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Foto's van stadsfotograaf Patrick Henry krijgen
vaste plek in woonzorgcentra

Historische Huizen Gent schenkt een selectie van zo'n 100 foto’s uit de expo ‘Over

Gent’ van gewezen stadsfotograaf Patrick Henry aan woonzorgcentra De Vijvers

en De Liberteyt. De foto’s krijgen een vaste plaats in de gemeenschappelijke

ruimtes.

De zeer gesmaakte tentoonstelling ‘Over Gent’ van gewezen stadsfotograaf Patrick Henry, in de

zomer van 2019 te zien in de Gentse Sint-Pietersabdij, bood een unieke kijk op Gent en zijn

bewoners en bezoekers. Van Rabot tot Reep, van Mina tot Macron, van bibberduik tot

Bourgoyen en van Ghelamco tot de Gentse Feesten: een echt venster op de stad in 120 beelden.

Nu krijgt een selectie van die foto's een permanente plaats in de gemeenschappelijke ruimtes

van woonzorgcentra De Vijvers en De Liberteyt. Bewoners, bezoekers en de buurt kunnen er

vanaf half januari alle dagen van genieten.
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'We merkten dat Gentenaars tijdens de tentoonstelling zo genoten van de
foto’s van Patrick dat we het zonde vonden om hieraan geen vervolg te breien.
We dachten meteen aan de woonzorgcentra. We zijn heel tevreden dat de
collectie een tweede leven krijgt zodat nu ook de bewoners van de
woonzorgcentra mee kunnen genieten van de typisch Gentse beelden.'
—  Sami Souguir, schepen van Cultuur

De tentoonstellingstechnici van Historische Huizen Gent presenteren 60 foto’s in het recent

verbouwde woonzorgcentrum De Vijvers in Gentbrugge. In De Liberteyt in Wondelgem fleuren

ongeveer 30 werken twee gangen op.



'Patrick Henry is een moderne stadschroniqueur die de recente geschiedenis
van onze stad heeft geschreven in beelden. De foto’s van Patrick brengen we
bijna ‘tot op de schoot’ van de mensen die die geschiedenis ook hebben
meegemaakt. We brengen cultuur tot bij de bewoners van de woonzorgcentra
omdat het voor hen vaak onmogelijk is om van het uitgebreide cultuuraanbod
in de stad te genieten. Ook veel buurtbewoners vinden hun weg naar deze
tentoonstellingen, en dat zorgt dan weer voor leven in de brouwerij in de
woonzorgcentra.'
— Rudy Coddens, schepen van Seniorenbeleid

Contact

Patty Delanghe, Historische Huizen Gent, gsm 0473 40 47 43, e-mail

patty.delanghe@stad.gent

Koen Duyck, communicatie Ouderenzorg, gsm 0487 47 60 00, e-mail koen.duyck@stad.gent

Bevoegd

Meer foto's van de tentoonstelling 'Over Gent' van Patrick Henry vind je hier.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.
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