar 
Kunstencentrum Vooruit om te 
praten, te luisteren en vragen 
te beantwoorden. De lezing is 
gratis, maar reserveer wel je 
ticket op  
www.vooruit.be.

 www.gentfairtrade.be 
 0471 56 34 67
 

ZO 15 MEI
Sexteto 
Meridional 

Dit jonge Argentijnse sextet 
doet het gouden tijdperk van 
de tango herleven, naar het 
voorbeeld van de legendari-
sche tangomuzikant Osvaldo 
Pugliese. Een brok onvervals-
te Argentijnse passie, om 20 
uur in De Centrale.

  www.decentrale.be 
 09 265 98 28
 

WO 4 T.E.M. ZO 8 MEI 
GENT SMAAKT 
In en rond de Stadshal kun je weer vijf dagen lang gerechtjes 
proeven van een twintigtal Gentse chefs. Zowel gevestigde  
waarden als aanstormend culinair talent presenteren tijdens 
deze editie van Gent Smaakt enkele van hun ‘signature  dishes’. 
Of wat dacht je van een workshop gehaktballen maken voor 
kinderen of een infosessie over chocolade en bier?  
Het volledige programma vind je op www.gentsmaakt.be. 

 09 266 84 65 (PUUR GENT)

VR 20 MEI
Herdenkingsmars

In mei 2012 werd Ihsane Jarfi 
vermoord, wat in de media 
werd omschreven als de eerste 
homofobe moord in België. Om 
20 uur start onder de stadshal 
een herdenkingsmars. Na twee 
kilometer wandelen door de 
binnenstad eindigt de tocht om 
21 uur aan Sint-Jacobs. 

 09 267 03 00 (Dienst Regie   
 Samenleven en Welzijn)



23

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

MEI
Buurtfeesten en 
buurtevenementen

Zes buurten geven in mei de 
aftrap van een nieuw buur t-
feestenseizoen. 
•  Muide- Meulestede-Afrikalaan 

bijt de spits af met een 
buurtfeest van donderdag 
12 t.e.m. maandag 16 mei in 
De Buurtloods (Patrijsstraat 
10) en in een feesttent in de 
Pauwstraat. 

•  Dampoort-Bernadette viert op 
zaterdag 14 en zondag 15 mei 
Buurt- en Pastoryfeesten in de 
wijk en in het buurt centrum in 
de Doornakkerstraat 54. 

• Datzelfde weekend is het ook 
aan het Scheldeoord: tijdens 
het Buurtfestival maken zij het 
gezellig in de Wolterslaan. 

•  Op vrijdag 20 mei organiseert 
Gentbrugge recepties op 
 verschillende locaties in de 
wijk. 

•  Van vrijdag 20 tot en met 
 zondag 22 mei is er buurt-
feest in Nieuw Gent-Steen-
akker, in en rond de feesttent 
op het Rerum-Novarumplein. 

•  Tot slot kun je op donderdag 
26 mei nog naar de buurt-
barbecue in de Vlotstraat 22, 
in het Rabot.

Hou de affiches en flyers in 
je buurtcentrum in de gaten, 
of surf naar www.stad.gent en 
tik ‘buurtevenementen’ in het 
zoekvenster voor een volledig 
overzicht. 

 ontmoeten.verbinden@stad.gent 
 09 235 77 20  

 (Dienst Ontmoeten en Verbinden)

ZA 14 MEI

Côté Koer
Tijdens het kinderzangfeest Côté Koer, om 15 uur in 
 Muziekcentrum De Bijloke, laten leerlingen van basis-
scholen De Vlieger en De Loods hun stem horen.  Speciaal 
voor de gelegenheid werd een verzameling liedjes bij 
elkaar geschreven door onder meer Eva De Roovere, 
Isolde Lasoen, Wannes Capelle en Lies Steppe. Isolde, 
Lies en Eva zingen ook zelf mee en De Piepkes zorgen 
voor het begeleidend orkestwerk. 

 www.debijloke.be  09 269 92 92  

 

 

Z0 22 MEI
200 jaar UGent
Durf mee te doen
In 2017 bestaat de Universi-
teit Gent 200 jaar. Dat wordt 
gevierd met een expo in 
het STAM en een boek dat 
terugblikt op die twee eeuwen 
universiteit. Heb jij nog foto’s, 
filmpjes, persoonlijke verhalen, 
… om dit project te spijzen? 
Op 22 mei kun je die tussen 
10 en 18 uur naar het STAM 
brengen, Godshuizenlaan 2. 
Digitaal doorsturen kan ook, 
via www.durfmeetedoen.be. 
Op die website vind je ook een 
antwoord op je vragen.

 www.stamgent.be 
 09 267 14 00

ZA 28 & ZO 29 MEI
Papier maken 

Maak zelf je papier tijdens 
deze tweedaagse workshop, 
van 10.30 tot 17 uur in het MIAT. 
Kunstenaar Jean Decoster 
toont je ook hoe je papier kunt 
recycleren door er bijvoorbeeld 
textiel en plantenresten aan toe 
te voegen. 
Reserveer voor zaterdag 14 mei 
op 09 210 10 10 (Gentinfo) of via 
go.stad.gent/miat.

  www.miatgent.be 
 09 269 42 00  

MEI
Naar de kermis

Suikerspinnen, tentoonstellingen, markt-
jes, muziek, shows en zoveel meer: het 
kermisseizoen is begonnen. Van vrijdag 
6 tot maandag 9 mei is er de stadskermis 
in Sint-Amandsberg, van vrijdag 13 t.e.m. 
maandag 16 mei kun je naar de Sinksenkermis in Sint-Kruis- 
Winkel, van vrijdag 20 mei t.e.m. donderdag 26 mei de Horen-, 
Zien- en Proevenmarkt in Drongen. Een overzicht van alle 
stadskermissen vind je op www.stad.gent (tik ‘stadskermissen’ 
in het zoekvenster).

 09 269 46 00 (Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren)




