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GENTINFO 09 210 10 10
Vragen over stadsdiensten? 
Op dat 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 
 jan.devos@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,  
Frank Goetmaeckers, Thomas 
Lecompte, Veronique Temmerman,  
Bjorn Vandenbussche,  
Nathalie Van Laecke, Klaas Verdru.

Boetiek echniek

Moeren, USB en 3D
Kinderen duwen op knoppen 
en swipen over schermen. En 
daar zit veel techniek achter. 
Dat kunnen ze op zaterdag 
25 april zelf ontdekken, 
tijdens de derde editie van 
Boetiek Techniek. “Op deze 
gratis doe-markt kunnen 
10- tot 14-jarigen met een 
voorliefde voor mechaniek en 
hightech naar hartenlust aan 
van alles sleutelen”, vertelt 
Els Pandelaere van de Dienst 
Economie. “Voor ouders die 
benieuwd zijn naar opleidings- 
en carrière mogelijkheden in de 
metaal- en technologiesector is 
er ook een infostand.”

Bowlingbal op iPad
Boetiek Techniek is een  mini-
dorp op het Sint-Baafsplein en 
het Emile Braunplein. De hele 
dag door staan er workshops 

op het programma. Je kunt 
bijvoorbeeld sleutelen aan een 
motor of, waarom niet, er zelf 
eentje bouwen. “Je leert er 
onder meer elektriciteitskabels 
leggen en een middengolfradio 
op batterijen in elkaar steken, 
inclusief de aansluiting voor 
je hoofdtelefoon”, aldus Els 
Pandelaere. “Je ontdekt er 
daarnaast ook alles over staal, 
de werking van een USB-stick 
en printen in 3D. Voor één keer 
mag je zelfs een bowlingbal op 
een iPad laten vallen en word 
je geblinddoekt om binnen de 
twee minuten zoveel mogelijk 
bout-en-moer verbindingen 
te maken. Een hele reeks 
bedrijven en organisaties 
tonen op Boetiek Techniek 
bovendien wat ze zoal maken 
en hoe ze dat doen.”
Diezelfde dag worden ook 

de winnaars van de Boetiek 
Techniek Uitvinderswedstrijd 
bekend gemaakt. Els 
Pandelaere: “Alle jongens 
en meisjes tot en met 14 jaar 
kunnen aan de wedstrijd 
deelnemen. De bedoeling is 
dat je alleen of in groep iets 
ontwerpt, verbetert of bouwt. 
De prijzenpot bedraagt 2.000 
euro. Voor de snelle werkers: 
je kunt nog tot vrijdag 3 april 
inschrijven bij TOFAM Oost-
Vlaanderen (0497 52 97 77) 
en op de website van Boetiek 
Techniek.” 

INFO 
Dienst Economie

 www.boetiektechniek.be
 info@boetiektechniek.be
 Boetiek Techniek

Bevoegd: schepenen Mathias  
De Clercq en Rudy Coddens
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Centen
online verzamelen

Een goed idee, maar geen geld 
om het uit te voeren? Op het 
online crowdfundingplatform 
van de Stad kun je op zoek 
gaan naar mensen die 
jouw project mee willen 
financieren. Je kunt er ook 
gewoon een schenking doen. 

Luister
onder water

Een baantje trekken in 
zwembad Van Eyck wordt 
nog leuker. Van de redder 
krijg je onder meer een 
waterdichte mp3-speler met 
zwembadverhalen, die je 
tijdens het zwemmen kunt 
beluisteren. Vier gewezen 
werknemers lichten een tipje 
van de sluier … 

Haven
nieuwe sluis

De oudste sluis in Terneuzen 
maakt plaats voor een 
nieuwe. Via deze ‘Nieuwe 
Sluis Terneuzen’ kunnen 
vanaf 2021 ook heel grote 
zeeschepen naar de Gentse 
haven varen, en er kunnen meer 
binnenvaartschepen tegelijk 
door.

Erf!
de route

De laatste zondag van april 
is naar goede gewoonte 
Erfgoeddag. Deze editie 
heeft als thema ‘Erf!’. Wat 
hebben onze voorouders ons 
zoal nagelaten, en wat doen 
we met die erfenis? Ontdek 
enkele uitzonderlijke plekjes 
en verhalen in de route.

04  Nieuwe schoolstraten

08  Geboorten in Gent

09  Kort jong

14  Wedstrijd Waar in Gent

06

11

16

19

10  het ding
van Sofie Verhoeven

Milieudienst

15  Plan tegen spijbelen

18  Mobiliteitsplan

20  Agenda
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kort

WEGENWERKEN 
 
Tijdens de paasvakantie wordt de 
bovenste asfaltlaag van de Hoogstraat 
(tussen de Peperstraat en de Brug-
sepoortstraat) en van de Verlorenkost 
(plus een klein stukje van Coupure 
Links) vernieuwd. De Hoogstraat krijgt 
daarnaast ook nieuwe greppels. De 
bussen die daar rijden, worden tijdens 
de werken omgeleid. Je vindt alle info 
op www.stad.gent/openbarewerken. 

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

On@break2 
On@break² probeert te vermij-
den dat leerlingen afhaken op 
school. Dat doet het project met 
coaching van leerkrachten, ge-
sprekken met de leerlingen zelf 
en klassikale projecten. Jaarlijks 
begeleiden ze 150 leerlingen en 
120 leerkrachten. On@break² 
krijgt de komende drie jaar een 
jaarlijkse subsidie van 102.210 
euro. Daarmee gaan ze met 12 
klassen in 12 verschillende scho-
len aan de slag. 

  09 268 21 28 (Departement  
 Onderwijs, Opvoeding en Jeugd)

De Gentse  
ondernemer
Stem online
De twaalf finalisten van Dé Gentse 
Ondernemer en de vijf finalisten van 
Dé Gentse Student- Ondernemer zijn 
bekend. Jij bepaalt mee welke vier 
ondernemers verder meedingen naar 
de titel van Dé Gentse Ondernemer 
en wie Student-Ondernemer van het 
jaar wordt. 
Surf naar www.gentse ondernemer.be 
en breng je stem uit. Voor Dé Gentse 
Ondernemer kan dat nog tot dinsdag 
21 april, voor Dé Gentse Student-
Ondernemer tot donderdag 16 april.

 09 210 10 60 (OOG) 
 www.gentseondernemer.be

Een schoolstraat wordt op school-
dagen op bepaalde tijdstippen een half 

uur lang verkeersvrij gemaakt zodat 
voetgangers en fietsers er vrij en veilig 

kunnen bewegen. Onlangs kwamen 
er nieuwe schoolstraten bij: de Joseph 
Gérardstraat in Sint-Amandsberg en de 
Wispelbergstraat. Dat brengt het aantal 

schoolstraten op zes. 
De Joseph Gérardstraat is op dinsdag, 
donderdag en vrijdag een half uur ver-

keersvrij vanaf 8.10 uur en ’s namiddags 
vanaf 15.15 uur, op maandagnamiddag 

is dat vanaf 15.40 uur en op woens-
dagmiddag vanaf 11.30 uur. De Wispel-
bergstraat is telkens verkeersvrij van 8 

tot 8.30 uur, en op woensdagmiddag 
tussen 11.45 en 12.15 uur.

 www.mobiliteitgent.be  09 266 29 87

Nieuwe schoolstraten
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Kajak en kano  
op de Leie

Vanaf 25 april tot eind september kun je 
opnieuw deelnemen aan begeleide kajak- en 
 kanotochten op de Leie. De dagtochten bren-
gen je langs Afsnee of tot in hartje binnenstad. 
Tijdens een avondlijke fakkeltocht geniet je 
van een mooi verlichte binnenstad. Een tocht 
duurt gemiddeld 5 uur, inclusief pauze, en 
kost 12,5 euro per persoon. Voor een fakkel 
betaal je 3,2 euro per boot. Reserveren doe je 
minstens vier weken vooraf via het aanvraag-
formulier op de website (tik kajaktochten in het 
zoekvenster).

 www.stad.gent/blaarmeersen  09 266 81 70 
 reservaties.blaarmeersen@stad.gent

Prijs  
Toewijding en Zorg 
Ken je een Gentenaar die zich op een bij-
zondere manier inzet voor een Gents 
familielid, vriend of buur? Die per-
soon maakt misschien kans op 
een ‘Prijs van Toewijding en 
van Zorg aan de Familie’ 
die de Stad elk jaar uit-
reikt. Stuur voor 30 juni 
een brief naar de Dienst 
Sociale Voorzieningen, 
Botermarkt 1,  
of een e-mail naar  
handicap@stad.gent.  
Vermeld de naam, het adres 
en het telefoonnummer van 
de kandidaat, en vertel waar-
om hij of zij de prijs verdient.

 09 266 76 34 
 handicap@stad.gent
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VAN GENT.BE 
NAAR STAD.GENT
Of je nu gent.be of www.stad.gent 
 intikt, je komt altijd netjes op de 
website van de Stad terecht. Geen 
vergissing mogelijk, aan de informatie 
die je te zien krijgt verandert er niets. 
Sinds kort is .gent wel de officiële 
extensie geworden.  
De stadswebsite www.stad.gent is de 
eerste, stelselmatig zal de Stad ook 
andere url's met de '.gent' in gebruik 
nemen.

 09 266 82 00 (Data en Informatie)

ENERGIE 
LENING
Met een energielening kun je je huis 
energiezuinig renoveren. Je kunt 
maximaal 10.000 euro lenen, die je 
over een periode van 5 jaar moet 
terugbetalen met een intrest van 0 of 
2 %. Meer info vind je bij vzw REGent, 
Kastanjestraat 2/4.

 www.vzwregent.be  09 218 75 90



“De Nieuwe Sluis 
Terneuzen wordt 

427 meter lang, 
55 meter breed en 

bijna 16,5 meter diep.”

“Vanaf 2021 kunnen 
ook heel grote 

zeeschepen naar de 
Gentse haven varen.”
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nieuwe sluis erneuzen

Ze worden alsmaar groter, de schepen van tegenwoordig. 
Het sluizencomplex in Terneuzen groeit mee. Eén van de drie 

sluizen maakt daar plaats voor een mega-exemplaar. 
Via deze ‘Nieuwe Sluis Terneuzen’ kunnen vanaf 2021 ook heel 
grote zeeschepen naar de Gentse haven varen, en er kunnen 

meer binnenvaartschepen tegelijk door. 

INFO 
Havenbedrijf Gent

 09 251 05 50
 www.havengent.be  www.facebook.com/havengent 

Bevoegd: schepen Mathias De Clercq

Misschien moeten we de titel van straf-

ste Gentenaar eens postuum aan een 

Nederlander uitreiken? Koning Willem 

I zou hem verdienen. Hij richtte onder 

meer de universiteit op en liet een 

kanaal naar Terneuzen graven. 

Via dat kanaal kreeg de haven van Gent 

al in 1827 toegang tot de Westerschelde 

en de Noordzee. 

Het economisch belang van deze 

verbinding is enorm, vertelt Johan 

Bresseleers  van het Havenbedrijf Gent. 

“Het havengebied is goed voor 300 

bedrijven en 60.000 jobs. Veel Gente-

naars kennen de assemblagefabriek van 

Volvo Car en het distributieplatform 

van Honda. Maar we hebben ook de 

grootste fruitsap terminal, de grootste 

graanopslag capaciteit en een van de 

grootste clusters van biobrandstoffen 

van Europa. En ArcelorMittal is Europa’s 

grootste geïntegreerde staalfabriek. 

Dat wil zeggen dat alles op één en 

dezelfde site gebeurt: van de aanvoer 

van ertsen tot en met het afgewerkte 

product. Ook de Europese nummer één 

op het vlak van kranten- en magazine-

papier, geproduceerd op basis van 100 % 

oud papier, zit hier: Stora Enso Langer-

brugge.”

Voor veel van deze bedrijvigheid is het 

kanaal Gent-Terneuzen de levensader. 

Die ader dreigde dicht te slibben. Al 

het scheepsverkeer moet in Terneuzen 

door drie sluizen – één uit 1910 en twee 

uit 1968. De oudste maakt straks plaats 

voor de Nieuwe Sluis Terneuzen. Dat 

wordt een joekel van 427 meter lang,  

55 meter breed en bijna 16,5 meter diep. 

Gent wordt hierdoor beter bereikbaar 

voor grote zeeschepen en ook de door-

stroming van de binnenvaart tussen 

België, Nederland en Frankrijk zal 

vlotter gaan. 

Eerste spadesteek 
Het prijskaartje van de nieuwe sluis is 

niet mis. De aanleg wordt geraamd op 

920 miljoen euro, het onderhoud voor 

30 jaar op 75 miljoen euro. Nederland 

betaalt 155 miljoen, Vlaanderen en het 

Havenbedrijf Gent de rest. Aan Europa 

is alvast gevraagd om ook een duit in 

de zak te doen. Begin februari zetten de 

Vlaamse en Nederlandse ministers hun 

krabbel onder het verdrag dat de plan-

nen officieel maakt. De eerste spade-

steek wordt verwacht in 2017. Zonder 

tegenslag mogen de champagnekurken 

knallen in 2021. 
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308 
GEBOORTEN 

IN DE 9DE MAAND

In september werden het 
meest Gentse baby’s geboren. 

De maand juni staat op de 
tweede plaats met 

306 geboorten.

In 2013 waren 
dit er 1.555

In 2013 waren 
dit er 1.622

1.615 
meisjes 

1.694 
jongens

in 2014

3.309
GEBOORTEN IN 2014

Totale Gentse 
bevolking: 
252.273

GENT 
1835DRONGEN

96

MARIA-
KERKE

129

WONDEL-
GEM
173

SINT-
AMANDSBERG

328

GENT-
BRUGGE

310
LEDEBERG 138

AFSNEE 
18

ZWIJNAARDE
78

OOSTAKKER
138

SINT-
DENIJS-

WESTREM
36

DESTELDONK
8

MENDONK
2

SINT-KRUIS-
WINKEL

17
TERDONK

3

GEBOORTEN IN GENT

Aantal geboorten 
per deelgemeente

1400
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1700

1800

1900

 in de voorbije 10 jaar

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

meisjes
jongens

AANTAL

Na het piekjaar in 2010 met 3.503 geboorten daalde het aantal geboorten drie jaar op rij. 
Tot nu: in 2014 werden 132 baby’s meer geboren dan in 2013. 

EVOLUTIE GEBOORTEN

1

2

3

4

5

Top vijf populairste 
jongensnamen 
in 2014:

Louis: 15x

Mathis: 15x

Lars: 12x

Liam: 12x

Noah: 12x

1

2

3

4

5

Top vijf populairste 
meisjesnamen 
in 2014:

Elise: 15x

Emma: 15x

Anna: 15x

Renée: 13x

Lena + Marie: 12x
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jong en wijsjong en wijs

TINKELTUIN 
Na een kleine winterslaap opent de 
Tinkeltuin opnieuw de deuren. Op deze 
sprookjesachtige groene plek ontdekken 
kinderen tot 8 jaar alles over hun zintuigen. 
Vanaf woensdag 1 april in De wereld van 
Kina: de Tuin, Berouw 55.

 www.dewereldvankina.be   09 225 05 42 
 

ZOMERZOEM
 
Op de Buitenspeeldag, op woensdag  
1 april, zetten een hele reeks jeugd-
organisaties hun zomeraanbod in de 
kijker tijdens Zomerzoem. Speciaal voor 
de gelegenheid wordt de Stadshal op het 
Emile Braunplein van 13 tot 18 uur omge-
toverd tot een safaridorp met spelletjes, 
grime, een springkasteel en optredens.

 09 269 81 10 (Jeugddienst)

BIB-KINDEREN
 

In het Curieuzeneuzen-Vraag-
staarten-Kabinet op zaterdag  
4 april, van 10.30 tot 12 uur, 
 kunnen kinderen van 7 tot 9 
jaar deelnemen aan een work-

shop over diversiteit in kinderboeken. 
Reserveer via bibliotheek@stad.gent, 
telefonisch of ter plaatse. Voor kinderen 
van 4 tot 6 jaar brengt vertelster Erika 
Janssens miniatuurtheater met verhalen 
over de zee, om 11 uur. Gratis en zonder 
reservatie.

 www.stad.gent/bibliotheek 
 09 266 70 00   

Pasen  
in de musea
 

Tijdens de paasvakantie, 
van zaterdag 4 tot en met 
zondag 19 april, valt er in 
de Gentse  musea elke dag 
van alles te beleven voor 

kinderen: zoektochten, rondleidin-
gen,  ateliers,… Een overzicht van alle 
activiteiten in het S.M.A.K., MSK,  Design 
museum Gent, STAM, MIAT, Het Huis 
van Alijn, de Sint-Pieters abdij en De 
Wereld van Kina (het Huis en de Tuin) 
vind je op www.stad.gent/cultuur. 

 09 210 10 10 (Gentinfo)

PRETKAMJONET 
& SPORTMOBIEL 
 

Tijdens de paasvakantie tuffen de Pretkamjonet (voor kinderen 
van 4 tot 12 jaar) en de Sportmobiel (voor jong en oud) van buurt 
naar buurt. Elke weekdag houden ze halt op een buurtpleintje, 
van 14 tot 17 uur. De animatoren brengen een heleboel spel- en 

sportmateriaal mee. Het programma kun je raadplegen op www.stad.gent/
ouders onder vakantieaanbod.

 09 269 81 10 (Jeugddienst)
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Nog één hap en je ontploft? Neem dan je ‘Restorestje’ mee naar huis. 
Intussen nemen al 56 restaurants deel. “Dat aantal blijft toe nemen”, 
vertelt Sofie Verhoeven (Milieudienst). “De eerste 5.000 dozen zijn 

intussen bijna allemaal de deur uit, een tweede lading is in de maak.” 
De milieuvriendelijke dozen mogen mee met de GFT-ophaling van 

IVAGO. “Zo kun je – zonder schaamte – langer nagenieten

én help je mee de afvalberg te verkleinen. Wie een Restorestje-selfie 
post op de Facebookpagina van Gent Klimaatstad maakt kans op 
een unieke draagtas, gemaakt uit de spandoeken van het Niets Is 
Verloren Festival.” De deelnemende restaurants herken je aan een 
sticker op de deur. Op www.gentklimaatstad.be/restorestje staan ze 
verzameld op een kaart.

Restorestje

het ding
van Sofie Verhoeven

Milieudienst



De klassieke wafelenbak, 

maar dan online: zo zou je 

het kunnen omschrijven. 

Crowdfunding is voor 

mensen die een idee hebben, 

maar niet het geld om het 

uit te voeren. Ze lanceren 

online een oproep om de 

centen bijeen te krijgen. Het 

principe (veel kleine giften 

maken samen één grote) is 

niet nieuw, de manier 

waarop dat gebeurt (via een 

online platform) is dat wel, 

aldus Jelle Monstrey (Dienst 

Beleidsparticipatie): “Muzi-

kanten vragen fans om een 

cd te voorfinancieren, 

verenigingen zamelen geld 

in om lokalen op te knappen, 

startende ondernemers 

zoeken middelen om hun 

idee te ontwikkelen, … : 

crowdfunding gebeurt 

steeds meer. Daarom 

lanceerde de Stad een 

crowdfundingplatform  

(www.crowdfunding.gent). 

Dat mogen initiatiefnemers, 

na een screening van hun 

ONLINE CENTEN 
VERZAMELEN 

Vier ideeën dingen naar 

uw gulle steun. Het zijn de 

voorlopers in het Gentse 

crowdfunden. Daarmee 

proberen ze een trend te 

starten: geld verzamelen voor 

projecten die de buurt of de 

stad levendiger maken.

Crowdfunding.gent

>>
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Ook startende ondernemers kunnen centen verzamelen om hun idee te ontwikkelen. 

project, gebruiken om 

schenkers te zoeken. Wij 

zorgen ook voor advies en 

begeleiding.” 

Smakelijk!
Wie een schenking wil doen, 

vindt op het platform alle 

projecten die zichzelf in de 

etalage zetten. Straatwoorde-

naar vzw bijvoorbeeld, die 

cultuur bij de mensen thuis 

brengt. Er zitten ook enkele 

oude bekenden bij, zoals Het 

Spilvarken. Deze vzw zet 

varkens in om voedselafval 

weg te werken. Buurtbewo-

ners voederen en verzorgen 

de dieren en leren elkaar zo 

beter kennen. “We voegen er 

nu ook kippen aan toe. We 

willen beide diersoorten op 

een vijftal plekken herintro-

duceren”, vertelt Nathalie 

Snauwaert. “Via het 

crowdfunding platform gaan 

we op zoek naar 15.015 euro 

voor de aankoop van dieren, 

stallingen, voederbakken en 

ander materiaal.”

Ook Lieven Deconinck zoekt 

geld voor een project rond 

voedsel: Onze Eetbare Stad 

vzw wil Gent groener en 

lekkerder maken. “We 

nodigen de Gentenaars uit 

om eetbare geveltuintjes aan 

te leggen. Wij helpen hen 

met de bakken, de planten, 

de potaarde en het vervoer. 

Ons budget? We mikken op 

5.000 euro. Met 25 à 40 euro 

kunnen we één bak produce-

ren, met alles erop en eraan.”

Nek uitsteken
Ambitieus zijn mag, maar je 

blijft het best ook realistisch, 

aldus Jelle Monstrey. “De 

basis voor een crowdfunding-

campagne is meestal het 

eigen netwerk. Dat is niet 

oneindig groot. Het is een 

goed idee om een deel van je 

budget op andere manieren 

binnen te halen, bijvoorbeeld 

via eigen middelen of een 

lening. Als de mensen zien 

dat je zelf je nek uitsteekt, 

zijn ze sneller geneigd om 

hun steentje bij te dragen.”

Voor Michel Mast wordt 

crowdfunding de kers op de 

taart. Al negen jaar organi-

seert hij in zijn eigen tuin de 

Ham Sessions: drie dagen 

lang jazz met sprongen naar 

de wereld- en de klassieke 

Meer varkens, 
meer kippen, 

meer muziek. 
En alle steun is 

zeer welkom.

Crowdfunding.gent

INFO
Dienst Beleidsparticipatie 
Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent

 09 266 84 34
 info@crowdfunding.gent
 www.crowdfunding.gent 

Bevoegd: burgemeester Daniël Termont en 
schepenen Mathias De Clercq, Elke Decruynaere 
en Christophe Peeters.

Ham Sessions programmeert voor het tiende jaar op rij nichemuziek.  
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Meer varkens en meer kippen in de stad: dat is het project van Het Spilvarken. Straatwoordenaar vzw brengt cultuur naar de huiskamers.

muziek, waar toch jaarlijks 

750 liefhebbers op af komen. 

“Tot nu toe heb ik de 

ensembles betaald met eigen 

middelen, sponsoring en 

subsidies. Voor de tiende 

editie heb ik mezelf en het 

publiek eens verwend met 

een echt topprogramma. 

Daardoor stijgt de prijs. Die 

extra kost proberen we nu 

via crowdfunding binnen te 

halen. De schenkers krijgen 

wel wat in ruil, zoals een 

naamsvermelding, tickets, 

een compilatie-cd, …”

Jelle Monstrey: “Sommige 

projecten voorzien een 

attentie voor de schenkers. 

Vaak is dat symbolisch, zoals 

een naamsvermelding. De 

belangrijkste beloning is 

toch dat je een bijdrage 

levert aan een dynamische 

en leefbare stad.”

Stad steunt
De Stad reserveert een pot 

van 55.000 euro om enkele 

non-profit crowfunding-

projecten extra te ondersteu-

nen. Die krijgen dan 25, 50 of 

75% van het streefbedrag, met 

een plafond van 5.000 euro. 

Voorwaarde is dat de 

resterende centen via het 

platform opgehaald worden. 

Welke projecten komen in 

aanmerking?

Jelle Monstrey: “Dat beslist 

een jury van stadsambte-

naren  en experts, op basis 

van een subsidiereglement. 

Het uitgangspunt is dat de 

projecten een concrete 

positieve bijdrage moeten 

leveren aan je straat, wijk of 

stad.” En wat als een project 

zijn streefbedrag niet haalt? 

“Een beetje minder is geen 

ramp. Als het veel minder is, 

Alle beetjes helpen
Op crowdfunding.gent komen 
ideeën samen die wat extra geld 
goed kunnen gebruiken. Iedereen 
die interesse toont in een bepaald 
project, kan een centje bijdragen.

bekijken we samen met het 

project wat haalbaar is. Het 

geld kan dan bijvoorbeeld 

evenredig over de lopende 

projecten worden verdeeld.”

Decoratief en lekker: Onze Eetbare Straat gaat voor eetbare geveltuintjes. 
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Werken 
Belfortstraat
De heraanleg van de Belfortstraat start in de tweede helft van 
april. Er komen ook tramsporen, in afwachting van tramlijn 3. 
Na de zomer krijgt ook de Botermarkt sporen. Eind dit jaar 
zou alles klaar moeten zijn.

  www.stad.gent/kobra 
  09 266 82 33
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kort

wedstrijd

WAAR
IN

GENT

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

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

De drie winnaars 
ontvangen een puzzel 'Panoramisch gezicht op  
Gent 1534' (1.000 stukjes), geschonken door het STAM.

De vijf winnaars
van de vorige wedstrijd

herkenden het schilderij 'De Maagd' van Michaël 
Borremans op de  klokkenstoel bij de Stadshal.
• Geneviève Thiery, Gent
• Rita Praet, Gent
• Roger Van Damme, Drongen

• Mark Adriaen, Gentbrugge
• Luc Lekens, Gent

Politiepunten nieuwe uren
De Commissariaten Zwijnaarde – vanaf 1 april te vinden in het 
oud gemeentehuis, Dorpsstraat 1 – en Sint-Denijs-Westrem, 
Gemeenteplein 2, worden omgevormd tot Politiepunten. Dat 
gaat gepaard met nieuwe openingsuren. Vanaf 1 april kun je in 
beide kantoren terecht op woensdag- en vrijdagvoormiddag 
van 9 tot 12.30 uur en na afspraak (via 09 266 63 60) ook op 
maandag, van 14 tot 19 uur. Tegelijk sluiten de kantoren in Meule-
stede en Sint-Kruis-Winkel voorgoed de deuren. Buurtbewoners 
kunnen vanaf 1 april naar het Commissariaat Wondelgem (Pieter 
 Cieterslaan 29), Oostakker (Oostakkerdorp 3) of naar een van de 
negen andere commissariaten van Politie Gent.

  www.politiegent.be 

De kindersecretaris 
Gent heeft voortaan een kindersecretaris. Tina Van Acker staat 
Gentenaars bij met vragen en voorstellen in het kader van het 
traject ‘Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad’. Tina werkte voor-
dien op de Jeugddienst van Mechelen en is sinds 1 januari aan 
de slag op de Jeugddienst van Gent. Je kunt haar contacteren 
op kindersecretaris@stad.gent of op 09 269 81 19.



 

plan tegen spijbelen

TERUG OP DE RAILS

INFO
’t Steunpunt Leerrecht- en  
Leerplichtbegeleiding 

 09 225 77 45
 www.tsteunpunt.be  

Bevoegd schepen: Elke Decruynaere

In het secundair onderwijs stuurt één op de 

tien leerlingen regelmatig zijn kat. Verontrus-

tend want wie vaak spijbelt, loopt een groter 

risico om zonder diploma de schoolbanken te 

verlaten. Een nieuw spijlbelactieplan zegt 

duidelijk wie er moet ingrijpen, en wanneer. 

Meteen in actie
Een leerling komt zonder te verwittigen niet 

opdagen? Dan schiet eerst de school in actie. 

Volgens het nieuwe plan moeten de ouders 

en de leerling meteen aangesproken worden, 

om te zien wat er aan de hand is. Na tien 

halve dagen afwezigheid haalt de school er 

het centrum voor leerlingenbegeleiding 

(CLB) bij. “Ouders kloppen het best eerst bij 

de school aan als ze merken dat hun kind 

spijbelt, maar ze kunnen ook rechtstreeks bij 

ons terecht”, vertelt Steven Bauters (Interste-

delijk CLB). “We bekijken samen met de 

jongere waar het fout loopt: verkeerde 

studierichting? Schoolmoe? Zit hij of zij niet 

goed in z'n vel? Indien nodig kunnen we er 

Jeugdhulp, het OCMW of een andere dienst 

bijhalen. Onverbeterlijke spijbelaars verwij-

zen we sinds vorig jaar door naar ’t Steun-

punt Leerrecht- en Leerplichtbegeleiding. 

Daar werden het voorbije half jaar al een 

vijftig jongeren intensief begeleid om hun 

schoolloopbaan weer op de rails te krijgen.”

Niet meer overspoeld
Is het spijbelprobleem nog niet van de baan? 

Bij dertig halve dagen ongewettigde afwezig-

heid kan de school de hulp van de politie 

inroepen. Steven Bauters: “Voorheen werd de 

politie overspoeld met dossiers van lang-

durige spijbelaars, terwijl zij op dat moment 

niet de juiste partner zijn in dit verhaal. Het 

schrikeffect van politie aan de deur te 

krijgen, werkt soms even maar het lost het 

achterliggende probleem niet op. Met intense 

coaching lukt het vaak wel. De politie wordt 

in het nieuwe spijbelactieplan pas ingescha-

keld als alle andere mogelijkheden uitgepro-

beerd zijn. In laatste instantie is er nog het 

Ondersteuningscentrum Jeugdhulp, dat de 

zaak naar het parket kan doorverwijzen.”

“Scholen moeten 
onmiddellijk de 
ouders aanspreken.”
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de route

De laatste zondag van april 
is naar goede gewoonte 

Erfgoeddag. Deze editie vindt 
plaats op zondag 26 april, 

van 10 tot 18 uur, en heeft als 
thema ‘Erf!’.  

Wat hebben onze voorouders 
ons zoal nagelaten, en wat 

doen we met die erfenis? 
In deze route ontdek je alvast 

enkele uitzonderlijke 
Gentse plekjes en verhalen uit 

de oude doos.

Op de thee 

In Hotel d’Hane Steenhuyse in de Veld-
straat ontving graaf Jean Baptiste  d'Hane  
de Steenhuyse (1757-1826) de prins van 
Oranje Frederik I, de tsaar van Rusland 
Alexander I en de Franse koning Louis 
XVIII. Nu mag jij er op de thee. Al tafelend 
leer je alles over de familie van Jean 
 Baptiste en de erfeniskwesties.  
Reserveer op go.gent.be/erfgoeddag of 
09 210 10 10.
Veldstraat 55

ERFGOEDDAG 
Niertjes à la oma

7
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Een overzicht van alle Gentse activiteiten vind je op  www.stamgent.be (> erfgoed in Gent > Erfgoeddag). Naast de specifieke erfgoedactiviteiten kun je in alle 
musea de vaste collectie gratis bezoeken. Infopunt: STAM, Bijlokesite, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent,  09 267 14 00. Bevoegd: schepen Annelies Storms.

Het tekenarchief 

Het archief van de Hogeschool Gent 
School of Arts KASK is zelden toeganke-
lijk voor het publiek. Nu wel. Op Erfgoed-
dag doet de archivaris de geschiedenis 
van de academie uit de doeken aan 
de hand van originele documenten en 
tekeningen, om 10, 13 en 15.30 uur. 
Reserveer via katia.ballegeer@hogent.be 
of  09 266 08 93.
Jozef Kluyskensstraat 2

De werken aan de toekomstige biblio-
theek op De Krook gaan stevig vooruit. 
Hoog tijd om ook eens achterom te 
kijken. Met de magazijncollectie als gids 
wordt zowel de geschiedenis van de 
Gentse stadsbibliotheek als de oude 
collectie over Gent belicht. Afspraak in 
de hoofdbibliotheek Zuid, om 9.30, 11, 13, 
14.30 en 16 uur. Reserveer op go.gent.
be/erfgoeddag of 09 210 10 10. 
Graaf van Vlaanderenplein 40

Oma’s recepten

Een klein hongertje? Wat dacht je van 
zwezerik, niertjes of lever? Tussen 12 
en 17 uur staan in Herberg Macharius, in 
het poortgebouw aan de Voorhoutkaai, 
oma’s recepten op het menu. Tegelijk 
wordt er oud filmmateriaal afgespeeld 
dat het eten linkt aan het slachthuis met 
overdekte veemarkt dat hier ooit stond.
Voorhoutkaai 43

Middeleeuwse huizen 
             

In hartje Gent zijn nog heel wat 
patriciërs woningen mooi bewaard ge-
bleven. Tijdens de wandeling ‘Erven in 
de middeleeuwse stad’ ontdek je onder 
meer wie hun eigenaars waren en hoe 
ze werden opgesplitst bij erfenissen. 
Er is een wandeling om 10, 13 en 15 uur. 
Reserveer op go.gent.be/erfgoeddag of 
09 210 10 10.

De Filmclub

Het FilmFest is gegroeid uit de Universi-
taire Filmclub van cinefiel Jean-Marc De 
Vos in de jaren ’60 van de vorige eeuw. 
Het Cultureel Centrum Meulestede 
toont tussen 10 en 17 uur documenten 
en handgeschilderde affiches die de 
eigenzinnige programmatie van die club 
illustreren. Ze zijn voor het eerst in 50 
jaar weer te zien.
Meulesteedsesteenweg 515

Snor- en pijpverhalen

Toen Jeanine voor de eerste keer ging 
biechten, trok ze de verkeerde deur 
open. Van het schrikken viel ze op de 
grond … In de ‘Verzamelde Snor- en Pijp-
verhalen’ brengen jonge improvisatie-
acteurs verhalen van senioren opnieuw 
tot leven. Van 10.30 tot 12.30 uur kun je 
naar de verhalenexpo met livemuziek, 
van 14 tot 17 uur is er improvisatietheater 
met muziek en een wafelbak. 
OCMW Gent, Onderbergen 86

6 4

321

5

De Krook: een erfgenaam?
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Mobiliteitsplan

ER IS MEER DAN DE AUTO
Gent leefbaar en tegelijk ook 
bereikbaar houden: dat zijn 
de twee krachtlijnen in het 
mobiliteitsplan van schepen 
Filip Watteeuw. “We willen de 
Gentenaars overtuigen om zich 
vaker te voet, met de fiets of 
met het openbaar vervoer te 
verplaatsen.”

“De leefkwaliteit en de bereikbaarheid van 

onze stad staan onder druk door het vele 

verkeer”, vindt Filip Watteeuw, schepen van 

Mobiliteit en Openbare Werken. Vertrekpunt 

is het STOP-principe, legt de schepen uit. 

“Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en dan 

pas Personenwagens. We willen de Gente-

naars overtuigen om meer te stappen en te 

fietsen. Bij nieuwe projecten en wegen-

werken moeten we altijd denken vanuit het 

standpunt van voetgangers en fietsers. En 

het openbaar vervoer moet stipt, vlot en 

comfortabel zijn. Daarom worden er nu 

nieuwe tramlijnen aangelegd.”

Volgens het mobiliteitsplan dat momenteel 

op tafel ligt, moet Gent bereikbaar blijven 

voor auto’s, maar niet voor doorgaand 

verkeer. Filip Watteeuw: “We knippen met dit 

plan enkele verkeersassen door. Daardoor 

ontstaan zeven sectoren. Autoverkeer tussen 

die sectoren kan enkel via de stadsring R40. 

Daar verbeteren we wel de doorstroming. We 

gaan ook nieuwe park-and-rides aanleggen 

en de grote ring R4 promoten als alternatief 

voor de huidige stadsring.”

Overal zone 30
Andere nieuwigheden: vanaf 22 april geldt er 

binnen de R40 overal zone 30 en eind dit jaar 

wordt parkeren duurder naargelang je het 

centrum nadert. Schepen Watteeuw wil zijn 

nieuw verkeerscirculatieplan (inclusief 

uitgebreid voetgangersgebied) invoeren voor 

eind 2016. Dat er intussen veel wegenwerken 

bezig zijn, beseft de schepen goed. “We 

maken een broodnodige inhaalbeweging: 

onze wegen moeten in orde zijn.”

Het stadsbestuur heeft het ontwerp van het 

nieuwe mobiliteitsplan voorlopig vastgesteld. 

Het openbaar onderzoek hierrond loopt nog 

tot en met zondag 5 april. 

Je kunt nog reageren tot dan. Meer info op 

www.mobiliteitgent.be/mobiliteitsplan.

“We willen de 
Gentenaars 
overtuigen om meer te 
stappen en te fietsen.”

“Gent moet bereikbaar 
blijven voor auto’s, 
maar niet voor 
doorgaand verkeer.”

INFO
Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en  
Openbare Werken

 Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
 09 266 50 97
 schepen.watteeuw@stad.gent
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“De Slets wou  
de eerste zijn”

Nadine Vandewalle (62) 
was cabinevrouw en sport-
medewerkster. “Sommigen 
stonden al om 6.30 uur aan te 
schuiven, een half uur voor de 
deuren opengingen, om als 
eerste in het water te kunnen 
springen. In de jaren ’80 kwam 
er vaak een man die al aan de 
ingang in zijn sletsen sprong 
om naar de cabines te spur-
ten. We noemden hem dan 
ook De Slets.” 

“‘Attaque!’, riep hij  
vanuit zijn bad”

Liliane Bracke (74): “Naast 
het zwembad hebben we ook 
een badhuis. In de jaren ’70 
kwamen soms 300 mensen 
per dag een bad nemen! Ik 
was daar schoonmaakster 
toen. Een vaste klant was 
een gewezen kolonel die 
wellicht nog gediend heeft in 
de Eerste Wereldoorlog. Hij is 
dat nooit helemaal te boven 
gekomen. Soms riep hij vanuit 
het niets: Attaque! Attaque!”

“John Massis toonde  
zijn kunnen”

Gents voormalig water-
polokampioen Frank 
 D’Oosterlinck (71) was niet 
alleen hoofdredder. Hij woon-
de ook achttien jaar lang in 
de Van Eyck, in een appar-
tement boven het zwembad. 
“Er kwam hier redelijk wat 
bekend volk over de vloer. 
John Massis toonde eens zijn 
kunnen door zijn sleuteltje te 
plooien. En we hadden er al 
niet veel in  reserve …” (lacht)

“In het water zijn  
we allemaal naakt”

Robert Heyzak (83) was redder 
en bediende tussen 1952 en 
1990. “Of je nu dokter was, Jan 
met de pet of gouverneur, voor 
ons was iedereen gelijk. Ook al 
was het verschil soms extreem: 
op woensdag kwamen er vaak 
meisjes van plezier, op zondag 
zat er soms een geestelijke in 
het water, voor een doopfeest. 
Maar dat maakte niet uit: in het 
water zijn we allemaal naakt, of 
toch zo goed als …”

Een baantje trekken in zwembad Van Eyck wordt nog leuker. Op de kleedhokjes staan 
portretten van (ex)-werknemers, gemaakt door studenten van de Academie, met elk 

een citaat. Van de redder krijg je een gratis verhalenboekje én een 
waterdichte mp3-speler met nog meer zwembadverhalen, die 

je tijdens het zwemmen kunt beluisteren. Vier gewezen 
werknemers lichten hier al een tipje van de sluier … 

Wil je een eigen verhaal over het zwembad delen? Ga op Facebook naar de pagina Verhalen zwembad Van Eyck, klik op deelnemen en post er je anekdote, 
eventueel met een foto uit de oude doos. Mailen naar  verhalen.vaneyck@stad.gent kan ook. INFO: Dienst Beleidsparticipatie  09 266 82 47  

 zie www.stad.gent/stadstv (vanaf 1 april)  Bevoegd: burgemeester Daniël Termont en schepen Resul Tapmaz.

de vier

VERHALEN 
ONDER  
WATER
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VR 24 APR
FASHION  
REVOLUTION DAY
 
Fashion Revolution is een bewe-
ging die ijvert voor eerlijke wer-
komstandigheden in de mode- 
industrie. Gent doet mee aan de 
Fashion Revolution Day en roept 
alle Gentenaren op om hun kledij 
binnenstebuiten te dragen, dat op 
foto of video vast te leggen en dit 
te delen via sociale media met de 
vermelding #fashrev_gent. 

Meer info vind je op 
 Fashion Revolution Gent 
 09 223 29 53  

(Noord-Zuidsamenwerking)

DO 23 APR 

ELÉONOR

De zangeres Elly Aerden kon je eerder al horen bij Bodixel, The 
Ballroom Orchestra, Olla Vogala, ... In De Centrale staat ze alleen 
op het podium, om 20 uur. Voor haar soloproject ‘Eléonor’ zette de 
zangeres eeuwenoude Latijnse teksten op muziek, in een melo-
dieuze maar ingetogen mix van fado, pop, chanson en jazz. 

 www.decentrale.be  09 265 98 28   

VAN VR 10  
T.E.M. VR 17 APR
Zusterlijke kunst

In 1971 werden Gent en de 
 Japanse stad Kanawaza zuster-
steden. Sindsdien wisselen ze 
onder meer kunst studenten uit 
en werken ze nauw samen op 
cultureel vlak. In het Vredeshuis, 
Sint- Margrietstraat 9, kun je het 
werk bekijken van 10 Gentse 
kunstenaars en 6 uit Kanawaza. 
Dat kan op weekdagen van 
9 tot 17 uur, op zaterdag van 
10 tot 16 uur en op zondag van 
10 tot 14 uur. Elk maakten ze een 
werk rond hetzelfde thema: een 
twee dimensionale impressie op 
een bekende kunstenaar van de 
andere stad.

 09 266 82 00  
(Stedenbeleid en Positionering)

ZO 26 APR
Boterkoekenloop
 
De benen losgooien en 
tegelijk een goede daad 
verrichten? Dat kan. Tijdens 
de boterkoekenloop in de 
Gentbrugse Meersen staan er 
verschillende soorten been-
werk op het programma, voor 
jong en oud. Op www.stad.
gent/gentbrugsemeersen vind 
je de details. Om 11.30 uur mag 
al wie wil de voeten onder ta-
fel schuiven voor een picknick. 
De opbrengst daarvan gaat 
integraal naar het kinder-
revalidatiecentrum van het  
UZ Gent. 

 09 266 80 00 (Sportdienst)
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ZA 25 APR
Wijk  
van de Maand
 
In april zijn de stations buurten 
Wijk van de Maand. Vier 
weken lang vallen er aller-
lei activiteiten te beleven, 
met ontmoetingen tussen 
de buurtbewoners en de 
burgemeester en schepenen. 
Op zaterdag 25 april ontdek 
je bijvoorbeeld tijdens een 
wandeling hoe buurt bewoners 
samenwerken aan een duur-
zame toekomst en het nog 
leuk vinden ook. We bezoe-
ken lokale initiatieven rond 
fiets- en autodelen, een voed-
selteam, natuurpark Over-
meers, … De wandeling start 
om 14 uur in de Reigerstraat 8 
en duurt tot 16.30 uur. Nadien 
wordt er nagepraat in het ge-
zelschap van enkele schepe-
nen. Het volledige programma 
lees je op de wijkblog, waar je 
ook kunt reageren en eigen 
voorstellen kunt delen op een 
digitale ideeënkaart.

ZA 25 APR
CÔTÉ KOER

Tijdens de tweede editie van Côté Koer, het jaarlijkse kinder-
zangfeest in Muziekcentrum De Bijloke, brengen meer dan hon-
derd leerlingen van De Feniks en De Kleurdoos kinderliederen 
uit alle landen en windstreken. Het festival begint om 15 uur en is 
gratis, maar je kunt het best een plaatsje reserveren.

 www.debijloke.be  09 269 92 92   

WO 22 APR
Verhalen van  
Moeder Kloek

De verhalen van Moeder Kloek 
zijn drie eenvoudige Iranese 
sprookjes voor kinderen vanaf 
4 jaar. In ‘Shangoul en Mangoul’ 
trekt Moeder Geit naar de stad, 
terwijl de kleintjes alleen thuis blij-
ven. Een wolf probeert hun huisje 
binnen te dringen. ‘De regen-
boosvis’ gaat over een ijdel visje 
dat niet met de andere vissen wil 
spelen. En in ‘Lili Hosak’ valt een 
kuikentje in de vijver. Gelukkig 
snellen alle dieren van de boerde-
rij te hulp. Om 14 uur in het MIAT.

Reservatie:  www.miatgent.be  
 boekjebezoek@stad.gent 
 09 269 87 50   

WO 1 APR
NOCTURNE 
STADSGEZICHTEN

Op beeldbank.gent.be, de online 
beeldbank van de Stad, kun je gras-
duinen tussen duizenden oude foto’s 
en prentbriefkaarten van Gent. Foto-
graaf Bram  Devlieger selecteerde er 
een veertigtal oude stadsgezichten, 
die hij opnieuw fotografeerde vanuit 
hetzelfde standpunt. Het resultaat is 
een reeks dubbel portretten van Gent, 
toen en nu. De presentatie vindt om 
19.30 uur plaats in De Zwarte Doos, 
Dulle-Grietlaan 12 in Gentbrugge. Je 
kunt de tentoonstelling daarna nog 
tot 14 augustus blijven  bezoeken. 
De foto’s van Bram Devlieger zijn 
vanaf 1 april ook op de beeldbank te 
bekijken.

 09 266 57 60 (De Zwarte Doos)
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ZIE OOK  
WWW.UITINGENT.BEagenda

april
DO 2 APR
Avondshoppen

Tijdens de tiende editie van 
Avondshoppen blijven weer 
heel wat winkels open tot 20 
uur. Na de werkuren kun je 
dus voor een keer nog volop 
winkelen in de binnenstad.
De deelnemende winkels vind 
je op www.oogent.be (onder 
Agenda). 

 09 266 84 00 (Dienst Economie)

VR 3 – WO 29 APR
Anders? Meer dan!

Je kunt in de hoofdbibliotheek 
Zuid, Graaf van Vlaanderen-
plein 40, en in het Administra-
tief Centrum Zuid, Woodrow 
Wilsonplein 1, een duotentoon-
stelling meepikken. ‘Anders? 
Meer dan!’ toont enerzijds 
kunstwerken van mensen 
met een beperking (in de bib) 
en anderzijds cartoons rond 
mensen rechten en handicap 
(in AC Zuid). De werken zijn 
gratis te bezichtigen in de 
inkomhallen van beide gebou-
wen, tijdens de openingsuren.

 09 266 76 34 
 handicap@stad.gent 
  

ZO 12 APR
Lost Highway

Speciaal voor het MIAT duikt 
cineaste Fien Troch in haar 
filmherinneringen en kiest ze 
haar tien topfilms. Het is een 
mix van grote en kleine namen 
en van humor en eenvoud. 
Voor iedere vertoning, om 
15 uur, vertelt ze zelf waarom 
deze films haar zo raken. In 
april stelt Fien ‘Lost Highway’ 
(1997) voor, van de Ameri-
kaanse regisseur David Lynch. 
Het huwelijk van saxofonist 
Fred (Bill Pullman) en Renee 
(Patricia Arquette) staat bol van 
de onuitgesproken spannin-
gen. Die lopen nog hoger op 
wanneer het koppel anonieme 
videocassettes vindt op hun 
stoep ... 
Reservatie: 

 www.miatgent.be
 boekjebezoek@stad.gent 
 09 269 87 50 
 

In april staan er twee Library sessions op het programma. Op 11 april 
is het de beurt aan de Gentse singer-songwriter Renée, die in 2012 
scoorde met haar debuutsingle ‘Dum dum dum’. Op 25 april blaast 
het saxensemble Nondesax van Academie De Kunstbrug iedereen 
omver. Beide sessies vinden plaats van 15 tot 16 uur in Bibliotheek 
Zuid: Renée in de afdeling Muziek en Film, Nondesax in de Achilles 
Musschezaal. De toegang is gratis en je hoeft niet te reserveren. Na 
het concert kun je een praatje maken met de artiesten.

 www.stad.gent/bibliotheek  09 266 70 00     
Renée

ZA 11 & ZA 25 APR

Library sessions

ZA 4 APR 

Trio Chemirani

Meer dan 35 jaar geleden 
maakte de Iraanse zanger en 
muzikant Djamchid Chemirani 
zijn eerste solo-opname voor 
het gerenommeerde platen-
label Harmonia Mundi. Sinds-
dien heeft hij op tijd en stond 
zijn twee zonen Keyvan en 
Bijan aan zijn zijde. Begin dit 
jaar kwam hun nieuwe album 
‘Dawar’ uit, een eerbetoon van 
de twee zonen aan (de muzi-
kale carrière van) hun vader. 
Perzische muziek op zijn best, 
om 20 uur in De Centrale.

 www.decentrale.be 
 09 265 98 28   
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ZO 12 APR
Stadshal plooien

Het STAM vormde de Stadshal 
aan het Emile Braunplein om tot 
een bouwplaat naar aanleiding 
van de tentoonstelling ‘Maquet-
tes. Verbeelding op schaal’. In 
deze workshop voor ‘pleujers’ 
vanaf 19 jaar plooi en plak je 
die plaat tot een mini-Stadshal. 
Schrijf je in voor vrijdag 10 april, 
15 uur via info@stamgent.be 
(vermeld waarvoor je inschrijft, 
je naam, contactgegevens en 
het aantal personen) en meld je 
de dag zelf aan bij de balie van 
het STAM. Het gezamenlijke 
plooien begint om 14 uur.

 www.stamgent.be  09 267 14 00
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VR 24 APR
Naseer Shamma 

Naseer Shamma werd in 1963 
geboren aan de oevers van 
de Tigris. Op zijn elfde geraakt 
hij in de ban van de oed, een 
peervormig snaarinstrument, en 
het duurt niet lang of hij gaat in 
de leer bij de grootste Iraakse 
meesters, waaronder Munir 
Bashir. Shamma combineert de 
oude Mesopotamische muziek-
tradities met hedendaagse 
inzichten. Om 20 uur in De 
Centrale.

 www.decentrale.be 
 09 265 98 28   

VR 24 APR
Aftrap 
kermisseizoen
 

Eind april geeft de Zomerlief-
kermis in Mariakerke, op 
de Zomerliefweide (Claeys 
Bouüaertpark) en omgeving, 
het startschot voor een nieuw 
kermisseizoen van optredens, 
tentoonstellingen, avond- en 
rommelmarkten, tornooien en 
foorattracties. Een overzicht van 
alle kermissen vind je op  
www.stad.gent (tik ‘stadskermis-
sen’ in het zoekvenster).

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

VR 24 APR - ZO 3 MEI
Week van de Amateurkunsten  

 

De amateurkunsten worden in de 
kijker gezet, ook in Gent. Tien dagen 
lang staat alles in het teken van het 
thema ‘De kleine artiest’. Op 30 april 
kun je bijvoorbeeld vers muzikaal 
 talent ontdekken. Tijdens Lokale 
 Helden bezetten een 100-tal muzi-
kanten tien podia op verschillende 
locaties in de Stad.

 www.stad.gent/WAK 
 09 269 84 80 (Cultuurdienst)

ZO 12 APR

De Campagne
Elke tweede zondag van de maand kun je in Schoolhoeve 
De Campagne niet alleen naar de dieren kijken, zoals op 
andere dagen, maar ze ook – onder begeleiding – aaien. 
De eerste ‘open zondag’ valt op 12 april. Ook op 10 mei, 
14 juni, 12 juli, 9 augustus, 13 september en 11 oktober 
krijg je in De Campagne dat tikkeltje meer dierenplezier, 
telkens van 14 tot 17 uur.

 www.schoolhoeve.gent.be  09 227 60 24

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

ZO 26 APR 
Wandeling: Sporen 
van industrieel Gent

Honderd jaar geleden was Gent 
een bloeiende industriestad met 
rokende fabrieksschoor stenen en 
dichtbevolkte beluiken.  
Tijdens de wandeling ‘Sporen 
van industrieel Gent’ ontdek je de 
restanten daarvan. In het kader 
van Erfgoeddag kun je deze wan-
deling gratis volgen met een gids. 
Vertrek aan het MIAT, om  
11 of 14 uur.

Reservatie:  www.miatgent.be 
 boekjebezoek@stad.gent  
 09 269 87 50   

ZO 26 APR
ClubMediéval 

Paolo da Firenze, een abt uit het 
14de-eeuwse Firenze, had een 
bijzonder talent voor zang en 
compositie. Zijn liederen behoren 
tot het fijnste werk uit de Italiaan-
se liefdeslyriek van die tijd. 
Om 15 uur brengt het Belgische 
ensemble ClubMediéval een 
meeslepende selectie uit Paolo’s 
oeuvre in Muziekcentrum De 
Bijloke. 

 www.debijloke.be 
 09 269 92 92   




