Beste
nieuwkomer,

Ik gids jullie door de buurt,
WAT?

‘de Kuip’

Hey!

Dit is een stadsplan voor
nieuwkomers in de stad Gent.
Op de achterzijde zie je een
kaart waarop verschillende
leuke plekken zijn aangeduid.

dat is een andere naam
voor het centrum.

Ik ben

Burak

.

WIE?

De kaart werd speciaal
gemaakt voor nieuwkomers.
Wij zijn leerlingen van
het 4de jaar Elektro Technieken
van het HTI Sint-Antonius
en we hebben deze kaart
zelf gerealiseerd. De plaatsen
hebben we ook zelf bepaald.

‘Omdat

iedereen
welkom

A
ROUTE

Je kan er GRATIS info vinden bij het informatiecentrum en de jeugddienst.

is in onze stad!’
nr.

WAAROM?

STEUN?

Wij willen een duidelijk signaal
geven dat iedereen welkom is
in onze stad. Gent is een plaats
waar wij ons thuis voelen. We
zouden het fijn vinden als jullie
zich hier ook thuis kunnen
voelen, van waar je ook afkomstig
bent. We hopen dat de kaart jullie
daarbij kan helpen.
Van harte welkom!

Deze mensen en organisaties
hebben ons geholpen: onze
leerkrachten Nederlands en
Elektriciteit, AMSAB-ISG
de jeugddienst, het deeltijds
onderwijs (CDO De Rotonde)
samen met meneer De Muynck,
de dienst welzijn en gelijke
kansen, LUCA school of arts,
het stedelijk opvang initiatief
Gent en Yves De Coster.

WELKOM
iedereen

In deze buurt kan je
historische plaatsen
bezoeken,
samen rondlopen
met je vrienden,
lekker eten,
drinken
en shoppen.

adres

wat

categorie

Ik gids jullie door de buurt het

Ik gids jullie door de buurt

‘Dampoort’.
In deze buurt kan je bij Esra
de lekkerste pita van Gent eten.
Je kan ook lekker chillen
in Dok Noord of
sporten in het
sportcentrum
Dracuna.

nr.

13

wat

adres

categorie

25

cinema

Sint-Annaplein 63

26

bibliotheek

Miriam Makebaplein 1

27

administratief centrum

Woodrow Wilsonplein 1

28

shoppen

Woodrow Wilsonplein 4

29

gezellig park

Koning Albertpark

30

skaten

Koning Albertpark

Zonder-Naamstraat

31

gezellig park

Keizerpark

In-Gent (onthaalbureau inburgering)

Kongostraat 42

32

basketten, skaten

Keizerpark

gezellig park

Tolhuislaan 80

33

gezellig plein

Ledebergplein

gezellig park

JAC (jongerenadviescentrum)

Holstraat 23

14

3

gezellig plein

Korenlei

15

4

gezellig plein

Korenmarkt

16

Tuin van Kina (museum)

Berouw 55

5

Sphinx (cinema)

Sint-Michielshelling 3

6

Vijf voor twaalf (café)

Korenmarkt 18

7

informatiecentrum Stad

Botermarkt 17

8

historisch plein

Vrijdagmarkt

20

JES Gent (vrije tijd)

Dok Noord 4 F

9

veel restaurants

Vrijdagmarkt

21

shoppen, karting

Dok-Noord

10

Habbekrats (spelen)

Raﬃnaderijstraatje 4

11

jeugddienst (info voor jongeren)

Kammerstraat 10

12

lekkere pita

Sint-Joriskaai 17

x

x

17

gezellig plein

Edmond Van Beverenplein

18

sportcentrum Dracuna

Dracenastraat 8

19

gezellig plein

Dracenastraat 8

nr.

22

Tejo (therapeuten voor jongeren)

Nieuwland 65

23

Rozebroeken zwembad

Victor Braeckmanlaan 180

24

Groep Intro (vrije tijd)

Spitaalpoortstraat 51

x

wat

adres

categorie

Je kan GRATIS chillen in de stadsparken, het Keizerspark of het Albertpark.

Ik gids jullie door de buurt

Ik gids jullie door de buurt het

‘Sint-Pietersplein’

Dag!

D

en

‘Overpoort’.
In deze buurt kan je op
veel plaatsen lekkere
pizza of pita eten.
Je kan ook gaan
chillen in de bowling,
de cinema of
de plantentuin.

Ventsislav.

In het shoppingcenter Zuid kan je
op café gaan
of shoppen.
In Ledeberg vind
je veel plaatsen
waar je lekker kan
eten, ook veel pita.

GRATIS informatie terecht bij IN-GENT.

2

stadsplan voor nieuwkomers

Yo!

Ik ben

ROUTE

Je kan voor

Het Zuid ligt bij de bibliotheek
en Ledeberg ligt bij
het Keizerspark.

ROUTE

B

Holstraat 66

x

C

Chems.

HTI Sint-Antonius (school)

x

Hoi!
Ik ben

1

uitpas

‘Zuid’ en ‘Ledeberg’.

‘Brugsepoort’.
Deze buurt ligt ten
westen van
het centrum.
In deze buurt kan
je veel sporten en
vind je lekker eten.

Ik ben

Mehmet.

ROUTE

Hallo!
Ik ben

Hello!
Ik ben

Babacar.

EE

Damian.

KAART

ROUTE
ROUTE

info
cultuur
Je kan GRATIS chillen in de natuurdomeinen, de Bourgoyen en de Blaarmeersen.

nr.

Het project wordt gesubsidieerd door Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, de jeugddienst van de stad Gent en de dienst welzijn en gelijke kansen van de stad Gent

wat

adres

34

cinema

Ter Platen 12

35

Wereld van Kina (museum)

Sint-Pietersplein 14

36

lekkere pizza

Overpoortstraat 57

37

veel cafés

Overpoortstraat

38

bowling

Overpoortstraat 38

39

Plantentuin (gezellig park)

Ledeganckstraat 35

40

groot park

Citadelpark

41

STAM (museum van de stad)

Godshuizenlaan 2

categorie
x

42

groot park

Blaarmeersen

43

sportcentrum

Zuiderlaan 14

44

gezellig park Groene Vallei

Nieuwewandeling

45

JIM's Fitness

Rooigemlaan 2

46

United Fighters Gent (gevechtssport)

Meibloemstraat 78

47

VZW Jong

Kiekenstraat 4 bis

48

lekkere pita (Hunkar Kebab)

Bevrijdingslaan 54

49

cricketclub

Notenstraat 3

50

Bourgoyen (natuurdomein)

Driepikkelstraat 32

nr.

x

Je kan ook GRATIS naar het museum in het STAM of het Huis van Kina.

wat

adres

Ik gids jullie met plezier door de

volledige kaart.

x

Bij mij kan je over de buurten
heen een categorie kiezen.

eten & drinken
sport en spel
park en plein

De symbolen hiernaast
helpen je daarbij.

categorie

Veel plezier met je verkenningstocht!

