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BV’s laten je deze zomer kennismaken
met hun favoriete stad.

KATJA RETSIN
‘Gentenaars zijn bescheiden,
maar ook eigenzinnig’

‘Ik vind die
neuzekesoorlog
echt hilarisch’

MET DE PRESENTATRICE
DOOR GENT

De zomer is in het land en dus trekken we weer massaal op vakantie
naar het buitenland. Terwijl er ook in eigen land zo veel te beleven valt!
Enkele bekende Vlamingen gidsen ons langs de leukste plekken in hun
favoriete stad. Deze week: het Gent van presentatrice Katja Retsin (43).

O

p televisie merk je er nauwelijks wat
van, maar in het echte leven spreekt
Katja Retsin met een sappig Gents
accent. De mediafiguur is dan ook een geboren en getogen Gentenaar. Met veel
plezier deelt ze haar liefde
voor de stad en haar
favoriete plekjes. “Ik
heb heel mijn leven
in Sint-Denijs-Westrem gewoond, op
vijf minuten van het centrum van
Gent. Ik ging in Gent naar school, ik
kwam er shoppen en ging er uit”, vertelt
de mama van Manou (9), Milla (6) en
Matisse (2). “Sinds enkele jaren woon ik in
Astene, wat meer in het groen, dat vond ik
beter voor de kinderen. We komen nog
geregeld in Gent, ook met de kinderen. Zij
kennen de stad natuurlijk niet zoals ik, maar
ze voelen zich toch al verbonden. De bruggetjes, het water... Dat vinden ze geweldig.”

Wat vind je zo fantastisch aan Gent?
“Alles! (lacht) Ik hou vooral van de sfeer die
hier hangt, van de gezelligheid en de eigenheid van de Gentenaren. Ze zijn bescheiden,
maar ook eigenzinnig. Elk jaar help ik mee
aan de verkiezing van de Strafste Gentenaar,
iemand die dat jaar Gent op de een of andere manier op de kaart heeft gezet. In het
verleden werd die eretitel al uitgereikt aan
onder anderen Barbara Sarafian en Freek
Braeckman.”
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Als rasechte Gentenaar mis je
waarschijnlijk nooit de Gentse Feesten?
“Toch wel, jammer genoeg. Door het werk
in mijn winkels kan ik enkel in juli op vakantie gaan. Vroeger kwam ik heel vaak
op de Gentse Feesten, maar in tijden van
selfies is het met een bekende kop
lastiger om snel ergens te komen.” (lacht)
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“Een ander fenomeen in
Gent is ’t Dreupelkot. In
dat kleine café kun je meer
dan 200 jenevers proeven”,
vertelt Katja. “Zelf heb ik
hier vroeger veel nachten
doorgebracht, met de
nodige katers tot gevolg.”
(lacht)
’t Dreupelkot,
Groentenmarkt 12

3
DE STRIJD OM DE
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1 BOOTJES KIJKEN
We hebben afgesproken met Katja op de Graslei, een van de oudste handelsplaatsen van
Gent. “Hoewel de terrassen hier bij mooi weer
stampvol zitten, kom ik hier tot rust door de
nabijheid van het water. De terrasjes op de
Graslei zijn de ideale plek om naar de kade, de
bootjes, de prachtige huizengevels en de voorbijwandelende toeristen te kijken. Jongeren
nemen ’s avonds vaak kaarsjes mee en zitten
dan gezellig op de kade. De Graslei is trouwens
ook de plek waar je in een bootje kunt stappen
om Gent via het water eens op een andere manier te ontdekken. Een echte aanrader.”
1A Graslei
1B De Bootjes van Gent, Korenlei 4A

Dé Gentse lekkernij bij uitstek
is natuurlijk het neuzeke of de
cuberdon, een snoepje dat is
ontstaan uit een mislukt apothekersbrouwsel, weet Katja ons
te vertellen. Je kunt neuzekes
ook buiten Gent vinden, maar
dat is volgens de inwoners toch
niet hetzelfde. Bovendien mis je
dan het spektakel dat al een
paar jaar ‘de neuzekesoorlog’
heet. Op de Groentenmarkt
vind je twee kraampjes met neuzen. De concurrerende verkopers kunnen elkaars bloed wel
drinken. Ooit kwam het zelfs
tot een gevecht, waarop
burgemeester
Daniël
Termont
moest
ingrijpen.
Blijkbaar hebben ze

hun lesje nog steeds niet geleerd, want zodra we het rechtse
kraampje nog maar naderen,
roept de verkoper ons al toe dat
‘hij de beste neuzekes heeft, de
échte’ en dat ‘zijn buurman industriële rommel verkoopt’. De
verkoper van het andere kraampje valt die dag net in voor zijn
compagnon. “Ik sta hier dus niet
elke dag. Gelukkig maar”, zucht
hij. Fijntjes merkt hij op dat de
Buffalo’s, de supporters van AA
Gent, aan hén gevraagd hebben
om blauwe cuberdons te leveren. “Dat zegt genoeg, hé”, besluit hij. “Ik vind dit echt hilarisch”, lacht Katja. “Maar wie
heeft er nu gelijk? Ze zijn er allebei van overtuigd dat ze de
beste neuzekes hebben. Typische Gentse koppigheid.”
De twee neuzekeskramen vind je
op de Groentenmarkt

4 KINDJES BANG MAKEN
Een van de leukste toeristische attracties in Gent is volgens Katja het Gravensteen, een middeleeuwse versterkte burcht waar je binnenin allerlei
foltertuigen, guillotines en een vergeetput kunt bewonderen. “Ideaal om
je kindjes schrik aan te jagen”, grapt Katja. “Met mijn oudste dochter
Manou ben ik hier al eens geweest, en nu Milla de verhalen van haar
grote zus over het Gravensteen heeft gehoord, wil ze het ook graag eens
bezoeken. Een kasteel spreekt bij jonge meisjes altijd tot de verbeelding,
hé. Een bezoekje staat deze zomer dus nog op de planning.”
Het Gravensteen, Sint-Veerleplein 11
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PIERKE VAN ALIJN
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5 HEERLIJKE TAARTJES EN CUPCAKES

“Wat ik ook zo leuk vind aan Gent,
is hoe de tradities er in leven worden gehouden. Zo kun je in het
Huis van Alijn nog steeds naar
authentiek poppentheater gaan
kijken. De bekendste pop is natuurlijk Pierke. Zelf zag ik als kind
vaak voorstellingen en ik vind het
leuk om dit ook aan mijn kinderen door te geven. Zo hebben we
hier al verjaardagsfeestjes gegeven:
eerst een voorstelling, waarbij alle
kinderen lachen en luid meeroepen, dan een pannenkoek eten
in het café.” Naast het
poppen-

Taartjeshuis Julie’s House is ongelooflijk geliefd in Gent,
ook bij Katja, die teleurgesteld kijkt wanneer we voor een
gesloten deur staan. “Normaal gezien ben ik niet zo’n
zoetekauw, maar met een taartje of gebakje van Julie’s
House doe je me altijd een plezier. Het is zo populair dat
we er zelden een plekje vinden om met z’n allen te zitten.
Gelukkig kun je ook taarten meenemen om thuis op te
eten, en sinds kort hebben ze ook een tweede vestiging
aan het Sint-Pietersstation. Mijn kindjes zijn zot van bakken. Thuis maken we geregeld cupcakes die we helemaal
versieren, maar zo mooi als bij Julie’s House zijn ze
nooit.”
Julie’s House, Kraanlei 13 (of Koningin Elisabethlaan 26)

theater, waar je vanaf oktober tot
mei elke zaterdag een voorstelling
kunt bijwonen, vind je in het Huis
van Alijn, een oud godshuis, ook
een museum en café. “Dat café was
vroeger trouwens het stamcafé van
mijn schoonvader, hij was bekend
in heel Gent.” Wanneer Katja een
kijkje mag nemen achter de schermen van het poppentheater, is ze
zo blij als een klein kind. “Wat een
eer! Snel een foto maken: mijn
kinderen worden gek als ze zien
dat ik Pierke heb mogen vasthouden.”
Het Huis van Alijn, Kraanlei 65

7 LEKKER EN GEZOND
LUNCHEN

“Als ik in Gent uitgebreid wil dineren, ga ik het liefst naar A Food
Affair, een zaak met heerlijke
fusionkeuken, maar voor een lichte en gezonde lunch hou ik van
gezellige zaakjes als Barista. Hier
kom ik af en toe lunchen of op het
gemak iets drinken. Wat ik zo leuk
vind aan dit zaakje, is dat je de
versheid proeft: de quiche komt
net uit de oven, de limonades zijn
biologisch. Alles is eenvoudig,
maar eerlijk. Het lijkt bijna alsof
je thuis zit. Ik vind het ook belangrijk dat mijn kinderen leren
wat gezonde voeding is.”
7A A Food Affair, Korte Meer 25
7B Barista Coffee & Cake,
Meerseniersstraat 16

‘Voor een reportage 8 DE DRIE TORENS
mocht ik eens op
de beiaard spelen,
kicken!’
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WINKEL

SINT-DENIJS-WESTREM
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Natuurlijk vind je naast cultuur en lekker eten ook leuke winkels in Gent.
Maar om te winkelen hoeft Katja eigenlijk de stad niet in, ze heeft samen met
haar schoonzus Babs Janssens namelijk
zelf al vier winkels en een webshop! En
binnenkort openen ze in Lochristi een
vijfde Close-Up-winkel. Hun allereerste
winkel, die in Sint-Denijs Westrem ligt,
net buiten Gent, openden ze al acht
jaar geleden. Als vrouw kun je er voor
alles terecht: kleding, handtassen,
schoenen en andere accessoires. De
mannen moeten helaas wel in Gent-centrum gaan winkelen.”
Close-Up, Loofblommestraat 23,
9051 Sint-Denijs-Westrem
Voor de andere vestigingen zie:
www.close-up.be
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Hét postkaartjesbeeld van Gent is natuurlijk dat van de drie torens op een
rij: de Sint-Niklaaskerk, het Belfort
en de Sint-Baafskathedraal. Katja
koestert mooie herinneringen aan
het Belfort. “Voor een reportage
mocht ik eens op de beiaard spelen.
Dat vond ik echt kicken. Normaal gezien mag daar niemand aankomen,
en ik mocht er gewoon voor heel
Gent op spelen! Ik kreeg een soort
partituur die ik moest volgen. Best
stresserend, ik hoopte vurig dat ik
geen fout zou spelen, aangezien de
hele stad het dan gehoord zou hebben. Daarnaast heb je boven op het
Belfort natuurlijk ook een prachtig
uitzicht over de stad en de andere torens. Je moet er alleen eerst wat trappen voor beklimmen.”
Vlak bij het Belfort zie je een gebouw in een totaal andere stijl. Dit is
de nieuwe stadshal, maar ze wordt in
de volksmond ook wel eens oneerbiedig ‘de schapenstal’ genoemd. “Ja,
niet iedereen is een even grote fan.
Het onderwerp ligt heel gevoelig in
Gent. Zelf vond ik de ijsbaan die ze
er deze winter hadden ingericht wel
erg leuk”, aldus Katja.
8A Sint-Niklaaskerk, Cataloniëstraat
8B Belfort, Sint-Baafsplein
Sint-Baafskathedraal, Sint-Baafsplein
8C Stadshal Gent, Poeljemarkt
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