
Voer Voor

 speurneuzen



Goede schoenen en deze wegbeschrijving is alles wat je nodig hebt om de Gentse binnen-
stad te verkennen. 

Deze keer niets over het Gravensteen, de wit-blauwe lolly aan het stadhuis of het gestolen 
Lam Gods. De komende 2 uur ontdek je leuke plekken waar van alles te beleven valt voor 
jou en je vrienden. 

Hoe werkt dit? 

Je volgt gewoon de wegbeschrijving. Je vertrekt en eindigt aan de Jeugddienst. 
De vragen los je op in groep of helemaal alleen. 
Je zal merken dat Gent veel te bieden heeft voor kinderen en jongeren

Okay, speurneuzen, here we go! 

Elke Decruynaere, 
schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd



We vliegen er al meteen goed in. Aan de linkerkant van de Jeugddienst is een trapje. Dit trapje leidt 
niet naar de donkere krochten van de Jeugddienst maar naar Jeugdhuis Den Kelder. Hier kan je elke 
woensdag en vrijdag  een drankje komen drinken of naar voetbal op groot scherm komen kijken. Gan-
toise forever. Het jeugdhuis organiseert, net zoals 9 andere jeugdhuizen in Gent, allerlei extra activi-
teiten. De Jeugdhuizen liggen verspreid in Gent, er is zeker en vast een jeugdhuis bij jou in de buurt. 
Zoek jouw jeugdhuis op www.formaat.be/jeugdhuizen.

Steek de Vrijdagsmarkt schuin over. Aan het grote gebouw met de woorden “Bond Moyson”, sla je 
rechts de Waaistraat in. Een eindje verderop vind je aan je linkerkant “De Fabriek”, een initiatief van 

HABBEKRATS.

Als je uit de Fabriek komt, ga je naar links. Je gaat rechtdoor de Speldenstraat in. Aan het drukke 
kruispunt ga je via het zebrapad rechtdoor de Goudstraat in. Je zorgt ervoor dat je langs de rechterzijde 
van de straat wandelt. Na enige tijd maakt de straat een bocht naar rechts en verandert de naam in 
Minnemeers. Na enkele tientallen meters zie je op je rechterzijde een gerestaureerd fabrieks- 
gebouw. Daarin bevindt zich het  Museum Miat.

Habbekrats is een jeugdwerking voor jongeren 
die het wat moeilijker hebben in onze maat-
schappij. In Gent heb je in verschillende wijken 
ook de werkingen van vzw JONG. Als je wil 
weten waar die zijn, kan je hiervoor terecht 
op de Jeugddienst. 
Ga er gerust eens binnen! Bekijk de gevel 
goed voor de eerste vraag.

>

[VRAAG 1]
Welk gedichtje schreef Kiliane?
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In dit museum kom je alles te we-
ten over de industriële revolutie, 
kinderarbeid, de consumptie-maat-
schappij, verfplanten... 
Iedere tweede zondag van de maand 
kan je in Cinépalace kijken naar een 
film uit de oude doos. Vlak voor de 
ingang kan je enkele oude machines 
bestuderen. [VRAAG 2]

Wat betekent MIAT?

>
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Je gaat nu naar rechts en je steekt de Minnemeersbrug over aan je linkerzijde. Aan het kruispunt 
steek je rechtdoor het zebrapad over en ga je rechts de Blekerijstraat in. Na 130 meter zie je aan de 
rechterzijde de  KOPERGIETERIJ.

Als je de Kopergieterij buitenkomt, ga je naar rechts. Je stapt tot op het einde van de straat, waarna je 
naar rechts gaat. Deze straat heet Ham. Je wandelt door tot op het einde, waar je op een druk kruis-
punt komt. Je steekt dit kruispunt over. Aan de overkant, ga je naar rechts, de brug over. Dan ga je 
naar links, terug langs het water. Je bent nu in de Sint-Joriskaai. Deze straat gaat over in de Nieuw-
brugkaai. Het water ligt aan je linkerzijde. 
Je blijft het water volgen.
 

Plots doemt een groot oranje gebouw op. Je wandelt over het bruggetje en begeeft je naar dit ge-
bouw. Dit is het   ZWEMBAD VAN EYCK. 

Het is het oudste overdekte zwembad van België en werd ontworpen in 1866. Gelukkig is het zwembad 
ondertussen volledig gerenoveerd. Toch zijn de stijlelementen van vroeger behouden. Wil je dus eens  
chique zwemmen, kom dan naar hier. In Gent zijn er nog 6 andere zwembaden. Je vindt ze allemaal 
via www.gent.be/sport. Wist je dat je een deel van het complex ook kan afhuren om te fuiven? Dit is 
maar één van de vele opties. Alle zalen en info over fuiven organiseren vind je op www.fuiveningent.be.

Nu loop je verder de straat uit en steek je het zebrapad over en ga je rechtdoor, richting Koepoortkaai. 
Op een gegeven moment mag je het water niet meer volgen en ga je verder de straat in. De straat 
heet Van Arteveldestraat. Op het einde van de straat zie je links een groot gebouw. Dit is één van de 
vele plaatsen in Gent waar je hoger onderwijs kan volgen. 

Hier kan je naar theatervoorstellin-
gen komen kijken, net zoals in het 
Nieuwpoorttheater, het Publieks- 
theater, Arca, enz. ... 
De Kopergieterij is echter bijzonder 
omdat ze er theater maken met en 
voor kinderen en jongeren.
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[VRAAG 3] 
Welke voorstelling 

wordt er nu gespeeld?
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[VRAAG 4] 
Maak zoveel mogelijk nieuwe woordjes met de letters 
die voorkomen in het woord  badmuts.



In Gent studeren ongeveer 60.000 studenten. Heel veel studenten zitten op kot. Dat is één van de 
redenen waarom er in Gent ook tijdens de week altijd wel iets te beleven valt. Of je nu naar een typisch 
studentencafé, een echte bruine kroeg of een trendy lounge wil. Er is altijd wel iets open. Studenten 
doen natuurlijk meer dan enkel maar op café gaan.  Er zijn bijna elke dag wel ergens optredens of 
voorstellingen te vinden. Het volledige aanbod vind je op www.uitingent.be. 

Je zet je weg verder en steekt de straat over richting  STUDIO SKOOP. 

Hier is ooit het Internationaal Filmfestival van Gent ontstaan. Ondertussen is het Filmfestival uitgegroeid 
tot het belangrijkste filmfestival van België en wat betreft filmmuziek tot hét filmfestival van de wereld. 
De World Soundtrack Awards (zowat de Oscars van de filmmuziek) worden jaarlijks in Gent uitgereikt.

Hier kan je tot op heden nog steeds genieten van de betere film. Film hoeft niet uit Hollywood te 
komen. Ook Europa en de rest van de wereld produceren schitterende films. Dus voor de  iets alter-
natievere film moet je hier zijn. De Sphinx is ook een alternatieve cinema (aan de Korenmarkt) en je 
hebt natuurlijk ook nog de Kinepolis (Ter Platen). Als student/jongere krijg je korting in alle
cinema’s.

[VRAAG 5] 
Hoeveel kost een ticket voor de cinema?

Terug uit de bioscoop gekomen ga je naar rechts, richting Lange Violettestraat. Aan de hoek ga je 
naar rechts, de Tweebruggenstraat in. Je gaat nu richting Zuid, richting bibliotheek. Aan het einde 
van die straat (je gaat onder een kleine galerij) sla je rechtsaf, tot aan het zebrapad. Je steekt de 
straat over en gaat linksaf. Hier vind je het  SKATETERREIN.

>Dit hoeft geen commentaar. Iedereen 
kan hier vrij komen skaten. Er zijn nog 
andere goeie skateplekken in Gent. Zo 
kan je naar het Keizerspark of Dracu-
na (Dracenastraat 8 in Gent) om jouw 
kunsten te oefenen. Tijdens de koude 
wintermaanden hoeven de skaters niet 
stil te blijven zitten. Ze kunnen dan im-
mers in het indoor skatepark Tondelier 
(Gasmeterlaan 107) terecht. 
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[VRAAG 6] Leg uit wat een 'ollie' is en ga na hoeveel volledige 
tegels het skateterrein breed is.
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Je laat het skateterrein achter je, op je linkerkant, en stapt het park uit. Stap nu langs de gevel van 
het gebouw dat op je linkerzijde ligt. Op het einde ga je naar links, je staat nu voor de ingang van de 

BIBLIOTHEEK.

De bib is meer dan enkel een plek om dingen te ontlenen. Je kan er ook rustig blijven plakken of gratis 
gebruik maken van de Wi-Fi hotspots of één van de vele pc’s. Er worden ook meerdere activiteiten 
georganiseerd. En tijdens de blokperiode kan je hier in alle stilte komen studeren. In de nieuwsbrief 
Uitgelicht vind je elke maand leestips voor jongeren (https://edienstverlening.gent.be/flexmail/sub-
scribe)

Je steekt nu het plein over. rechtover de bibliotheek zie je het shoppingcenter. Je laat dit rechts van 
je liggen en je gaat naar boven tot aan de rode lichten. 

Als het rood is, dan heb je even tijd om de concertzaal van de VOORUIT te bewonderen die links 
voor je ligt. Bij groen steek je het zebrapad over. 

Kijk op de brug ook even naar rechts. 

Zie je de open vlakte voor je? Hier moet een centrum – DE WAALSE KROOK - komen 
waar kennis en cultuur zowel op de klassieke wijze (bedrukt papier) als op hoogtechnologische dragers 
verzameld, gebruikt en bewaard worden. Hier moet iedereen dus kunnen beleven, experimenteren en 
communiceren met media waarvan we nu nog maar kunnen dromen. De centrale bibliotheek verhuist 
ook naar hier en zal meer dan ooit inspelen op beleving in plaats van leenplek voor boeken.

Stap rechtdoor en volg de Lammerstraat. Aan de lichten sla je rechtsaf, de Walpoorstraat in. Je 
neemt het eerste kleine straatje rechts en volgt op de straat tot het einde. Buig af naar links, de 
Huidevetterskaai in. In deze straat vind je op nummer 10 iets bijzonders. 

[VRAAG 8] Wat is de naam?

In de Middeleeuwen had elke stad 1 of meerdere kleine  brouwerijen. Nu zijn deze allemaal verdwenen 
en is het proces van bier brouwen geïndustrialiseerd. Gent kan sinds enkele jaren weer trots zijn op 
zijn eigen brouwerij. Hier wordt er nog echt bier gebrouwen. Loop gerust eens binnen om te kijken.
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[VRAAG 7] Wanneer kan je er op vrijdag terecht?
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Stap verder langs het water de Grote Huidevetterskaai af en sla op het einde rechts af. Je bent nu in 
de Kortedagsteeg. Op het einde ga je naar links. Je komt op een groot plein, de KOUTER. 

Tijdens de Gentse Feesten kan je hier naar het leukste pop- en rockfestival komen kijken. Boomtown 
palmt dan 5 dagen lang het plein in. Maar ook tijdens het jaar kom je als muziekliefhebber aan je trek-
ken. Ter hoogte van nummer 29 (linkerkant) vind je de HANDELSBEURS. 

Dit is slechts één van de vele concertzalen in Gent maar wel de concertzaal met de mooiste WC (ja, 
je leest het goed) die je ooit gezien hebt. Met een beetje geluk is het restaurant open en kan je naar 
binnen glippen om op -1 naar het toilet te kijken en eens door de glazen deur te piepen naar de monu-
mentale zaal. 

Wil je weten waar in Gent er allemaal concerten zijn, grijp dan eens een Week-Up of Zone 09 vast (te 
vinden op tal van locaties in Gent) of surf naar www.gratisingent.be of www.uitingent.be. 

[VRAAG 9] Wat staat er in het midden van het plein?

Ga verder rechtdoor. Je stapt door de Zonnestraat. Ga op het kruispunt naar rechts. Je bent nu in de 
Veldstraat. De Veldstraat is de belangrijkste winkelstraat van Gent maar zeker niet de enige. Overal in 
Gent zijn er leuke winkeltjes verborgen. Van topdesign, mode, streekproducten zoals de echte Tieren-
teyn mosterd, de spekken van Temmerman (typische Gentse snoep) tot prullaria. 
De website www.visitgent.be/nl/shoppen biedt je een mooi overzicht van winkels in het Gentse. Om 
Gent als winkelstad op de kaart te zetten, zijn er ook regelmatig speciale evenementen zoals avond-
schoppen.
Ongeveer in het midden van de straat, ter hoogte van nummer 82 is UITBUREAU gevestigd. 
Bij Uitbureau kan je tickets voor optredens en evenementen kopen.

Loop verder richting Korenmarkt. Ga op het einde van de straat even naar links de brug op. Let op 
voor de toeristen die komen genieten van het Gentse gezicht bij uitstek. Vanop de Sint-Michielsbrug 
zie je ze staan. Onze drie torens. Ken jij ze allemaal bij naam? Kijk ook nog even achter je. Daar zie je 
de Sint-Michielskerk.

[VRAAG 10] 
Wat is er zo bijzonder aan de Sint-Michielskerk?
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Onder je zie je de Koren- en Graslei. Dit stukje Gent zit tijdens de warme en zwoele zomeravonden 
propvol. Is de Koren- en Graslei te druk voor jou en zoek je een iets groenere omgeving? Kijk dan eens 
op www.gent.be/parken om jouw groen plekje te ontdekken.

Keer terug richting de Korenmarkt. Loop verder rechtdoor tot je op het Sint-Baafsplein komt. Op het 
plein zie je links een groot gebouw. Het groot gebouw is NTGENT.

Je loopt verder. Je komt oog in oog te staan met de wit-blauwe regenpijp van het Gentse Stad-
huis. Je bent nu in de Belfortstraat. Loop verder in deze straat, langs de kant van het Stadhuis. 
Sla de eerste straat links in. Dit is de Hoogpoort. 

Een beetje verder sla je rechts de Werregarenstraat in, beter gekend als het graffitisteegje. Het is 
een klein openluchtmuseum. Wanneer je hier doorloopt, kom je in de Onderstraat. Ga naar links en 
loop tot het einde van deze straat. Je kruist de Lange Munt en gaat rechtdoor. Voor je zie je een 
koe! Je bent aangekomen in de Hoefslag- 
straat bij de BANIER.

 

Terug uit de Banier keer je terug en sla je links de Langemunt in. Op het einde van de Langemunt zie je 
een groot kanon of Dulle Griet zoals de Gentenaars zeggen. Een ideaal plekje voor een groepsfoto. Je 
gaat naar rechts, richting Vrijdagmarkt. Je bent terug in de buurt. Steek het plein over. Je bent terug 
in de Kammerstraat. 
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Onderuitgezakt in fluwelen zetels 
geniet je hier van theater. Tijdens  
een open repetitie kan je aan 
den lijve ondervinden hoe een  
toneelstuk tot stand komt. NTGent 
organiseert ook regelmatig theater- 
workhops.

[VRAAG 11] 
Waarover gaat het stuk dat nu speelt?

>

14
Je vindt er allerlei knutselmateriaal. 
Ideaal voor jeugdbewegingen en  
creatievelingen. Van welke jeugd- 
beweging kan je hier een uniform  
kopen?

>



Nu lijkt de tocht wel afgelopen te zijn, maar het zoeken gaat 
nog even verder ... (nog even volhouden). 
Steek de straat over naar de 

JEUGDDIENST GENT.

Je vindt er een massa informatie 
over het vrije tijdsaanbod in Gent. 
De Jeugddienst organiseert ook 
Pretfabriek en KOMAF, leuke activi- 
teiten tijdens de vakantie voor  
kinderen en jongeren van 4 tot 15 
jaar. 

[VRAAG 12] Wat is ‘Komaf’? 
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Jeugddienst Gent

Kammerstraat 10
9000 Gent
09 269 81 10
jeugddienst@gent.be
www.jeugd.gent.be 

De Jeugddienst is open  
op maandag, woensdag, vrijdag: van 9 tot 12.30 uur 
en van 13.30 tot 17 uur, dinsdag van 13.30 tot 17 uur,  
donderdag gesloten.

Dit is Het einDe VAn 

De toCHt. proFiCiAt!
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