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Hey Gentster!
Je leest de eerste woorden in het gloed
nieuwe magazine voor alle medewerkers 
van Stad en OCMW Gent. Gentsters 
verwijst naar gensters, vonken die 
schitteren voor Gent, zoals jij. Dit 
magazine komt vanaf nu bij je thuis, 
in maart, juni, oktober en december. 

Gentsters staat niet alleen, het leeft 
verder op . In de groep ‘Gentsters’ vind 
je extra informatie, filmpjes, wedstrijden ... 
en kun je reageren op artikels.

Laat er ook weten wat je wil lezen 
in de volgende edities. Maak je 
dus snel lid van deze groep.
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G E N T S  G E R I E F

Bomen zijn levende wezens

“Bomen zijn levende wezens die voor 
elkaar zorgen. Maar mensen vergeten dat 
omdat ze niet bewegen. Onze ploeg staat 
in voor de plantvakken rond een straat
boom. We zorgen voor het onderhoud 
en de (her)aanplanting met inheemse 
planten, bloemen en struiken. Bij het 
onderhoud laten we veel ‘onkruid’ staan 
dat goed is voor de boom en het leven 
rond de boom. Ik heb altijd mijn boekje 

‘Onkruid herkennen’ bij. Erg handig! Het 
is constant kijken en bijsturen om de 
juiste beplanting te zoeken. Dat maakt het 
zo spannend. Ik werk nu een jaar bij de 
Groendienst, ervoor was ik buschauffeur. 
Ik heb altijd groene vingers gehad. En 

Met dit materiaal onderhoudt tuinier Filip Van Haver van de Groendienst boomspiegels  
(de meter oppervlakte rondom de boom). 

Filip
Bio: 47 jaar, getrouwd  
en 5 kinderen

Favoriete groenplekken: 
het Citadelpark  
en de Bijlokesite 

Kijktip: de documentaire 
Intelligent Trees
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nu, op mijn 47ste, heb ik eindelijk van 
mijn passie mijn beroep kunnen maken.
Gentenaars kunnen trouwens zelf zo’n 
straattuin beheren. Dan neem je het onder
houd van ons over en kan je de beplanting 
wat meer naar je goesting maken: met 
bloembollen, fruitstruiken, bloemen, sier
grassen, … We duiden dan met een tegel 
aan dat de buurt voor de straattuin zorgt.

Op www.stad.gent/buurtbeheer lees je hoe 
het werkt. In onze groep ‘boomspiegel
ploeg’ op  mag je altijd vragen stellen 
over het onderhoud. Ook tof: je komt 
meer buiten en leert je buren kennen als 
je (samen) voor een straattuin zorgt.”

3ZOMER 2019  
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G O E D  O M  T E  W E T E N

Direct op de hoogte 
met BE-Alert

Help, de pizzakoerier is een halfuur te laat en ik heb 
honger! Voor sommigen een noodsituatie, maar nog 
geen reden om een melding te krijgen van BEAlert. 
Dat communicatie kanaal is er enkel voor échte nood
situaties, zoals een collectieve stroompanne, of de 
legionella besmetting in de Gentse haven. 

BEAlert is de snelste manier om op de hoogte te zijn 
van een noodsituatie. 19.300 Gentenaars hebben zich al 
geregistreerd op www.bealert.be. 

Een mooi aantal, maar de noodplanningscoördinator 
Hildegard Dierens wil graag dat elke collega zich 
registreert. “Want ook als je niet in Gent woont, is 
BEAlert interessant. Omdat je er werkt of je kinderen 
er schoollopen, bijvoorbeeld. Op www.bealert.be kan je 
verschillende adressen en telefoonnummers ingeven, dat 
is super handig en het is bovendien volledig gratis.”

De waarschuwingen worden verstuurd via mail, bij acute 
noodsituaties via een spraakbericht op je vaste telefoon 
of gsm, of via sms.

Registreer je vandaag nog op www.be-alert.be

Een halve dag ouderschaps-
verlof per week? Dat kan!

Weigeren je bloedjes van kinderen nog een 
minuut in de opvang te zitten op woensdag
namiddag? Dan hoef je daar niet langer elke 
week vakantie voor op te nemen. Sinds 1 juni 
kun je een halve dag ouderschapsverlof 
per week opnemen, of een dag om de twee 
weken. Hoera! Dat heet 1/10 ouderschaps
verlof. Geïnteresseerd? Bekijk in overleg met 
je leidinggevende welk bestaand deeltijds 
uurrooster uit het arbeidsreglement je kunt 
kiezen. Collega’s met een vast uurrooster 
moeten nog even het overleg met de vakbonden 
afwachten, maar ook daar willen we een halve 
dag onderbreking per week mogelijk maken.

En het kan nóg flexibeler! Voortaan kun je 
ook voltijds ouderschapsverlof opnemen in 
periodes van een week of meer. En halftijds 
ouderschapsverlof kan vanaf nu in periodes 
van een maand (of een veelvoud ervan). 

Korter verlof voor medische bijstand
Wil je zorgen voor een ziek gezins of 
familielid, dan moet je niet langer min
stens één maand verlof voor medische 
bijstand opnemen. Dat kan nu ook voor 
periodes van één, twee of drie weken.

Meer info op , zoektermen ‘ouderschapsverlof’ en 
‘medische bijstand’ of via het Infopunt Personeel.

09 266 70 90  |  infopunt.personeel@stad.gent.

©
 ST

AD
 G

EN
T

296
In het eerste kwartaal van 2019 

hebben wij 296 vacatures
ingevuld met 62 interne en met 

234 nieuwe Gentsters. 

Welkom! 
Elke week vind je nieuwe vacatures op .

4 gentsters
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Jij rijdt met de brommer, maar je komt 
liever met de fiets? Of een recente 
gezins uitbreiding zorgde ervoor dat 
je sinds kort met een elektrische bak
fiets vlot van de crèche naar het werk 
sjeest? Dan kan je nu eenvoudig aan
passen. Tussen 15 juni en 15 augustus
kies je opnieuw welk vervoermiddel 
je het komende jaar wil gebruiken 
voor je woonwerkverkeer. 

Die nieuwe keuze gaat in vanaf 
1 september 2019. Wijzigt je keuze niet, 
dan hoef je niks te doen. Enkel als je een 
groener vervoermiddel kiest, als je verhuist 
of van werkplek verandert kun je het hele 
jaar door je woonwerkverkeer aanpassen.
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11.07.2019
11.08.2019
sintpietersabdijgent.besintpietersabdijgent.be

Patrick Henry
stadsfotograaf met passie

Over Gent

BON VOOR BON VOOR 
GRATIS GRATIS 
TOEGANG*TOEGANG*

OVER GENT OVER GENT 
Patrick Henry,  Patrick Henry,  
Stadsfotograaf met passieStadsfotograaf met passie

SINT-PIETERSABDIJSINT-PIETERSABDIJ
Sint-Pietersplein 9  Sint-Pietersplein 9  
11 JULI > 11 AUGUSTUS11 JULI > 11 AUGUSTUS

(   €6)ter
waarde

van

www.historischehuizen.stad.gent/patrickhenry *voor 1 persoon - op vertoon van je personeelsbadge

Nieuw keuzemoment 
woon-werkverkeer

EXPO

De mogelijkheden blijven dezelfde als 
vorig jaar. Maar denk eraan dat straks 
de lage emissiezone ingaat, vanaf 
1 januari 2020 komen niet zomaar alle 
voertuigen de binnenstad meer in. Op 
pagina 9 lees je meer over de LEZ.

Ook als je geen tussenkomst van de werk
gever vraagt, doe je er goed aan je keuze 
te registreren. Zo heb je recht op extra’s 
zoals parkeervouchers of gratis lijnkaarten. 

Geef je keuze door via myworkandme. Alle info vind 
je op , zoekterm ‘praktisch: je woon-werkverkeer’. 
Nog vragen? Contacteer het Infopunt Personeel. 

09 266 70 90  |   infopunt.personeel@stad.gent 

!!
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Een job voor het leven? Of jobhoppen? 
Er valt voor beide wel wat te zeggen. 
Heb je zin in een nieuwe uitdaging, 
dan kun je intern schuiven. 
Attila en Nelle gingen ervoor Attila en Nelle gingen ervoor 
en vonden de job die helemaal en vonden de job die helemaal 
op hun lijf geschreven is.op hun lijf geschreven is.

D E  S W I T C H

Leeftijd: 38 jaar  
Woonplaats: Gentbrugge  
Kinderen: Guust (12 jaar) 

Mijn specialleke: de getattoeëerde 
geluidsgolf op Attila’s onderarm staat 

voor de naam ‘Guust’

Attila

VORIGE JOB: 
KINDERBEGELEIDER BIJ DIENST KINDEROPVANG

“Dat deed ik 12 jaar lang. Een fantastische 
job, maar ik was er na al die jaren – eerlijk 
is eerlijk – een beetje op uitgekeken. Na 
mijn loopbaan begeleiding ben ik beginnen 
zoeken naar een nieuwe job en die heb 
ik binnen de organisatie gevonden.”

NIEUWE JOB: 
CONSULENT MOBIELE PLOEG

“De loopbaanbegeleiding bracht aan het licht 
dat ik te veel interesses heb om een duidelijke 
lijn te vinden in het werk dat ik wil doen. En 
dan is de mobiele ploeg wel handig, want 
hier verander je om de paar maanden van 
job. In het begin had ik vooral computerwerk. 
Intussen ben ik consulent en doe ik nog veel 
meer. Ik hielp al mee in de bibliotheek, werkte 
bij Dienst Bevolking om identiteitskaarten en 
rijbewijzen in orde te brengen en momenteel 
sta ik in Pensionwonen De Baai waar ik de 
leiding heb over het onderhoudsteam.”

Attila & Nelle  
over hun jobswitch

6 gentsters
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VORIGE JOB: 
MAATSCHAPPELIJK WERKER IN HET WELZIJNSBUREAU 
BRUGSE POORT BIJ DE SOCIALE DIENST

“15 jaar heb ik in de wijk Brugse Poort gewerkt, 
waar ik hoofdzakelijk cliënten met een verslavings
probleem begeleidde. Ik deed die job enorm graag, 
maar had het gevoel dat het tijd was voor een 
nieuwe uitdaging. Als maatschappelijk werker kun 
je gelukkig veel richtingen uit.”

NIEUWE JOB: 
MAATSCHAPPELIJK WERKER IN HET PROJECT PROACTIEVE 
RECHTENBENADERING

“In het project, dat 2 jaar loopt, draait alles rond 
pro actieve rechtenbenadering. We willen alle 
Gentenaars zoveel mogelijk op hun sociale rechten
en voordelen wijzen en hen die laten uitputten.  
Deze job is helemaal iets voor mij. Ik neem al mijn 
ervaring mee en kan ze gebruiken in deze nieuwe 
job. Ik kan iedereen zo’n interne switch aanraden: 
gewoon doen!”

Nelle
Leeftijd: 38 jaar  

Woonplaats: Evergem  
Kinderen: 3 zonen, Kobe (15 jaar),  

Lars (12 jaar) en Tibe (1 jaar)  
Houdt van: onder de mensen zijn, 

praatjes slaan en lachen

Geïnteresseerd in een switch? 
• Bespreek de mogelijkheden om binnen je 

dienst of departement iets anders te doen 
met je leidinggevende.

• Bekijk alle openstaande vacatures op het 
tabblad Vacatures in de tool e-HRM, of ga naar 

 > Thema’s > Personeel > Solliciteren.

• Wil je op een andere manier je loopbaan in 
handen nemen? Volg loopbaancoaching of 
een van de vele workshops van het team 
Loopbaan en Talent. Je vindt alle info op , 
zoekterm ‘loopbaanontwikkeling’.
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W I J  D O E N  H E T  V O O R  J O U

Brede School werkt ook in de vakantie samen 
met scholen, bibliotheken, jeugdwerkers, 
socio-culturele verenigingen … Dit jaar 
organiseren ze samen met Bloemenstad vzw, 
een jeugdvereniging voor mensen met een 
beperking, voor de tweede keer een inclusief 
kampje waar kinderen met en zonder 
beperking samen kunnen spelen.

Vrijwilligers doen allerlei leuke activiteiten 
op het domein van ‘t Leebeekje in 
Nieuw Gent: goochelen, schattenzoektocht, 
touwenparcours, waterspelen … ‘s Avonds, 
na een dag vol spelplezier, gaan de kinderen 
naar huis of naar hun leefgroep.

Speels en waardevol
De kinderen van Virginie Pruvost nemen dit 
jaar voor de tweede keer deel aan het kamp. 
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Samen op kamp
Virginie: “Het kamp is erg waardevol. Mijn 
kinderen leren er op een speelse manier dat 
iedereen erbij hoort. 

Ik schrijf ze in samen met een paar vriendjes, 
zodat ook zij dat anderszijn leren kennen. 
Vorig jaar vonden ze het super. Je voelt hoe 
die kinderen daarin groeien. Dan komen ze ‘s 
avonds thuis en hoor ik ze vertellen over dat 
ene kindje, dat je toch beter anders aanpakt 
omdat het wat stilletjes is of anders uit de 
hoek komt. Ze leren er echt rekening houden 
met elkaar.”

Anders zijn is oké
“Er is veel diversiteit in de wereld. Maar 
mensen die ‘anders’ zijn, worden moeilijk 
aanvaard. Ik ben zelf juf, en ik merk dat 
kindjes met bijvoorbeeld een motorische 

8 gentsters
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“Tijdens dat kamp 
leren ze écht 
rekening houden 
met elkaar.”
Virginie, collega en klant

D E  C H E C K L I S T 

Op 1 januari 2020 krijgt Gent haar eigen lage-emissiezone. Dat is een 
van de acties die ervoor zal zorgen dat de lucht in het centrum, en 

dus ook op je werkplek, beter wordt. Maar wat betekent dat voor jou? 
Met de volgende checks ben je helemaal mee.

 CHECK 1 Huh, LEZ?

LEZ = Lage Emissie Zone: bepaalde voertuigen mogen het 
centrum van Gent niet meer binnen, omdat ze te veel 
schadelijke stoffen uitstoten.
Start op 1 januari 2020.
Omvat de hele zone binnen de stadsring.

CHECK 2 Is mijn wagen LEZ-proof?

Ik controleer de euronorm van mijn wagen.
Tip: check je inschrijvingsbewijs of ga naar www.lez2020.gent 

Dieselwagens ≤ euronorm 3
 Benzine wagens ≤ euronorm 1

Niet toegelaten? Koop max. 8 keer per jaar een LEZdagpas.
Overgangsperiode voor diesel euronorm 4: tijdelijke toegang 
na betaling.

 CHECK 3 Hoe kom ik naar het werk?

Ik pas mijn woonwerkverkeer aan en hou rekening 
met de LEZ. Tip: combineer P+R met De Lijn.
Met de wagen kan ik altijd de parkings GentZuid en 
AZ SintLucas bereiken zonder de LEZ in te rijden.
Heb ik recht op een slooppremie voor mijn oude wagen? 
Die kan oplopen tot 1.500 euro.

CHECK 4 Is jouw luchtkwaliteit verbeterd?

Super! Want dat is het doel van de LEZ! Het heeft niet enkel een 
positief effect op de bewoners, maar ook op iedereen die onze 
stad bezoekt of er werkt.

beperking of autisme het soms wat 
moeilijker hebben om erbij te horen. 
Daarom vind ik het van groot belang 
dat mijn kinderen zoveel mogelijk 
verschillende mensen leren kennen. Zo 
leren ze dat het oké is om anders te zijn.”

In Gent biedt Brede School al langer 
leeractiviteiten aan voor kinderen. Zowel 
binnen als buiten de schoolmuren. Om de 
ontwikkelingskansen voor alle kinderen te 
bevorderen. Check  voor het volledig  
aanbod aan vakantie werkingen.

Werk jij deze zomer ook in een 
vakantiewerking? Deel je ervaring in de 
Gentstersgroep op .

checkt dat af !

9ZOMER 2019  
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 “Ik was nog geen 18 toen ik in 1973 
hoorde dat de Stad op zoek was naar 
een ‘handlanger’ of een ‘man voor 

alle werk’ om mee te helpen met de opbouw 
van tentoonstellingen in de SintPietersabdij.” 
Hij herinnert zich zijn eerste opdracht nog 
goed. “In het Museum voor Sierkunst (Design 
Museum Gent) moest ik al het Chinees porselein 
naar boven brengen. Ik denk dat ik die trappen 
honderden keren heb op en afgelopen. En niks 
gebroken, hè! Mijn eerste opdracht voor de 
SintPietersabdij was de opbouw van de tentoon
stelling over Octave Landuyt. Ik bleek een talent 
te hebben om vitrinekasten samen te stellen.” 

De eerste stappen in de fotografie
“Ik was al heel mijn leven gefascineerd door 
fotografie. In de jaren 70 ging ik af en toe met 
Rony Heirman op stap, toen de huisfotograaf 

A D I E U  P A T J E

Met die woorden nemen we afscheid van 
stadsfotograaf Patrick Henry. Een selectie 
uit zijn werk kan je binnenkort bekijken 
in de Sint-Pietersabdij. Zeker doen!

“ Jullie hebben 
mijn droom  
mee waargemaakt. 
Bedankt!”
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van de SintPietersabdij. Technisch stelde ik nog 
niet veel voor, maar ik had wel een oog voor 
compositie. Toen ik voor een appel en een ei het 
fotomateriaal kon overnemen van de hoofd
toezichter, ben ik beginnen experimenteren. 
Ik volgde avondschool, en deed mee aan 
foto wedstrijden.” 

Op de werkplek maakte men dankbaar gebruik 
van zijn ontluikende passie. Patrick nam 
het allemaal met evenveel enthousiasme 
aan. In de jaren 80 en 90 deden meer en 
meer diensten een beroep op hem. “Ik kreeg 
opdrachten voor de Dienst Cultuur en voor 
de Jeugd en Sportdienst. Dat mocht als de 
tentoonstellingen liepen en ik meer tijd had.”

Gentse Feesten in het bloed
Tot zijn aanstelling als stadsfotograaf in 2006 

‘freelancete’ Patrick dus als fotograaf. Iets wat hij 
opnieuw doet sinds hij met pensioen ging op 
1 maart. “Zoals elk jaar 
sinds 2003 breng ik voor 
de Dienst Feestelijkheden 
de Gentse Feesten in beeld. 
De eerste Gentse Feesten 
die ik fotografeerde, wa
ren die van 1980.” Hoe ver
moeiend zo’n tiendaagse 
ook is, zijn ogen blinken 
als hij erover vertelt. “Mijn 
vrouw ziet me dan tien 
dagen niet, ik ben dag 
en nacht op pad. Ik vind 
altijd wel een plek om te 
overnachten (lacht). Elke 
dag moet ik een dertigtal 
beelden aanleveren voor de website van de Gentse 
Feesten. Een selectie uit de 500 à 1.000 foto’s die ik 
elke dag neem.”

Stad in verandering
In 2006 startte Patrick als Stadsfotograaf, 
bij de Dienst Voorlichting en nadien bij de 
Dienst Communicatie. Het liefst legde hij het 

veranderende Gent vast. “Ik ben fier dat ik een 
Gentenaar ben. Een van mijn eerste opdrachten 
was het stadsvernieuwingsproject ‘Zuurstof 
voor de Brugse Poort’. Regelmatig ging ik er 
veranderingen fotograferen: voor de Beeldbank, 
voor brochures, de website van de Stad, het 
Stads magazine …”. Het viel hem op hoe die 
vernieuwingsprojecten bewoners bij elkaar 

brachten. “Mooi om te zien. 
Ik heb heel veel buurt
feesten gefotografeerd.”

 Jaloers op dat 
‘stadsfotograafke’
Dieptepunten heeft hij 
niet, veel hoogtepunten 
wel. Bijvoorbeeld toen 
AA Gent kampioen speelde 
en tien duizenden fans 
vierden in het centrum. 
Of de verschillende edities 
van het Lichtfestival. 
Wat langer geleden is 
de Eurotop in 2001 die 

plaatsvond in de SintPieters abdij. “Ik had 
toestemming om overal te komen. Al die 
staatshoofden van zo dichtbij, dat maak je 
nooit mee. De ‘echte’ persfotografen waren 
toen wel een beetje jaloers op dat ‘stads
fotograafke’, maar ik trok me daar niks van 
aan. Ik stond daar toch maar mooi, hè (lacht).”

En nu?
Stilzitten doet hij nog niet. “Ik werk nog altijd 
voor de Stad, nu als freelancer. Verder blijf ik 
rondlopen in Gent en mijn passie voor de stad 
delen via Facebook of Instagram.” Voor zijn 
gezin heeft hij eindelijk meer tijd. “Mijn zoon 
heeft twee kinderen en mijn dochter is nu zwan
ger. Ik vind het zalig om met mijn kleinkinderen 
bezig te zijn. En ze te fotograferen, natuurlijk!”

“Tijdens de 
Gentse Feesten  
ziet mijn vrouw  
me tien dagen 

niet.”
Patrick Henry

A D I E U  P A T J E

Doe Patje een plezier 
en stuur  

deze postkaarten 
 de wereld in!

Bezoek gratis 
de expo van 

Patrick Henry met de 
bon op pagina 5.

11ZOMER 2019  
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M I J N  G E N T

“Ik heb al een tiental jaar een perceel in een 
van de volkstuinen in Gent, waar ik mijn eigen 
groenten, fruit en kruiden teel. We verbruiken 
de meeste groenten zelf, omdat we heel wat 
van de oogst lang kunnen bewaren. We leggen 
groentjes op of vriezen ze in.”

“Heel wat producenten uit de Gentse regio 
verzamelen hun producten op Vanier, een 
webshop voor grootkeukens en horeca. Zo 
kunnen wij ook gemakkelijk korte keten aan
kopen. Onder andere voor lekkere zwammen, 
zuivelproducten en echte Gentse mosterd. 
Alles komt van maximaal 50 kilometer rond 
onze stad. Buiten het werk bezoek ik meestal 
een lokaal winkeltje in de Brugse Poort.”

Elias
IKOOK

Peter
SOCIALE DIENST

2

3

4

BUURT- EN STADSTUINWINKEL
Meibloemstraat 86

 1
PATERSHOL

RABOT

MUIDE

STERRE

STROP

LE
IE

WATERSPORTBAAN

SCHELDE

COUPURE

Halfweg 2

Slotenkouter

Boswachterstraat 42

VOLKSTUINTJES

Collega’s kiezen  
voor de korte keten

Van 4 tot 12 mei deed Stad Gent mee aan de week van 
de Korte Keten. Een week lang gaven we in onze 
personeelsrestaurants extra aandacht aan producten die 
rechtstreeks van bij de producent komen. Maar wist je dat je 
in Gent het hele jaar door gemakkelijk lokaal kunt kopen? 
Onze collega’s geven hun tips.

 1

12 gentsters
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“Ik ben erg bezig met ‘zero waste’ en de 
korte keten. Voor specifieke aankopen ga 
ik voorlopig nog naar de supermarkt, maar 
algemene boodschappen doe ik op een 
korteketenmarkt aan de Lousbergkaai. Daar 
heb je allerlei soorten kazen, brood, groenten 
en fruit. Je bent er gebonden aan een bepaald 
gamma en eet dus automatisch volgens de 
seizoenen. In Gent rijdt ook een melkmobiel 
rond die verse melk verdeelt. Superleuk!”

“IKOOK staat 100% achter het idee van de 
korte keten. Het zijn fantastische producten 
om mee te werken. En bovendien heel erg 
seizoensgebonden. We hebben bij IKOOK net 
een tweede keer de Week van de Korte Keten 
georganiseerd, samen met de Dienst Milieu en 
Klimaat en de Dienst Aankoop & Logistiek. De 
producten komen recht van het veld, zitten vol 
smaak ... Dat maakt onze job als kok veel leuker.”

Lien
INFORMATIEBEHEERDER

Filip & Kristof
IKOOK

SINT-AMANDSBERG

LEDEBERG

GENTBRUGGE

SCHELDE

KORTEKETENMARKT 
Ferdinand Lousbergskaai 33

9

IKOOK SOCIAAL RESTAURANT NIEUW GENT
Rerum-Novarumplein 180c

8

IKOOK SOCIAAL RESTAURANT DE KNOOP
Hundelgemsesteenweg 125

7

PERSONEELSRESTAURANT CAMPUS PRINS FILIP
Jubileumlaan 217

5

PERSONEELSRESTAURANT ZUID 
Woodrow Wilsonplein 1

6

Waar koop jij je lokale 
producten in Gent? Geef je tips 
door in de groep ‘Korte keten, 
lekker eten’ op .

13ZOMER 2019  
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D E  D E A D L I N E

Aftellen  
naar 2020

2020 wordt hét jaar van Jan Van Eyck, de 
virtuoze Vlaamse Meester die in de 15de eeuw 
het Lam Gods schilderde en daarmee Gent een 
van de mooiste en beroemdste kunstwerken 
ter wereld schonk. Om alle activiteiten van 
het Van Eyckjaar in goede banen te leiden, 
werken heel veel diensten samen. We volgen 
hun deadlines mee tot de start in 2020.

Op 25 juni werd het programma voorgesteld op 
een druk bijgewoonde persconferentie in
de SintBaafskathedraal. De organisatie lag in 
handen van Laura Deboel en Elly Dermaut die 
weken bezig waren de puntjes op de i te zetten. 
Daar stopt het natuurlijk niet. De voor bereidingen 
blijven lopen. Zoals bij Tania Eeckhout die 
instaat voor de invulling van een unieke concept
store onder het Belfort met producten van 
ambachtelijke Gentse makers en ontwerpers. 

Bij het MSK verwachten ze eind dit jaar een 
aanzienlijk deel van de slechts 20 bewaarde 
schilderijen van Van Eyck. Hoogst uitzon
derlijk kan je die volgend jaar samen in het 
museum bewonderen. Dat er ongeduldig 
wordt uitgekeken naar hun komst door onze 
collega’s van het Museum voor Schone Kunsten 
is een understatement van jewelste. 

Hou de Gentstersgroep op  in de gaten voor deze en 
verdere updates! Het volledige programma vind je online.

www.vaneyckwashere.be

Wist je dat de titel een knipoog is 
naar het feit dat Jan Van Eyck een 
van de eerste kunstenaars was die 
zijn werk ondertekende? 

14 gentsters
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“Ik wil mensen zien openbloeien.
Ik ben verbaasd over hoe blij ze zijn 
met meer groen in de straat. Dat 
ontbreekt hier in de wijk. Daarom leg 
ik geveltuintjes aan bij buren die dat 
willen. Gratis en met veel plezier. Het 
enige dat ik vraag is dat ze mij mee-
helpen. Het begon allemaal vorig jaar. 
Ik wilde onze buurt opvrolijken met 
meer groen. Op de website van de 
Stad Gent vond ik direct de link over 
geveltuintjes. ‘Dat is het’, wist ik. Na 
een halve dag werk stonden er twee 

druivelaars en een klimroos aan mijn 
voordeur. ‘Ik wil dat ook’, reageerde 
mijn buurman Danny. Hij meldde 
het aan Gentinfo en toen hebben we 
samen zijn geveltuintje aangelegd. 
Mijn buurvrouw van de andere kant 
heeft het mij ook al gevraagd (lacht) 
en binnenkort ga ik langs bij een 
andere buur. Het is ongelooflijk hoe 
het nieuws rondgaat! Mijn droom? 
De buren meer met elkaar laten 
praten en tonen dat we niet bang 
hoeven te zijn voor elkaar.” 

Meer info vind je op www.stad.gent/geveltuinen

Bekijk het filmpje met Mohamed in de Gentstersgroep op .

Mohamed
Functie: elektricien bij Dienst 
FM Themagebouwen

Woonplaats: sinds ‘89 in 
zijn ouderlijk huis in de 
Rooigemwijk

Nieuwe passie: geveltuintjes 
aanleggen bij zijn buren

Favoriete plek: 
de Bourgoyen

15ZOMER 2019  

Gentsters_Zomer_2019_Nr1_V5.indd   15 21/06/2019   15:03



S T R A F  V E R H A A L

“Geen idee hoe ze het doen, maar het kan niet 
anders of ze lopen met die wc-bril over de 
Vlasmarkt. Vanaf 8 uur ’s morgens schuimen 

Patrick en ik met onze camionette de 
Feestzone af. We controleren de sta
containers op lekken of vandalisme, 
zodat de feestgangers opnieuw in 

propere toiletten terechtkunnen. Daarnaast 
ben ik ook standby ’s namiddags en ’s nachts 
voor noodoproepen.” 

“ Soms is de wc-bril  
weg als we aankomen.”

“Op het moment dat we beginnen is het nog 
‘vollenbak’ bezig aan Sint Jacobs, met veel 
dronken mensen. Als er dan een oproep is, 
moeten we ons door die menigte wringen. 

Dan komen we ogen tekort om 
overal voorzichtig door te raken. 
Ook al toeteren en zwaaien we met 
lichten. En hopen dat er niemand 

op onze camionette gaat zitten of eraan 
hangen. Mijn twee kinderen zijn intussen 
ook volwassen, dus soms gebeurt het wel 
eens dat ik hen daar tegenkom. Of we dan 
zelf wat mee feesten? Ja, wat moet je doen 
(lacht). We zien mensen graag feesten.”

Kristof Van de Wiele werkt bij de Dienst FM Themagebouwen en trekt ieder 
jaar met zijn collega Patrick De Wandel naar de Gentse Feesten. Niet om te 
feesten, wel om de openbare toiletten en huurcontainers te onderhouden. 
Net als de collega’s van Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen die instaan 
voor het onderhoud van de openbare urinoirs, maken ze dan wel wat mee. 

Patrick

Leeftijd: 41 jaar
Woonplaats: Wichelen
Houdt van: paarden 
verzorgen en koffie 
verkeerd

Leeftijd: 46 jaar
Woonplaats: Kalken
Houdt van: grote 
en miniatuur 
landbouwvoertuigen

Kristof
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D E  K E U R I N GD E  K E U R I N G

Die vraag stellen we ons regelmatig. In de rubriek ‘De Keuring’ geven 
collega’s hun mening over projecten, campagnes, initiatieven … 

Beginnen doen we met ons nagelnieuwe magazine. Twee collega’s 
kregen op voorhand een voorproefje te zien. 

Yilmaz Koçak, medewerker bij 
De Centrale, is helemaal overtuigd als 
hij de cover van Gentsters ziet. “Het 
is super, trekt de aandacht. Zeker die 
mooie gele kleur”, steekt hij van wal. 
Ook de eerste artikels die hij te zien 
kreeg, vallen in de smaak. “Het verhaal 
van Mohamed en zijn geveltuintjes is 
geweldig. Het toont hoe één iemand 
iets groter in gang kan steken. De 
artikels lezen ook vlot, wat uitnodigt 
om voort te lezen.”

Heeft hij nog tips voor volgende num
mers? “Er mag iets meer interactie in. 
Een artikel dat je aanzet om iets actief 

G I J  G E N T S T E R  G I J !
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Ik wil mensen zien openbloeien.Ik verschiet ervan hoe blij ze zijn met meer groen in de straat. Dat ontbreekt hier in de wijk. Daarom leg ik geveltuintjes aan bij buren die dat willen. Gratis en met veel plezier. Het enige dat ik vraag is dat ze mij mee-helpen. Het begon allemaal vorig jaar. Ik wilde onze buurt opvrolijken met meer groen. Op de website van de Stad Gent vond ik direct de link over geveltuintjes. ‘Dat is het’, wist ik. Na een halve dag werk stonden er twee 

druivelaars en een klimroos aan mijn voordeur. ‘Ik wil dat ook’, reageerde mijn buurman Danny. Hij meldde het aan Gentinfo en toen hebben we samen zijn geveltuintje aangelegd. Mijn buurvrouw van de andere kant heeft het mij ook al gevraagd (lacht) en binnenkort ga ik  langs bij een andere buur. Het is ongelooflijk hoe het nieuws rond gaat! Mijn droom? De buren meer met elkaar laten praten en tonen dat we niet bang hoeven te zijn voor elkaar.” 

Meer info vind je op www.stad.gent/geveltuinen
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Bomen zijn levende wezens

“Bomen zijn levende wezens die voor 

elkaar zorgen. Maar mensen vergeten dat 

omdat ze niet bewegen. Onze ploeg staat 

in voor de plantvakken rond een straat-

boom. We zorgen voor het onderhoud 

en de (her)aanplanting met inheemse 

planten, bloemen en struiken. Bij het 

onderhoud laten we veel ‘onkruid’ staan 

dat goed is voor de boom en het leven 

rond de boom. Ik heb altijd mijn boekje 

‘Onkruid herkennen’ bij. Erg handig! Het 

is constant kijken en bijsturen om de 

juiste beplanting te zoeken. Dat maakt het 

zo spannend. Ik werk nu één jaar bij de 

Groendienst, ervoor was ik buschauffeur. 

Ik heb altijd groene vingers gehad. En 

Met dit materiaal onderhoudt tuinier Filip Van Haver van de Groendienst boomspiegels  

(de meter oppervlakte rondom de boom). 

Filip
Bio: 47 jaar, getrouwd  

en 5 kinderen

Favoriete groenplekken: 

het Citadelpark en de Bijlokesite 

Kijktip: De documentaire 

Intelligent Trees. 

meer buiten en leert je buren kennen als 

je (samen) voor een straattuin zorgt.”

6
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Kok Kok EliasElias
wild van wild van 
de korte ketende korte keten

te doen of er thuis met het gezin mee 
aan de slag te gaan en erover te praten.” 
Yilmaz heeft zelfs al een concreet 
idee: “Een stripfiguur die doorheen 
het magazine tips geeft of de mensen 
aanspreekt, dat zou wel werken.”

Annelies Penninck werkt bij de 
Interne Preventiedienst. Ze heeft na de 
eerste indrukken maar een bedenking: 

“De titel van het magazine is nog wat 
wennen. Maar uiteindelijk is dat met 
alle nieuwe dingen zo.”

Voor de rest is Annelies aangenaam 
verrast. “De cover is zeer leuk, het 

geeft zin om meer te lezen. De artikels 
vind ik heel tof. Je leest dingen over 
collega’s die met totaal andere dingen 
bezig zijn. En de leuke wistjedatjes 
in de korte beschrijvingen maken het 
extra aangenaam.” Een positieve eerste 
indruk dus: “Het ziet er veelbelovend 
uit, ik ben benieuwd naar de rest”, 
besluit Annelies.

Wil je zelf iets laten keuren (een tool, 
een project, een initiatief)? Of wil je 
deel uitmaken van één van de volgende 
keuringspanels? Laat het ons dan weten 
via de Gentstersgroep op !

“ De titel is 
nog een 
beetje  
wennen” 

Annelies

“ De cover 
trekt je  
meteen  
binnen” 

Yilmaz

Zijn we goed 
bezig?
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Met de Gentse Feesten in aantocht duiken we in het fotoarchief van Archief Gent, op zoek naar 
de roots van ons favoriete tiendaagse festival. En wat blijkt? Sterke man John Massis heeft nog 
opgetreden op de Gentse Feesten! In 1979 wilden duizenden toeschouwers getuige zijn van zijn 
stunt op de Korenmarkt. Want geef toe, je ziet niet elke dag iemand met zijn tanden een tram 

vooruit trekken, toch? Was jij erbij? Laat het weten op  !

Archief Gent ontstond op 1 januari 
2017 uit de samensmelting van het 
Stads archief Gent en het Archief 
OCMW Gent. Op de drie locaties 
wordt momenteel 30 km rek ruimte 
gebruikt van de 43,5 km beschikbare 
ruimte. Er kan dus nog wat bij! Je kan 
terecht bij Archief Gent voor heel 
wat zaken zoals de overdracht, het 

beheer en het raadplegen van je 
dienst archieven. Ben je op zoek naar 
documentatie, dan kan je terecht 
op het infoportaal ‘einfo bronnen’ 
bij de toepassingen op . Ben 
je bezig met een erfgoed project? 
Archief Gent staat voor je klaar!

Meer weten: stad.gent/archief of .

43,5 kilometer rek ruimte
en meer interessante weetjes over Archief Gent

–
 
1
9
7
9
 
–
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Stad & OCMW zijn samengesmolten. Stad & OCMW zijn samengesmolten. 
Hoe kunnen we nog meer naar Hoe kunnen we nog meer naar 

elkaar toe groeien? elkaar toe groeien? 

Zet jouw ideeën in Zet jouw ideeën in 
onze Gentstersgroep op onze Gentstersgroep op 

en win een Gentsterstrui!en win een Gentsterstrui!

D E  S T E L L I N G

V.U. algemeen directeur Mieke Hullebroeck, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

Springen 
de gensters 

er al af?
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