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VOORWOORD

Beste Gentenaars,

Binnenkort komt de leukste periode van 
het jaar er weer Gentse Feesten (19 - 28 juli 
2019). Een van de grootste stadsfestivals van 
Europa, in het hart van onze stad, en boven-
dien zeer toegankelijk en laagdrempelig. 
Geen enkele andere stad doet dat ons na. 
Het beste van Gent komt tijdens de Feesten 
naar boven: onze culturele rijkdom, onze 
onaflatende creativiteit, onze diversiteit, ons 
rebels karakter, onze Gentse fierheid. Ik loop 
er graag rond, van het ene naar het andere 
plein, van middagvoorstellingen met de kin-
deren tot de afsluiter bij Sint-Jacobs. 

We hebben de voorbije jaren grote stappen 
gezet met onze Feesten. We beginnen een 
dag vroeger en eindigen op zondag, we 
hebben een beter evenwicht bereikt met 
de centrumbewoners, we schakelen om 
naar herbruikbare bekers en hebben meer 
aandacht voor activiteiten met kinderen. Zo 
blijven de Feesten een feest voor iedereen, 
een feest voor alle Gentenaars. Amuseert 
ulder, tot op de Gensche Fieste!

Mathias De Clercq
Burgemeester
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GESCHIEDENIS VAN HET GENTS GAZETJE
Wat begon als een jeugddroom groeide uit tot 
een actieve Facebookpagina met meer dan 
20.000 volgers. Maar hoe is het gelukt en wat drijft 
de mensen achter “de online krant over Gent”?  
In dit eerste magazine blikken we dan ook graag 
eens terug op 6 jaar Het Gents Gazetje!

Het is allemaal begonnen in de Gentse Feesten 
van 2013 waar ik als 15-jarige iets wou doen voor 
Gent. Net voor de feesten heb ik -samen met een 
vriend- een pagina aangemaakt op Facebook 
waar we vooral Gentse initiatieven zouden op 
publiceren. Na de Gentse Feesten hadden we 
al een kleine vijfhonderd vind-ik-leuks waardoor 
we het spijtig vonden de pagina te verwijderen. 
We hebben het dan omgedoopt in “Het Gents 
Gazetje, een online krant over Gent”. 

De Gentse Feesten zijn en blijven voor Het Gents 
Gazetje dan ook een vaste waarde waar ze met 
meer dan tien reporters dagelijks verslag van uit-
brengen. De combinatie tussen het vaste team 
en fotografen die enkel tijdens de Gentse Fees-
ten meewerken, zorgt dan ook voor een crea-
tieve kruisbestuiving. Om alles zo breed mogelijk 
in beeld te brengen zijn er reporters die overdag 
op pad gaan en reporters die graag een nachtje 
doordoen! 

De Gentse Feesten brengt dan ook altijd een 
topsfeer met zich mee. Hiernaast proberen we ons 
ook zoveel mogelijk te richten om de Gentse lo-
kale economie extra in de schijnwerpers te zetten, 
de haven (North Sea Port) van een andere kant 
te tonen en krijgt ook kunst & cultuur bij ons steeds 
een vaste plaats. En uiteraard ook het nieuws van 
achter de hoek, wat leeft in Gent komt dagelijks 
aan bod.

Met meer dan twintigduizend volgers en wekelijks 
dertigduizend lezers is Het Gents Gazetje na zes jaar 
een vaste waarde binnen de Gentse lokale pers. 
Wekelijks komen er dan ook tientallen vind-ik-leuks 
bij en tijdens de Gentse Feesten bereikt Het Gents 
Gazetje meer dan honderdduizend mensen! 

Maar dat zou niet mogelijk zijn zonder al de schit-
terende vrijwillige medewerkers en reporters die 
-bijna dagelijks- op pad zijn om de vele reporta-
ges te maken. En ook de vele mensen en bedrij-
ven die doorheen de jaren steeds in ons geloofd 
hebben. Iedereen opnoemen is gevaarlijk want 
je vergeet altijd wel iemand, maar ik denk hierbij 
aan: de stad Gent, de schitterende mensen van 
Gent Watertoerist, brouwerij Gruut, Puur Gent en 
vele andere! 

Naast nieuws brengen organiseert de online 
krant ook meermaals wedstrijden en een Gent-
se Quiz, o.a. in samenwerking met Brouwerij Ro-
man en Geldhof. Daarnaast breidden ze ook uit 
met een website en worden ze in 2015 actief op 
Instagram. Toch blijft Facebook de belangrijkste 
plaats voor het online publiceren van nieuws. En 
vandaag is het zover: het eerste magazine Het 
Gents Gazetje wordt op 21 juni officieel voorge-
steld. Dankzij de ondersteuning van Jurgen De 
Rijcke en Leen Antheunis voor de praktische or-
ganisatie en de vrijwillige medewerkers voor hun 
redactionele bijdragen. Qua structuur zijn we de 
juiste formule nog aan het zoeken om professio-
neel te kunnen werken. Maar de eerste stap is 
gezet.

Bij Facebook heb je een veel dichter contact 
met de lezers, bovendien gaat het ook zeer snel 
waardoor we zéér kort op de bal kunnen spelen 
bij belangrijk of groot nieuws. Het magazine was 
al sinds de opstart een grote droom van mij, dat 
we dit samen met het team kunnen en mogen 
realiseren is voor mij de kers op de taart. 

Wat de toekomst zal brengen is elke dag een 
verrassing, want nieuws is elke dag iets anders. 

Om af te sluiten zou ik toch graag nog een 
eerbetoon brengen aan Frans “Babbelaar” 
Van Hijfte. Naast een topmedewerker voor Het 
Gents Gazetje, een nauw familielid, was hij voor 
mij ook een echte vriend, een mentor die mij 
veel geleerd heeft. Ik denk -ik hoop- dat, indien 
hij het magazine zou gezien hebben hij fier zou 
geweest zijn. De woorden: “vree goe gedoan 
jonge, vree wijs!” Zouden dan ook ongetwijfeld 
over zijn lippen gaan! 

Brecht Van de Wallle - Oprichter Het Gents Gazetje 
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Enchanté is een Gents 
netwerk van hartelijke 
handelaars die kleine 
diensten aanbieden aan 
wie hier nood aan heeft. 
Het burgerinitiatief wil 
op deze manier bouwen 
aan warmere plekken in 
de stad en kleine 
solidariteit onder burgers  
aanmoedigen.

Paris holds the key
 
Enchanté vzw vond haar 
inspiratie bij Le Carillon in 
Parijs. Dat moest in Gent 
ook kunnen, dachten de 
initiatiefnemers Marie 
Haspeslagh en Rebekka Eschauzier. 

Na de opstart van het pilootprojcet merkten ze 
echter snel op dat de nadruk niet enkel op dak-
lozen gelegd kon worden en ze breidden het 
netwerk uit “We willen iedereen die om welke 
reden dan ook uit de boot valt bereiken,” vat 
Marie Haspeslagh samen.

“Het zit hem in simpele dingen” voegt 
Natacha, ervaringsdeskundige en Enchanté 
ambassadeur, hieraan toe. “Mensen in nood 
hebben voornamelijk behoefte aan plekken 
waar ze mens kunnen zijn onder de mensen. 
Zo zijn er al veel voorzieningen voor daklozen, 
maar dan zitten de daklozen onder de daklozen. 
Dankzij Enchanté zitten ze waar iedereen zit.”

Hartelijke Handelaars
Deelnemende handelszaken herken je door de 
Enchanté stickers op het raam. Er zijn reeds 
68 hartelijke handelaars in Gent, waaronder 
Café Vooruit, Homblé en kapsalon Musti. Alle 
deelnemers staan op een stadsplan, dat ver- 
spreid wordt door de Enchanté ambassadeurs, 
het Gentse OCMW en de Gentse straathoek-
werkers.  

Enchanté werkt op vertrouwen. Je hoeft dus 
helemaal niks voor te leggen of te bewijzen 
dat je gebruik mag maken van het Enchanté 

netwerk. Iedereen die 
ergens nood aan heeft, 
mag er gebruik van ma-
ken. Bij het vragen naar 
een specifieke dienst, mag 
je gerust eens Enchanté 
vernoemen of ons stads-
plan tonen.

Trakteer op een Uitgestelde Koffie
De Enchanté diensten zijn te herkennen aan 
de stickers op de ruit van de hartelijke hande-
laar. Iedere zaak beslist zelf wat hij wel en niet 
aanbiedt. De basisdiensten zijn gratis. Een glas 
water, een toiletbezoek, een stopcontact, een 
gezellige plek om op te warmen, … alles wat je 
nodig hebt om jezelf op te laden!   

Er zijn naast de basisdiensten ook uitgestel-
de diensten in het aanbod, te herkennen aan 
de oranje stickers op de ruit van de handelaar. 
Uitgestelde consumpties maken een belang-
rijk deel uit van het Enchanté-initiatief. Als 
sympathieke klant kan je bij de deelnemende 
handelaars een of meerdere extra consump-
tie(s) afrekenen bij je bestelling. De handelaars 
bezorgen die consumptie later aan iemand die 
er baat bij heeft. Je trakteert iemand niet alleen 
een kop koffie, maar ook op een warme, gezel-
lige plek in de stad!

Over Enchanté
Het Enchanté stadsplan en 
een lijst met alle handelaars 
vind je op 
www.enchantevzw.be. 

Enchanté, het Hartelijkste Netwerk van Gent

“Dankzij Enchanté voelen daklozen 
zich terug als mensen.” 

– Natacha, Ambassadeur Enchanté vzw.

“We willen iedereen die om welke reden dan ook uit 
de boot valt bereiken.” - Rebekka Eschauzier en Ma-
rie Haspeslagh, initiatiefnemers Enchanté vzw. (foto: 
Knack)



ONDERNEMER IN BEELD
INTERVIEW MET JO MYNCKE

Myncke Decor bestaat nu 18 jaar en dit zullen wij 
dan ook vieren! 
Onze nieuwe toonzaal is een inspiratieruimte gewor-
den  voor onze toekomstige en bestaande klanten . 
Daar zal u tal van muurtechnieken  en raamdeco-
ratie kunnen bewonderen . Maak gerust een vrij-
blijvende afspraak om dit te kunnen bekijken .

Wij zijn nu de derde generatie! Onze grootvader 
startte “Myncke Achiel” in 1934, dan volgde “Myn-
cke Noel” in 1961 die toen even samen werkte met 
zijn broer en in 2001 startten wij, Jo en mijn broer 
Koen “Myncke Decor”. Ik zelf ging al vrij snel mee 
op de werven van mijn vader, waardoor ik wist dat 
dit het was wat ik wilde worden.
Al snel wisten we dat, de richting die ons vader 
uitging, moesten wijzigen. Nu werken we enkel 
rechtstreeks voor de eindklant wat vroeger anders 
was. Ons streefdoel is bij de klant alle zorgen weg-
nemen, voor en tijdens de werken. Dit begint met 
een uitgebreide offerte en duidelijke afspraken, 
kiezen van de afwerkingstechniek, kleuren bepa-
len en dan spreken we af in onze toonzaal en ma-
ken we de planning op. We houden ons daar ook 
aan want op deze manier kunnen we de zorgen 
weg nemen en is dit de beste start naar de afwer-
king. Ons motto is dan ook: “elke opdracht moet 
een visitekaartje worden voor onze toekomst”.

Op welk project, dat u tot heden hebt uitgevoerd, 
bent u het meeste trots?
Het zijn er natuurlijk al heel wat, maar een twee 
jaar geleden wonnen we bij Boss Paints een prijs 
voor de mooiste uitgevoerde techniek. Zeven 
jaar geleden hebben we samen met de eige-
naar in Wenduine de “prijs van mooiste gevel” 
gewonnen. 

Sinds de start van de technieken toonzaal wordt 
meer en meer gekozen voor een gepersonaliseer-
de uitvoering, wat toch iets speciaal heeft en wij 
natuurlijk meer trots zijn op deze uitvoering. 
Begin maart gingen we tot in Londen om een 
“Aquasensa uitvoering” te gaan plaatsen. Dit alles 
geeft ons de kracht om elke dag 100 % te gaan.

Toekomstplannen? 
Nog meer service geven en “totaal afwerking” 
aanbieden. Daarvoor gaan we samenwerken 
met een schrijnwerker, elektrieker, loodgieter, andere 
ondernemers waar we dan ook kunnen op rekenen.

Tips voor andere ondernemers?
Je moet erin blijven geloven, wat je ook wil!

Tekst: Leen Antheunis Foto’s: Clement Van Nuffel 
www.mynckedecor.be
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myncke decor
stijl in kleur



Kom nu langs bij Opel Deleersnyder met uw Opel voor een 
zomer- /aircocheck of onderhoud en laat uw wagen weer 

heerlijk ruiken!  

Bij afgifte van deze bon, na het onderhoud van uw auto in 
onze garage, installeren wij gratis een autoparfum in uw 

voertuig. 
Aanbod geldig tot en met 31/08/2019. Geldig zolang de voorraad strekt. 

      Gratis autoparfum 

myncke decor
al jaren jouw partner in stijl en kleur

Pantserschipstraat 181/10 | 9000 Gent
09 226 16 55 | info@mynckedecor.be

www.mynckedecor.be

Aankomende MARKTen
Heerlijk shoppen, heerlijk genieten

6 April
4 Mei
1 Juni
6 Juli
3 Augustus
7 September

Bikes & Food
Boerenmarkt
Clothes & Food
Bierfestival & Vinyl
Sports & Food
Brocante & Food
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Verantwoordelijke uitgever: Hans De Neef - Dok Noord 7, 9000 Gent
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Nieuws van achter de hoek - Het Driemasterpark

VOORHISTORIE

Sinds enkele jaren bevindt er zich een braaklig-
gend terrein tussen de Driemasterstraat en de 
Sloepstraat, twee doodlopende straten naast de 
fabriek “Melita Meat”. Tien jaar geleden bevond 
zich daar het bedrijf voor stoomketels. Buurtbewo-
ners gebruikten het terrein al om er buurtfeesten te 
geven. En voor velen was het terrein al een speel-
gelegenheid voor de honden.

Tot voor kort plande de Stad Gent er een erf-
goeddepot. Maar dat is nu ingeplant in het 
Ghelamco Stadion. Enkele buurtbewoners be-
naderden enkele schepenen en politici om het 
braakliggende terrein om te vormen tot een 
buurtparkje. Schepen Tom Balthazar en Schepen 
Elke Decruynaere stemden in 2015 toe in “tijdelijk 
ruimtegebruik”. Maar dit ‘tijdelijke’, daar gingen wij 
niet mee akkoord.

Er was weinig bruikbaar groen (speelgroen, ont-
spanningsgroen, groen om te bewegen) in deze 
regio. Het eerste park lag ofwel aan de overkant 
van de Meulestedebrug in Meulestede ofwel een 
kilometer verder in Vroonstalledries. 
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Er was een enorme opportuniteit met “het Drie-
masterpark” om het recht op openbaar groen 
op wandelafstand te realiseren! 

Dit park kon veel buurtbewoners de kans bieden 
om een publieke tuin te hebben, of buitenruimte 
die ze kunnen gebruiken. Veel bewoners hadden 
geen of weinig eigen tuin. Het park was letterlijk 
een brug en ontmoetingsplaats tussen deze stra-
ten. De buurtfeesten hebben die brug al gesla-
gen tussen bewoners van de Driemasterstraat, 
Sloepstraat en Kapiteinstraat. Het was tijd voor 
een volgende stap, waarbij we zelf de handen 
uit de mouwen hebben gestoken en het park 
ontwikkelden. We waren ervan overtuigd dat het 
park een enorme hefboom kon zijn voor ontmoe-
ting en verbinden in een buurt die zeer divers is in 
klasse en kleur.

DAN MAAR AAN DE SLAG.
Tof, top daar starten we mee, wat een uitdaging!

In 2016 bouwden bewoners het Driemasterpark 
uit, samen met de Groendienst van de Stad Gent, 
met steun van Wijk aan Zet en middelen van de 
Dekenij Meulestede. De rest van de centen za-
melde de bewoners zelf in door activiteiten te 
organiseren zoals een leuke aperitief middag, 
Halloween voor de kinderen, een ontbijt samen 
met enkele schepenen in het park. En altijd met 
een heel geslaagde bijeenkomst. Het omvormen 
van dit braakliggend terrein vormt een enorme 
opportuniteit!  Het Driemasterpark doet de buurt 
herademen. Open en een plaats waar iedereen 
welkom is.



Nieuws van achter de hoek - Het Driemasterpark

Uiteindelijk werd er aan de vraag van de buurtbe-
woners tegemoetgekomen en werden een heel 
reeks “functies” ingeplant. Er werd een zandbak 
gebouwd, een hondenweide, klimparcours en 
een schommel, naast een moestuin waar ook 
enkele kippen een thuis hebben gevonden en 
daarbij kon ik mijn kinderwens laten uitkomen, ja 
ik wilde een varkentje, de plaats was er, de liefde 
van de buurtbewoners die was er ook, dus doen! 
Zo kreeg hangbuikvarken Lisa een nieuwe thuis in 
het Driemasterpark, enkele weken later had Lisa 
heel wat heimwee naar haar zus Lola. Na overleg 
met de mensen die samen het dierenpark behe-
ren hebben we de zusjes terug samengebracht. 
Zoveel liefde van onze beestjes en al vlug waren 
de varkentjes de mascottes van het park! Als er 
over het Driemasterpark wordt gesproken in Won-
delgem en Gent wordt er verwezen naar “het 
park waar de 2 hangbuikvarkentjes zijn”! Een pe-
tanquebaan en voetbalgoals voor de kinderen. Er 
werden ook fruitbomen geplant.

Samen met Marjo en Els, Leen en Paul nemen 
wij met plezier de kost op ons om de dieren hun 
voeding te financieren. Vele buurtbewoners ko-
men de dieren iedere dag lekker verse groentjes 
brengen. 1 maal in de maand komen we samen 
om gezamenlijk het dierenpark proper te maken, 
gewoon gezellig met een warme kom soep of 
waarom geen aperitiefje. Zalige momenten met 
voldoening voor het park. Verder geven we iede-
re maand een planning aan wie welke dag de 
diertjes hun maaltijd gaat brengen!

Omdat de buren elkaar goed leerden kennen en 
degelijk samenwerken, willen we een nog sterker 
netwerk in de buurt. Dat doen we door samen 
“dingen te doen”: doe-participatie. We werken 
graag samen aan een gedeelde plaats voor de 
buurt, waar ontmoeting kan gekoppeld worden 
aan samen delen.
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Er is ook een grote zeecontainer aangekocht die 
door buurtbewoners in een mooi kleurtje is ge-
bracht! Dit is een buurtbeheer-ruimte. We kunnen 
er samen stoelen en tafels plaatsen voor BBQ’s of 
buurtactiviteiten zoals het jaarlijkse buurtfeest, spel-
letjes (Petanqueballen, Kubb,…) voor de buurt en 
ons gedeeld werkmateriaal voor het parkonder-
houd: een ware “Driemaster-Loods” dus. Samen 
met buurtbewoners kunnen we de loods gebrui-
ken als een ruimte of concrete plaats voor kleine 
en grote ontmoetingen.

Het project betrekt iedereen hier. Hier wonen veel 
gezinnen met kinderen maar ook ouderen. Het 
project biedt tijdens de uitvoering heel wat voor 
elke groep: ontmoeting voor iedereen, opberg-
ruimte voor spelletjes voor onze kinderen, creatie-
ve opwaardering voor de creatieve duizendpoten 
in de buurt, een “doe het met je handen”-oppor-
tuniteit voor de handige bewoners.
Het Driemasterpark is een bewijs dat de straten die 
vroeger uiteen lagen, konden worden samenge-
bracht. De buurt kwam samen door samen het 
park in te richten en gezamenlijk te beheren. De 
inrichting van het park toont aan dat de buurt, 
en aanpalende straten, dit kunnen dragen. Dus 
daarbij zijn we verder gegaan. Deze plaats kan 
niet meer weg. Dus gingen we ervoor, dit park 
moest officieel worden.

Na heel wat vergaderingen na heel veel inzet 
van buurtbewoners, na een petitie met heel wat 
handtekeningen van de buurtbewoners zijn we 
naar de stad getrokken. Want nee het park was 
niet opgenomen in RUP groen! Dus maar verder 
actievoeren... 
Info avonden bijwonen, schepenen aanspreken, 
afspraken maken om de voordelen van het Drie-
masterpark duidelijk te maken. En dit is ons dan 
ook wel gelukt, door de inzet van enkele partijen, 
is het Driemasterpark een punt geworden in het 
nieuw bestuursakkoord! Onze harde werk werd 
beloond!

We kijken dus weer uit naar de leuke momenten 
in het park, onze kinderen kunnen met plezier spe-
len op de nieuwe schommel die de stad is komen 
plaatsen! Er komt deze zomer een bijeenkomst om 
iedereen te bedanken die zich hiervoor heeft in-
gezet en om verder te dromen over de uitbouw 
van “ons Driemasterpark”.

Met veel liefde en dank voor dit stuk terrein!

Verslag: Eline Nuyttens - Foto’s: Clement Van Nuffel



    Ik ga
op kamp

  Jij toch 
     ook?!

Kampen met en zonder 
overnachting 
Voor kinderen en jongeren van 3-18 jaar

Meer info, vragen of inschrijven:  info@freetime.be  |  www.freetime.be  |  070 246 170

Oase
Kom hier op ademTijdens de Gentse FeestenDagelijks van 14u tot 20u Jeugddienst Stad Gent, Kammerstraat 10Voor gezinnen op zoek naar rustpunten, volg het blotevoetenpad 

en relax samen met je kind op Plage Tatoeage.



Foto © Anne De Meulemeester

Elke dag om 11u00
FEEL THE GROOVE OF NEW ORLEANS

------
Elke dag 12u00 tot 14u00

KINDERBIOPICKNICK
13u00 Puppetbuskers

------
Zaterdag 20 juli om 14u15 en 16u15

PUPPETBUSKERS SPECIALS
------

Zondag 21 juli om 14u30
Roel Van Bambost, 

Mathieu Engels en Levien
------

Zondag 21 & 27 juli om 17u30
MUZIKANTENHUIS presenteert

------
Luisterplein (h)erkent talent
(powered by MuziekMozaiek)

Ma 22 juli t/m za 27 juli
Big bands – jazz – folk

------
Zondag 28 juli om 14u30

Sofi e & So Four
------

Elke avond vanaf 19u00
Poëtische interventies door 

Mensen Zeggen Dingen
------

AVONDPROGRAMMA
vanaf 20u00

Vr 19/07 FolKK  |  Willem Vermandere  |  Stoomboot,  
   Lennaert Maes en Astrid Nijgh
Za 20/07 Le Jardin Secret  |  Jo Lemaire  |  Johan Verminnen
Zo 21/07 Stefan Dixon  |  Tom Kestens  |  Lieven Tavernier
   en Room 13 Orchestra ‘Oude Regenbogen’

Ma 22/07 Tiswatis  |  Neeka  |  Hommage aan Ann Christy 
  Maggie Macneal, Riet Muylaert, Sandrine en Barbara Dex

Di 23/07 Old Earth Jazz  |  Patrick Riguelle & Apollo Music 
   Experience ‘The Juliet Letters’  |  Guy Swinnen Theater
Wo 24/07 ЯD RAW  |  Roland Van Campenhout  |   

   Neil Young - 50 jaar, unplugged
   met Patrick Riguelle, Guy Swinnen, Gertjan Van Hellemont,  
   Bjorn  Eriksson, Piet De Pessemier

Do 25/07 Secretofamusician  |  Jan De Wilde  |    

   Diamonds on the Rocks
Vr 26/07 Between Bars  |  The Golden Glows  |  Wannes Cappelle,  
   broeder Dieleman en Frans Grapperhaus
Za 27/07 Flaran Flad  |  Micheline Van Hautem  |    

   dirk Blanchart
Zo 28/07 Karo Voets & Ireen  |  Quinteto ASTOR  |  Bella italia ! met 
   Sandra Kim, Begir Memeti, Marco Z & Band Con Tutti Italiani

www.luisterplein.be

10de
EDITIE



SANIBAD

Nieuwevaart 139 • 9000 GENT

info@sanibad.be

Tel. +32 (0)9 234 36 56

WWW.SANIBAD.BE



’t GENTS SPANT DE KRUUNE, UUK BINST DE GENTSCHE FIESTE

Van vr 19 juli t.e.m. zo 28 juli 2019

Eddy Levis

Mee de Gentsche Fieste es iederien goegezind, 
een beetse lollekeshiere en lolekesiefer. ’t Zels on-
zen fiestenburgemîester, die tien doage lank mag 
peize dat hij den boas van ’t stad es. Iederîen 
hant de leutegoard uit, en wild hem ammezeere. 
Iederîen es in klappenanse mee iederiên. ’t Zijn 
zuurpruimen en azijnzîekers dien in ’t boekske van 
de Gensche Fîesten ulder goeste nie vinde. Allee, 
ammezeert hulder en zie damme gîen klachten 
huure: van ’t Groavekastîel blijven en ‘t Belfort nie 
verschuive!

In ’70 – ik woaze tons nog jonk en schuune – hee 
Walter De Buck weere ’t vier an de lonte gesto-
ke en ‘k rappeleere mij nog da’t woater goot en 
damm’ ons mee ons lizzen en onze gele jekker an, 
duudammezeerdegen. Neu, oast 50 joar loater, es 
’t Sintsoacobs nog altijd ’t kloppend herte van de 
fîesten. Merci Walter!

Veur de gaste die nie anders vroagen of ’t voed-
sel en de ruste, en te kijken hoe dan d’anderen 
hulder ammezeere, of veur zelve van achter een 
firme pinte noar ’t schuun volk te luime. Uuk gîes-
tig oas ge guul den dag rondgedretst hêt en euw 
bîenen ne kîer wa speeltijd wilt geeve: ge doet 
euw uuge toe, ge loat eu op euw gat valle, en 
lappe, w agroaide? Ge zit toch wel op een terras-
ke zeekers!...

’t Mag veur îene kîer allemoal wa mîer, wa gruuter, 
wa royaler en wa XXL zijn: de krim-de-glas, de pin-
te, den cheeseburger en de poche frieten. Ze be-
stellen ulder tons wel ne Cola-light en de weeken 
achter de fîeste goan ze weere beginnen lijne, 
oan ze ’t nie vergeete zijn.
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De stroppendroagers zijn een bende broave bur-
gers, dien op ulder bluute oeten en in ulder vlie-
gende voane boete doen veur ne keizer die al 
een kleine 500 joar duud es. Onze keizerlijke Koa-
rel es den îenigste wietel die ’t gelukt es ons in ’t 
strop te zette. Moar w’hên sins tons nog mîer hoar 
op ons tande gekreege veur da nuunt ofte jamais 
deur niemand nie mîer te loate doen. Of end’ons 
nog nie goe misschien?

In de nachtlantirrekes – de cafeetses op de Vlas-
mort en elders – vinde de ‘nachtluchtses’, de 
nachtplakkers, de nachtoraven, de nachtpesten, 
de nnachtuilen en d’uitzitters. D’uitdrukkijnge: “De 
nacht es veur de ruste gemoakt” kenne ze nie.

G’hêt de blêwe mannekes: da zijn de smurfen, de 
groene: de marsmannekes en d’oranjene. Da zijn 
de dieje van dr. Jovagodien al de smeerlappe-
rije van d’ander meugen opkuissche, want ter ligt 
soms mîer neefest dan in de vuilbak. Ter luppe spij-
tig genoeg nog veel vuilboars, vuilkonten, vuilpot-
ten, vuiltoarten, vuilzakken en vuilkluuten rond in ’t 
stad.

Oas al ons cens op es, en de muur al ons bankoar-
te refezeert, tons weeteme  ’t zeekers, ’t es suu loa-
te, ’t es den dag van de lege portemonnees!

’t Ziet er zwart van ’t volk en sommigte zien al zwart 
veur ulder uuge en ulder roape es zuu leeg of ul-
dere porteonnee.

Info: eddy.levis@skynet.be

Wepsaait: www.sosseteit.gent

Smoelenboek: 
www.facebook.com/groups/145809505437257/
OF zoek naar G@zette v.d. Gentsche Sosseteit

Foto’s: Inge Vermeulen



RENOVATIEKANTOOR KLAVERTJE VIER
Een familiebedrijf waar je kan op rekenen!

WAARVOOR U BIJ ONS TERECHT KAN:
• DAKEN
• GEVELS
• DAKGOTEN
• SCHOORSTENEN
• SLIJP-, VOEG- & METSELWERKEN 
• OPRITTEN & TERRASSEN
• ISOLATIEWERKEN
• RAMEN & DEUREN IN PVC
• NIEUW: NU OOK KEUKENS EN BADKAMERS OP MAAT!

OPENINGSUREN BUREEL:
Van dinsdag t.e.m. zaterdag:

Van 9u tot 12u & van 13u30 tot 17u30
Gesloten op maandag, zondag & feestdagenGesloten op maandag, zondag & feestdagen

 09 330 44 77
 0499 733 289

¿ www.renovatiewerkenregiogent.be
@ info@renovatieklavertjevier.be

KAPSALON TREND LINE WONDELGEM
 EVERGEMSESTEENWEG 163 - 9032 WONDELGEM • 09/226.05.00

KAPSALON TREND LINE EVERGEM
 ELSLO 66 - 9940 EVERGEM • 09/335.65.01

Olijfbomen HamOlijfolie Aceite de oliva - Olivos - Jamón
www.puro-import.be • Tel. 0479 48 81 91 • info@puro-import.be



Brouwerijbezoek met boottocht 
of een workshop bieralchemist?

Of kom gewoon iedere dag gezellig 
tapas en Paella bij ons eten!

Alle info op www.gruut.be

Groot assortiment aan Gentse
kleding en accessoires.

Sweaters, t-shirts,
klakken, enz... 

ook kunnen we
sweaters, t-shirts
en klakken bedrukken
met een gepersonaliseerde
tekst of afbeelding.
ook vanaf 1 stuk.

DOKNOORD 7/106A - 9000 GENT - 0474 43 89 26 - info@9KDOKNOORD.BE - WWW.9KDOKNOORD.BE

DE ECHTE GENTSE TEXTIEL WINKEL



PUBLIREPORTAGE - Het klimaat, en wat eraan te doen?
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https://www.humandistricts.be

DE ENERGIETRANSITIE: ZONNEPANELEN

Een belangrijke schakel in de energietransitie is het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken 
van zonne-energie. 
De meer als zevenduizendvijfhonderd zonnepaneelinstallatie in Gent zijn reeds goed voor een 
totaalvermogen van 68MW, het equivalent van 68 gemiddelde windmolens op land. 
“Maar er is nog veel potentieel” vertelt Wouter Nuytten van Human Districts.

De jonge ondernemer fi nanciert met zijn organisatie zonnepanelen op daken van particulieren en 
kmo’s. “Er is een enorm potentieel, en wij willen met ons bedrijf de drempel naar groene energie 
wegnemen en het toegankelijk maken voor iedereen”, aldus Nuytten.  “Wij verzorgen de hele in-
stallatie: van een haalbaarheidsonderzoek en het fi nancieren tot het leggen en onderhouden van 
de installatie”.

De ideale positie van een dak om er zonnepanelen op te kunnen plaatsen is tussen het oosten en 
het westen gericht. “Het moment waarop de zon in het westen of in het oosten staat is ook de tijd 
waarop in huishoudens de meeste energie wordt verbruikt” verklaart de ondernemer. “Om te kijken 
of je dak geschikt is kan je dus best tussen 10u en 14u kijken hoe de zon op je dak valt, en of je veel 
schaduw op het dak hebt. Op een plat dak kunnen de panelen naar de beste positie worden ge-
richt, waardoor de opbrengst steeds optimaal is. 

“Wanneer klanten ons contacteren kijken wij via internet of je dak geschikt is en hoeveel panelen 
er kunnen op geplaatst worden. Dit zetten wij dan samen met uw energieverbruik in een rekentool 
waar we te weten komen hoeveel panelen u best plaatst en welke type omvormer kan gebruikt 
worden. Hierna komt er ook nog steeds een technisch team alles opmeten en overleggen we de 
installatie met de klant” zo gaat Wouter verder.

“De klant betaalt bij ons een vast bedrag per maand en krijgt hiervoor in ruil de stroom die op zijn 
dak wordt opgewekt.

Hierdoor ligt de prijs per kWh meestal lager dan die bij de energieleverancier waardoor we ook een 
besparing kunnen realiseren.  Ook de kosten voor onderhoud en het vernieuwen van de omvormer 
nemen wij voor ons rekening” besluit Nuytten.

Via de website van Human Districts kan je gratis en vrijblijvend een scan laten doen van uw dak.  

Verslag: Brecht Van de Walle



REGIOPRODUCT IN DE KIJKER
Streekproducten, sexy? Misschien niet, maar 
vaak wel een leuk idee voor een ecologisch, 
eerlijk en origineel geschenkje. Om iemand 
mee te verrassen of gewoon jezelf te verwennen.

GINDERELLA - GENTS ONKRUID VERGAAT NIET

Hét aperitief van het moment? Gin! Maar kende 
je deze bijzondere Gentse soort al? Na een cur-
sus destilleren kreeg Geert Heyneman, stadseco-
loog, de smaak helemaal te pakken en samen 
met zijn broer Jan ontwikkelde hij het product 
Ginderella. Hun missie? De wilde stadsnatuur 
bottelen, door het gecontroleerd oogsten van 
onbekende en onbeminde (on)kruiden. Het re-
sultaat? Een (h)eerlijke, unieke Gin. 

Je kan de Gin vinden bij onder andere Moor & 
Moor, Piet Moodshop, Wijnwinkel Primitivo…
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Jouw advertentie hier 
voor 300,00 euro?

1/3 pagina
190 mm B x 89 mm H

AMBACHTELIJKE CHOCOLADEPASTA 
EN CONFITUUR VAN RABEKO PRODUCTS

Rabeko Products is een echt familiebedrijf, het 
werd opgericht in 1997 voor het produceren van 
ambachtelijke confituren, later kwamen er dan 
ook de overheerlijke chocoladepasta’s erbij. 

Gebeten door de Sandra Bekkari-microbe en 
dus bezig met gezonde voeding, diëten of je li-
chaam? Rabeko Products veegt de leuze ‘hoe 
vettiger, hoe prettiger’ van tafel met haar Zero Ca-
lories Sauzen & Siropen die ze vorig jaar uitbrachten.

Ben je zelf een confituurjunkie, maar maak je je 
soms zorgen over je suikerinname? Heb je een 
familielid met diabetes dat droomt over bokes 
met choco? Probeer eens het ruime aanbod 
van Rabeko Products aan suikervrije confituren. 
Zelfs de chocoladepasta heeft een suikerarme 
variant (97% minder suiker). Suikervrij, maar daar-
om niet minder lekker en laat het nu net dat zijn 
wat Rabeko Products zo uniek maakt! 

Tekst : Zoë Fortie

Gegidste boottochten in de historische binnenstad van Gent
Charter van privé boten

Aperitiefboten 
Boottochten met Belgische streekspecialiteiten
Dagprogramma’s en meerdaagse programma’s

Culinaire arrangementen: Knabbel en Babbel, proeverijen, enz.
Gegidste thematische stadswandelingen 

Gent dynamisch en avontuurlijk: met kajak, met fiets, enz.
Sneukeltour en chocoladeboot

Combinaties met bierproeverijen 
Organisatie van teambuilding 

www.rederijdegentenaer.be 
www.gent-watertoerist.be

09 269 08 69

B
O

O
T

TOCHTEN

DE GENTENAER

REDERIJ



LIEFDE VOOR GENT - GENT GEPRENT

DE MAN ACHTER WWW.GENT-GEPRENT.COM

Claude Faseur. Zijn doel? De mensen verrassen met foto’s van het Oude Gent tegenover het Gent van nu. 
Hij probeert de revolutie weer te geven, zonder te oordelen, met weinig woorden maar met mooie en 
unieke beelden.

Eens je Claude Faseur ontdekt hebt op Facebook of op zijn website word je als Gentenaar getrokken 
naar zijn pagina en vertoef je onmiddellijk in het oude Gent!

Beelden bezetting Gravensteen 1949 door studenten

Op Facebook en YouTube kan je het ganse interview met Claude Faseur bekijken! – Hetgentsgazetje

Tekst : Zoë Fortie – Foto Inge Vermeulen en archief Claude Faseur.

Wat Claude Faseur vooral heel leuk vindt aan zijn eindeloze collectie aan beelden zijn de details, 
de straattaferelen die hij kan vinden door soms een stukje uit een foto te knippen. ‘Rubriek zonder 
woorden’ vindt hij waarschijnlijk dan ook de leukste rubriek op zijn site. 
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Drankenhandel

Durmakker 53
9940 Evergem

info@drinksenco.be

Drankenhandel
Durmakker 53 • 9940 Evergem

info@drinksenco.be

Gezinsbond Gent 
Zit je vol ideeën?
Weet je geen weg met je creativiteit?
Wil je mee organiseren voor gezinnen?
www.watjijkan.be

Volgende tweedehandsbeurs 
op zondag 20 oktober 2019!

https://Gent.gezinsbond.be

secretariaat@gezinsbond.gent

www.kinderoppasdienst.be

GEZINSBOND VERBINDT GENERATIES

NIEUW!
ADRES

• banden voor àlle wagens, bestelwagens,
4x4 en moto’s

• uitlijnen van àlle type voertuigen,
ook mobile-homes enz...

• àlle leasings welkom!

Zeeschipstraat 38  GENT  09 223 57 47  www.gentsebandencentrale.be
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Het Gents Gazetje
Brecht Van de Walle

P/A Mispelbilk 12
9030 Mariakerke

info@hetgentsgazetje.be
advertentie@hetgentsgazetje.be

www.hetgentsgazetje.be
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Foto: Joëlle Verbeeck


