BUREN
VAN DE

ABDIJ

ACTIVITEITEN
IN

2012

Buren van de Abdij - activiteiten 2012

ACTIVITEITEN 2012
2012 een goed gevuld Burenjaar noemen is ongetwijfeld ‘the understatement of the year’. Voor ons
een jaar buiten categorie, om als vrijwilligers heel erg fier op te zijn, tezelfdertijd, achteraf bekeken,
eigenlijk gewoon gekkenwerk. Eerst even de cijfers op een rij.
Dit jaar stelden we de Sint-Baafsabdij op 31 zondagnamiddagen open voor het grote publiek. Tussen
Pasen en Allerheiligen organiseerden we daarnaast ook 20 evenementen in de abdij waarvan 7 op
andere dagen dan zondag, waardoor de abdij de facto op 38 dagen voor iedereen toegankelijk was.
Topdagen waren onder meer Erfgoeddag (22 april) met 500 bezoekers en de feestelijke slotdag van
Herberg Macharius 1.0 (16 september) waarvan meer dan 1.000 mensen profiteerden om de abdij te
bezoeken.
Herberg Macharius 1.0 was echter de grote blikvanger van het jaar. In het kader van Track bood
Historische Huizen Gent ons de mogelijkheid om gedurende vier maanden (12 mei tot 16 september)
het poortgebouw aan de Voorhoutkaai te gebruiken als herberg, als ontmoetingsplaats en doe-plaats
voor de buurtbewoners en voor bezoekers van binnen en buiten de stad. Dit sociaal experiment
werkte wonderwel en creëerde een nieuwe sterke dynamiek in de wijk. De Herberg was gedurende
112 dagen geopend (van dinsdag tot zondag) en was in dat relatief korte tijdsbestek organisator
en/of gastheer voor niet minder dan 95 publieksactiviteiten.
In het najaar kregen we van Historische Huizen en van het schepencollege de toestemming om met
een light-versie van de Herberg door te gaan. Herberg Macharius 2.0 ging op 13 oktober van start,
was toegankelijk op vrijdag en op zondagnamiddag en op momenten dat er een activiteit werd
georganiseerd, goed voor 25 evenementen op twee en een halve maand tijd.
Daarnaast werden ook enkele interne buren-activiteiten georganiseerd: een groepsbezoek aan de
Materlincktentoonstelling in de Sint-Pietersabdij en aan de tentoonstelling over de keramist en
glazenier Joost Maréchal in Eeklo, een jaarlijks burenetentje voor alle vrijwilligers en hun gezin en het
oogsten van onze eerste honing.
Samenvattend: we organiseerden in 2012 niet minder dan 175 activiteiten en evenementen.
In de abdij telden we op onze 31 zondagnamiddagen 11.000 bezoekers. Voor de Herberg konden we
onmogelijk een zelfde soort telling bijhouden. Met een realistische schatting komen we op een
vergelijkbaar cijfer als dat van het abdijbezoek, wat het totaal voor 2012 op in elk geval meer dan
20.000 bezoekers brengt.
Om dat alles in goede banen te leiden werd ook veel, heel veel, vergaderd en overleg gepleegd. De
Stuurgroep kwam in 2012 maandelijks samen (11 keer) en de Algemene Vergadering werd 7 maal
samengeroepen. De bijeenkomsten van kleine werkgroepen (zoals Erfgoeddag of Goûts de Gand) en
de vele formele en informele overlegmomenten zijn niet geteld, net zomin het vele individuele werk
dat onmogelijk kwantificeerbar is: het bijhouden van de boekhouding, het beantwoorden en
verwerken van letterlijk honderden mailberichten, het structureren en invullen van de website, het
ontwerpen en drukken van affiches, de zorg voor de bijen en de kruidentuin, enz.
Afsluitend nog een aparte vermelding voor onze poetsploeg die onder leiding van Mieke - en in
samenwerking met Ivago – in 2012 6 keer de handen uit de mouwen stak en de hele Sint-Baafssite
van zwerfvuil bevrijdde. Met dank vanwege alle wandelaars en bezoekers.
Valt hier nu nog meer aan toe te voegen ? Niet echt, enkel ‘nen helen dikken en welgemeende merci
en proficiat’ voor alle vrijwilligers !
de Buren
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2012 - BUREN IN DE ABDIJ
(1)

8 april 2012

PAASEITJES RAPEN
Op Pasen openen de Buren de deuren voor een nieuw en uitermate goed
gevuld ‘werk’jaar. Naar intussen aloude en heel goede gewoonte gaan we
van start met een eierenraap voor alle kinderen van de wijk. Om 9u15 laten
we de kinderen ‘los’ in de abdij en mogen ze hun mandje-mondje-buikje
vullen. Voor mama’s en papa’s, oma’s en opa’s is er koffie, en vooral, samen
genieten van enthousiaste kinderen en – hopelijk – een vroege lentezon. In
de namiddag is de abdij gewoon open, voor jong en voor oud iets minder
jong. Laat dit een mooie start zijn voor een fijn en feestelijk jubileumjaar !

(2)

22 april 2012

ERFGOEDDAG - BEDANKT MIJNHEER VAN LOKEREN !
Op 22 april viert heel Vlaanderen zijn jaarlijkse Erfgoeddag, een dag waarop
we eventjes gewoon proberen genieten van al het moois dat de vorige
generaties ons nalieten. Thema dit jaar is ‘Helden’, en dat kwam ons
eigenlijk behoorlijk goed uit, want zo hebben we er wel een aantal bij de
hand. Laat ons beginnen met de meest evidente figuur. Als ook maar
iemand een claim kan leggen op het peterschap van de Buren, als ook maar
iemand dé held van de Sint-Baafsabdij kan zijn, dan is het de man die ervoor
zorgde dat die abdij er vandaag nog staat. En met die bedaarde
erfgoedpionier en sociaal bewogen politicus willen de Buren je op
erfgoeddag laten kennis maken. Kortom, zet samen met ons August Van
Lokeren in de bloemetjes ! Hij behoedde die Sint-Baafsabdij, het oudste
gebouw van Gent, in 1831 voor afbraak en deed vergelijkbare inspanningen
voor de andere Gentse monumenten. Ook zijn inzet voor het emanciperend
volksonderwijs in de stad zetten we in de spotlights.

(3)

6 mei 2012

5 JAAR BUREN - DE ABDIJ LEEFT !
De Buren van de Abdij bestaan vijf jaar. Hoewel we aanvankelijk alleen de
abdij wilden openhouden op zondag, doen we dezer dagen veel meer dan
dat. Concerten en gesprekken organiseren, bijen kweken, een kruidentuin
aanleggen, boeken schrijven, elkaar als buren beter leren kennen en bovenal
genieten van de mooie plek die de abdij is. Dit jaar openen we bovendien in
het Poortgebouw van het voormalige slachthuis de Herberg Macharius. We
weten niet wat er nog bij komt … Op zondag 6 mei staan we daar even bij
stil. 15u: gesprek over de Buren, de Stad, de samenwerking tussen beide, en
het beheer van oude monumenten als middel om mensen dingen samen te
laten doen. Met deelname van de Buren, de burgemeester en enkele
betrokken ambtenaren. Plus een paar muzikale verrassingsacts. Plaats van
gebeuren: de refter van de Sint-Baafsabdij. 16u: min of meer plechtige
opening van de Herberg Macharius , aansluitend receptie.

(4)

19 mei 2012

GOÛTS DE GAND - DE WERELD IN EEN NOTEDOP
Met Goûts de Gand, het muzikale diversiteitsfeest dat de Centrale jaarlijks in
het voorjaar organiseert, stellen we de abdij open voor ontspannen
genieten van muziek uit alle windstreken. ../.. Om 14u vertrekt de
Mungafanfare van Komen en Gaan aan de kerk van Macharius via de abdij in
stoet richting Baudeloopark. Zelf vangen we om 15u aan met Zongora, de
opwindendste Balkanband van Brussel. Twee Bulgaren, een Roemeen en
een Argentijn die in België wonen maar geïnspireerd worden door de
Bulgaarse en Roemeense muziektradities, brengen nummers uit hun recente
CD Doverie. Zij zullen bij goed weer optreden in de abdijtuin, net als de
harmonie van Erpe die rond 17u voor de tweede act zorgt. Harmonieën zijn
een oude Europese traditie en horen dus absoluut thuis op Goûts de Gand.
Zaterdag speelt deze harmonie Keltische muziek als knipoog naar de
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Keltische oorsprong van onze wijk : 2000 jaar geleden lag hier het Keltische
gehucht Ganda. En omdat Goûts de Gand een diversiteitsfestijn is, brengen
ze daarnaast ook Joodse muziek.
Tot slot volgen dan Willem Vermandere en Mustafa Avsar. De West-Vlaamse
folkzanger behoeft wellicht niet zoveel uitleg: hij doet al veertig jaar op
geheel eigen wijze zijn ding en slaagt er telkens weer in om zalen te doen
vollopen en ze vervolgens na het optreden tevreden en verrijkt te doen
leeglopen. Sinds een paar jaar speelt hij geregeld samen met Mustafa Avsar,
de Belg van Turkse afkomst die eigenlijk ook een Buur van de Abdij is
vermits hij het Muzikantenhuis in de Dampoortstraat openhoudt. De twee
zoeken en vinden elkaar vanuit hun eigen muzikale en verbale traditie en
toveren een poëtisch gebeuren tevoorschijn. ../..

(5)

20 mei 2012

GELEIDE WANDELING IN DE ABDIJ
Jacques Huys en Claudine Mennens, twee door de wol geverfde stadsgidsen,
nemen u mee op een fascinerende wandeling door de abdij. Ze onthullen
niet enkel het grote verhaal van anderhalf millennium wel en wee aan de
samenvloeiing van Leie en Schelde, maar vergasten u ook op de leuke
anekdotes die het leven kleur en ‘body’ geven. Er staat ook een bezoek aan
het oude museum voor stenen voorwerpen in de kelders onder de grote
refter op het programma, een gedeelte van de abdij dat enkel op die
momenten toegankelijk is.

(6)

10 juni 2012

JENNY WALRY GESPREKKEN – GENTENAARS (Z)ONDER DAK
Met de Jenny Walrygesprekken willen we maatschappelijke thema’s
aansnijden die ons allemaal aangaan, waarmee we allemaal worden
geconfronteerd en dit op een manier die voor iedereen toegankelijk is. Het
tweede Jenny Walrygesprek, uitstekend gesymboliseerd door de Trackinstallatie in de binnentuin van de abdij, gaat over een van de grootste
problemen waarmee onze stad worstelt: Wonen in Gent. We willen stilstaan
bij vragen zoals ‘Hoe onbetaalbaar is wonen in Gent?’, ‘Kan kraken nog in
Gent?’, ‘Hoeveel sociale woningen ontbreken er?’, ‘Doen de stad en
Vlaanderen genoeg?’. Pascal De Decker zorgt voor een korte inleiding over
de huidige woonsituatie in Gent, waarna het woord aan jullie is. En met jullie
bedoelen we niet enkel de bewoners van de Machariuswijk, iedereen is van
harte welkom. De huidige schepen van Wonen Tom Balthazar en
buurtbewoner Willy Du Bois, werkzaam bij de Vlaamse administratie voor
Wonen gaan de discussie aan en verwelkomen uw vragen of opmerkingen
over dit onderwerp.

(7)

22 juni 2012

MIDZOMERNACHT - OLLA VOGALA
Op vrijdag 22 juni 2012 organiseren de Buren van de Abdij, in wat
ondertussen al een deugddoende traditie is, hun vijfde midzomerconcert.
Dit keer komen Olla Vogala live hun nieuwe CD opnemen in de refter van de
Sint-Baafsabdij. Daar zijn we heel blij om want Olla Vogala is in Vlaanderen
een begrip als het gaat om het verweven van allerlei muzikale tradities. Olla
Vogala anno 2012 brengt een mix van chanson, anti-oorlogsliederen,
liefdesliederen (of over de onmogelijkheid ervan) en door de Arabische
muziektraditie beïnvloede instrumentaaltjes… alles gedrenkt in de typische
Olla Vogalasaus. Voor deze gelegenheid zullen maar liefst vijftien muzikale
vogels samen nieuwe einders verkennen – veel van de muziek is immers
nieuw. Wie er wil bij zijn die avond, komt best op tijd! (geen reservaties)

(8)

24 juni 2012

GELEIDE WANDELING IN DE ABDIJ
Zie 20 mei

(9)

20 juli 2012

GENTSE FEESTEN - BIJENKORF MACHARIUS (GELEIDE WANDELING)
Tijdens de Gentse Feesten neemt het internationaal straattheaterfestival
MiramirO van Buur Fabien de Sint-Baafssite over. Aan deze intussen oude
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traditie dragen de Buren sinds enkele jaren graag hun steentje bij. Dit jaar
helpen we niet enkel bij de optredens van Magietraject in de Herberg
Macharius in het Poortgebouw maar verzorgt John opnieuw een geleide
wandeling door abdij en wijk. Hij belicht hierbij zowel de rol van de abdij als
‘wieg’ van Gent als veertienhonderd jaar sociale geschiedenis van de
omliggende wijk. Je maakt ook kennis met het nieuwste project van de
buren. Vorig jaar kregen we immers onze eerste bijenkasten en dit jaar werd
het plaatje verder aangevuld met een kruidentuin: de monniken achterna en
tezelfdertijd inspelen op de trend naar stadslandbouw en de transitie naar
een duurzame economie. Gezien de aanwezigheid van een Track-kunstwerk
in de abdij wordt dit jaar uiteraard ook aandacht besteed aan deze unieke
tentoonstelling.

(10)

21 juli 2012

GENTSE FEESTEN - BIJENKORF MACHARIUS (GELEIDE WANDELING)
Zie 20 juli

(11)

22 juli 2012

GENTSE FEESTEN - BIJENKORF MACHARIUS (GELEIDE WANDELING)
Zie 20 juli

(12)

5 augustus 2012

HET LAM GODS
In de Sint-Baafskathedraal bevindt zich een van de markantste schilderijen
uit de Westerse wereld. Het Lam Gods, geschilderd door de broers Hubert
en Jan Van Eyck en plechtig onthuld in 1432, is niet enkel vanuit
kunsthistorisch oogpunt van uitzonderlijk belang. De compositie en de
iconografie vertelt immers ook heel veel over de maatschappij in de
overgangsperiode van middeleeuwen naar renaissance in het algemeen en
over de religieuze beeldvorming in het bijzonder. ../.. Kanunnik Peter
Schmidt is zonder twijfel een van de meest eminente ‘Lam Gods’specialisten. Hij publiceerde in 2005 een standaardwerk over dit kunstwerk
en is bereid gevonden zijn kennis, bewondering en verwondering met ons te
delen. Een van zijn centrale aandachtspunten hierbij is de rol van het getal
‘acht’ in de compositie van het schilderij, wat ons bijna automatisch bij de
blikvanger van de abdij zal brengen: het lavatorium. De voordracht gaat
door in de refter van de abdij en is naar goede gewoonte voor eenieder
gratis toegankelijk.

(13)

19 augustus 2012

CITRON BLEU
Nils de Caster en Yves Meersschaert startten naar aanleiding van de
stadstentoonstelling Track het project Giene Track op. Essentieel onderdeel
hiervan is een eigen versie van het Europese volkslied, intussen
wereldbekend in Gent en omstreken als d’ Europeesche hymne, waarvoor
Lieven Tavernier de tekst schreef. Dit lied ging op 13 mei onder ruime
belangstelling in première aan het Poortgebouw van de Herberg Macharius
en werd sindsdien op verschillende locaties ten gehore gebracht (klik hier
voor de foto’s van die première). Citron Bleu brengt dit universele manifest
– intussen voor een derde keer na een heel geslaagd optreden op 12 juli in
de herberg zelf – in de tuin van de abdij, en knoopt daar een uitgebreid
optreden in geheel eigen stijl aan vast.

(14)

31 augustus 2012

IK DUS NAAR COMPOSTELA
Een thema avond, met een lezing, de vertoning van een documentaire, en
gesprekken met vier ex-stappers naar aanleiding van het boek ‘Ik dus naar
Compostela’. De presentatie van deze avond is in handen van Phara De
Aguirre. Oikoten vzw organiseert al dertig jaar voettochten en
werkprojecten voor jongeren in de bijzondere jeugdzorg. Wie zijn tocht tot
een goed einde brengt, krijgt nadien een nieuwe kans. Al meer dan 450
jongeren vertrokken zo naar Santiago de Compostela en andere
bestemmingen. Aan de basis van dit boek liggen dertig beklijvende
levensverhalen van jongeren die op stap gingen. Al deze jongeren kenden

4

Buren van de Abdij - activiteiten 2012

een moeilijke jeugd. De tocht was hun poort naar een betere toekomst. Hoe
herinneren zij zich de tocht? Hoe kijken zij er nu op terug? Wat betekende
die voettocht voor de rest van hun leven? Ook dertig ‘compagnons de route’
– van ouders, begeleiders tot jeugdrechters – komen aan het woord.

(15)

8 september 2012

VANFAERE DE CONCURRENCE
De Concurrence is een groep van 12 à 16 muzikanten, al naargelang de tijd
van het jaar… Zij spelen in hoofdzaak eigen werk, geïnspireerd op de meest
uiteenlopende genres. Walsen, Ska, Balkangeluiden, Duitse polka’s,
filmmuziek en zelfs “impressies na doorgezakte nachten”. Niets is hen
vreemd en alles is onherkenbaar vermomd. Strakke ritmes, uitbundige
klankkleuren, een beetje tristesse en vooral een lekkere groove vormen de
basisingrediënten. Tijdens het optreden in de abdij zal de Concurrence zijn
nieuwe cd voorstellen.

(16)

16 september 2012

GELEIDE WANDELING IN DE ABDIJ
Zie 20 mei

(17)

29 september 2012

KWIMBA
Bij de start van de Buren waren ze er al bij en zongen ze ons op weg. En nu is
het Kwimba’s beurt om zelf feest te vieren. Kwimba is een vrouwenkoor dat
liederen uit Zuid- en Centraal-Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Europa brengt
en zo een boodschap van solidariteit wil uitdragen. Dit jaar bestaat de
vereniging 15 jaar en dit wordt gevierd met een dubbelconcert in de refter
van de abdij. Iedereen is daarbij welkom. Het eerste concert start om 15u en
wordt gevolgd door een receptie. Het tweede concert start om 20u en
wordt opnieuw gevolgd door een receptie.

(18)

14 oktober 2012

GELEIDE WANDELING IN DE ABDIJ
Zie 20 mei

(19)

4 november 2012

WINTER-VERTELLEMENTEN & PANNENKOEKENBAK
Het is volop herfst, en waar voel je dat beter dan tussen de verweerde
stenen van de ruïne van de Sint-Baafsabdij? Vertelsels schieten er op alle
plekken als paddenstoelen uit de grond. Binnen en buiten vind je vertellers
die je laten proeven van hun pittige, korte verhalen. Er zijn er zoetzure,
vette en magere, zalige en af en toe ook giftige! Vergeet de klamme kilte
van de herfst, voor één namiddag straalt een hartverwarmende gloed van
vertelsels uit alle hoeken van de abdij. Kom je voorraad inslaan, om er
tijdens je winterslaap heerlijk over na te dromen. En mocht dat nog niet
genoeg zijn: de vertellers zorgen voor warme dekentjes, de Buren voor hete
pannenkoeken en chocomelk, en er is soep voor de liefhebbers. Wat wil je
nog meer om de herfstvakantie in schoonheid af te sluiten?

(20)

4 november 2012

TIHAR - NEPALEES LICHTFEEST
De abdij begint in november aan haar traditionele winterslaap maar niet
zonder een laatste gezellig samen zijn als seizoensafsluiter. En gezellig wordt
het zeker. De gebruikelijke pannenkoeken en verhalen zijn opnieuw van de
partij, maar dit jaar vertoeven we bovendien in Nepalese sferen. De abdij
wordt versierd met sfeervolle lichtjes en in de tuin werken we in de
namiddag samen aan een grote, kleurrijke tika. In het verhalenprogramma
maak je kennis met de traditie van Tihar en de bijhorende legende over de
godin Laxmi. Nieuwsgierig naar deze Hindoeïstische verhalen, kom dan zeker
langs! Wanneer de zon ondergaat, verlichten we samen de tika en genieten
we nog van een sfeervol muzikaal optreden.
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2012 - BUREN IN DE HERBERG MACHARIUS 1.0

(1)

6 februari 2012

TRACK
artistiek directeur van het SMAK Philippe Van Cauteren komt Track
voorstellen aan de buurtbewoners

(2)

11 april 2012

EERSTE ZITDAG
Buurtbewoners maken kennis met de Herberg en brengen de eerste
suggesties voor activiteiten aan

(3)

14 april 2012

TWEEDE ZITDAG
Buurtbewoners maken kennis met de Herberg en brengen de eerste
suggesties voor activiteiten aan

(4)

4 mei 2012

PERSCONFERENTIE
Samen met de schepen van cultuur Lieven Decaluwé en de directeur van
Historische Huizen Doreen Gaublomme stellen we het Herbergproject voor
aan de pers

(5)

12 mei 2012

START !
We geven de aftrap voor zowel het eerste Herbergseizoen als Track

(6)

13 mei 2012

GIENE TRACK
Verrassingsconcert door Citron Bleu en première voor het nieuwe Europees
hymne van Lieven Tavernier

(7)

17 mei 2012

MONG BRENGT MONG
Verhalen met een maatschappijkritische doch luimige inslag door Mong
Rosseel, spilfiguur van de Vieze Gasten

(8)

24 mei 2012

SPEEL^TIEM
Oefenconcert met zes accordeonisten

(9)

26 mei 2012

DELICIOUS DUMPLINGS
Dumplings of Jiǎozi zijn in China populaire deeg’vlindertjes’ met vulling, die
gekookt worden en daarna opgediend met rijstazijn en sojasaus. Workshop.

(10)

27 mei 2012

CANTICOS DE LA ESPOSA
Sopraan Helena Schoeters en pianiste Axelle Kennes brengen Spaanse
liederen met Sefardische klanken en Arabische invloeden van Joaquín
Rodrigo

(11)

30 mei 2012

LIESELOTTE WATTÉ EN ANDREW WISE
Lunchconcert met Andrew Wise aan de herbergpiano en Lieselotte Watté op
de cello.

(12)

31 mei 2012

KINA KAPT, RAF KLAPT … KAPPERSVERHALEN
Buurtkapster Kina zet op het podium de schaar in menige haardos, intussen
vertelt Raf verhalen - voor volwassenen ! - uit het wufte kappersleven,
bijpassende liederen ronden het geheel af

(13)

3 juni 2012

YOGA
olv Anita Sanders

(14)

3 juni 2012

HAKEN EN OGEN
Nadia en Veerle, twee buurvrouwen van de abdij, willen jullie laten meegenieten van hun haakclubje “Haken & Ogen”. Wij willen onze herberg
verfraaien met kussens. Haal haak- en breipatroontjes boven.
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(15)

6 juni 2012

PIMPELS
PimPels, alledaagse saaie voorwerpen pimpen met papier zodat ze leuke
hebbedingetjes worden waardoor de wereld kleurrijker wordt. Een oud of
saai of lelijk voorwerp geven we een nieuw hip uiterlijk met lijm en papier!

(16)

7 juni 2012

BUURTWERK DOET CROQUES
De buurtwerkers van Macharius-Heirnis-Scheldeoord serveren heerlijke
croques Macharius, croques Heirnis en croques Scheldeoord. Tevens geven
de buurtwerkers uitleg over hun werking, de Coyendans en Café Chantant.

(17)

7 juni 2012

ROMIN STON
Roman Kim (gitaar en zang) en Kirill Pokrovski (piano en zang) zijn
muzikanten, opgegroeid onder Gorbatsjovs glaznost. Op hun repertoire
staat de erfenis van hun jeugd: Russische ballades en chanson,
zigeunerromances, kamp-, boeven- en soldatenliederen, rock uit het
gekende repertoire en eigen composities.

(18)

9 juni 2012

ABIGAIL VIVEROS VERTELT SPROOKJES
Verhalen uit de Mexicaanse verteltraditie, waarvan de oorsprong teruggaat
tot de Maya’s en Azteken. Abigail vertelt twee fabels waarin het konijn de
hoofdrol speelt.

(19)

10 juni 2012

TRICINA CONSORT EN SOV BASKWARTET
Lunchconcert. Tricina Consort (Sanne Deprettere, Zaynab Martin en Julie
Stalder) speelt muziek afkomstig uit alle hoeken van Europa van midden
16de eeuw tot in de 18de eeuw. Het SOV baskwartet bestaat uit de contrabassisten van het Symfonieorkest Vlaanderen (Koenraad Hofman, Jan
Verheye, Bram Decroix en Sanne Deprettere) en brengt naast het bestaande
repertoire voor contrabaskwartet ook arrangementen van pop-songs.

(20)

12 juni 2012

(21)

13 juni 2012

MIEJA’S GROTE FRICANDONWEDSTRIJD
PIMPELS
PimPels, alledaagse saaie voorwerpen pimpen met papier zodat ze leuke
hebbedingetjes worden waardoor de wereld kleurrijker wordt. Een oud of
saai of lelijk voorwerp geven we een nieuw hip uiterlijk met lijm en papier!

(22)

14 juni 2012

DJURDJEVAK
Vier mannen uit de Vlaamse Ardennen met een gipsy-repertoire, recht uit
de Balkan of via een omweg langs Bregovic, Django of de klezmorim met
gitaar, accordeon, contrabas, viool en drie stemmen in tot dusver in een
zevental talen.

(23)

16 juni 2012

VROEGER IS EEN ANDER LAND
Gesprek met Catherine Vuylsteke over haar boek rond de minderjarige
vluchtelingen en asielzoekers

(24)

17 juni 2012

(25)

17 juni 2012

WILLY DRAAIT DOOR ! - CUBA
IN ELKE RIVIER SCHIJNT EEN MAAN
Gesprek over vernieuwing en verandering in China met auteurs Veerle De
Vos en Zhang Luwei

(26)

18 juni 2012

(27)

20 juni 2012

OR KOFFIE AVOND
DEHU SAXOFOONDUO
Lunchconcert. Saxofonisten Pieter Delaere en Sam Huysentruyt spelen
hedendaagse muziek op het herberg podium.
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(28)

21 juni 2012

MAANKRUID
Nederlandstalige pop, zoete nummers die tekstueel klein en groot, jong en
oud intrigeren, en die zich instrumentaal tussen de ballade en de rock
bevinden.

(29)

22 juni 2012

SIMULTAAN SCHAKEN - NEEM HET OP TEGEN EEN BELGISCH KAMPIOEN !
Joris Verhelst, die in april Belgisch kampioen schaken onder 18 is geworden,
zal het tegen u opnemen tijdens een simultaan schaakpartij in de herberg.

(30)

23 juni 2012

VAN HAAR TOT DRAAD
Van kapster van haren en baarden Greet via het spinnewiel van Veerle naar
Simonne de breister: een sjaal met menselijk haar!

(31)

24 juni 2012

WORKSHOP AQUAREL SCHILDEREN
In eerste instantie is Bert De Ras een aquarelliste, in een tweede adem volgt
het woord dirigent. Een dirigent die een palet aan pigmenten, slechts
opgejaagd door water, tot een nieuwe essentie op papier orkestreert.

(32)

24 juni 2012

KALOTASZEG TRIO MET TCHA LIMBERGER
De volksmuziek uit Kalotaszeg behoort tot het mooiste van het Hongaarse
erfgoed. Tcha Limberger heeft de respectabele taak op zich genomen de
traditie voort te zetten, samen met Rudi Toi en Viktor Berki. Uit de grond
van zijn hart zingt en speelt hij de eeuwenoude en hartverscheurende
hajnali’s (klaagliederen), maar ook de pijlsnelle legényes (jongensdansen).

(33)

27 juni 2012

CORDIS KWARTET
Lunchconcert door een jong strijkerskwartet (Daniel Kuzmin en Jolanta
Iwaniuk op viool, Karel Coninx op altviool en Guillaume Lagravière op cello)
met muzikanten uit België, Polen, Kroatië en Polen.

(34)

28 juni 2012

SPAANSE SPOREN
Professor Gustaaf Janssens, archivaris van het Koninklijk Paleis en autoriteit
over de Spaanse periode in de Nederlanden, vertelt over de Spaanse sporen
e
in Gent en over perceptie versus realiteit in onze kijk op de 16 eeuw.

(35)

30 juni 2012

POSTE RESTANTE
Bijeenkomst van een protestgroep uit de buurt : wij willen onze postbode
Christoph niet kwijt !

(36)

1 juli 2012

WILLY DRAAIT DOOR ! - GEORGES BRASSENS

(37)

5 juli 2012

JOKE’S CAFÉ LIDJWÈS
Proeverij met specialiteiten van over de taalgrens: Luikse lekkernijen

(38)

5 juli 2012

SARAH D’HONDT EN STIJN BETTENS IN CONCERT
Sarah D'hondt begon als klassieke zangeres maar rekent ondertussen het
Frans chanson tot haar vertrouwde repertoire. Begeleiding op de accordeon
door Stijn Bettens

(39)

6 juli 2012

OP STAP MET GEKKE GECKO’S
Workshop voor kinderen ism de vzw Chautaara. De GEkkE GEckO's brengen
geurige, vrolijke en vooral kleurige verhalen van kinderen uit Azië die ze met
behulp van talloze voorwerpen uit hun Chinese draagmand illustreren.

(40)

8 juli 2012

TANGO ’N POETRY
Dree Peremans schreef een beklijvende biografie over Dirk Van Esbroeck, dé
zanger van de tango-poëzie. Hij wordt geïnterviewd door Viona Westra die
daarnaast ook Zuid-Amerikaanse poëzie brengt. Er wordt tango gedanst en
Pol Van Assche, de pionier van de Argentijnse tango in Vlaanderen sluit de
namiddag af.
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(41)

10 juli 2012

VOETREFLEXOLOGIE, WE SPELEN ER NIET MEE …
Workshop

(42)

11 juli 2012

ANDREW WISE EN ANN VANCOILLIE
Lunchconcert met Andrew Wise aan de herbergpiano en Ann Vancoillie op
viool, ze spelen muziek van Mozart, DFebussy en Sibelius

(43)

12 juli 2012

CITRON BLEU
Concert met Nils de Caster op viool en bindteksten en Yves Meersschaert op
piano

(44)

13 juli 2012

OP STAP MET GEKKE GECKO’S
Workshop voor kinderen ism de vzw Chautaara. De GEkkE GEckO's brengen
geurige, vrolijke en vooral kleurige verhalen van kinderen uit Azië die ze met
behulp van talloze voorwerpen uit hun Chinese draagmand illustreren.

(45)

14 juli 2012

ROCSA SINGERS EN KROP IN DE KEEL
Ontspannen en enthousiasmerende koorrepetities op het herbergpodium
bij het vieruurtje

(46)

14 juli 2012

SWEET
Duo met een Aziatische kijk op jazz en blues

(47)

19 juli 2012

MAGIE NOUVELLE
Tijdens de Gentse Feesten staat de Herberg zijn podium tijdelijk af aan het
straattheaterfestival Miramiro, dat er tijdens de openingsuren van de
Herberg try-outs van nieuwe (goochel-)acts brengt

(48)

20 juli 2012

MAGIE NOUVELLE
zie 19 juli

(49)

21 juli 2012

MAGIE NOUVELLE
zie 19 juli

(50)

22 juli 2012

KOKEN MET DE ZON
Lieven Scheire en Steven Vroman maken op het terras een maaltijd klaar op
een door zonne-energie aangedreven ‘constructie’

(51)

22 juli 2012

MAGIE NOUVELLE
zie 19 juli

(52)

24 juli 2012

SANNE DEPRETTERE EN LIESELOT WATTÉ
Sanne Deprettere en Lieselot Watté spelen de after-feestenblues weg.
Lunchconcert met op het programma Domenico Gabrielli, Giovanni Battista
Vitali en Antonio Vivaldi.

(53)

25 juli 2012

MACHARIUS GOES CONGO # 1
Gespreksnamiddag over de situatie in het huidige Congo

(54)

26 juli 2012

BETWEEN BARS
Covers uit de Amerikaanse folk, met dank aan de migranten die hun muziek
meebrachten uit Engeland, Schotland, Ierland en Afrika. Ook invloeden uit
de bluegrass, cajun, jazz en blues vallen op. Melodieuze ballades wisselen af
met meer opzwepende (banjo)nummers

(55)

27 juli 2012

MACHARIUS GOES CONGO # 2
Gespreksnamiddag over de situatie in het huidige Congo

(56)

29 juli 2012

YOGA
met Christel Lemmens
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(57)

29 juli 2012

EVA’S FILOSOFISCH CAFÉ
Voor wie zoekt, en niet opgeeft als het hem aan antwoorden ontbreekt gelijkgestemden, trillend op één golflengte, luidop denken, doet goed.
Gespreksnamiddag met Eva Roelandt

(58)

1 augustus 2012

GEZELSCHAPSPELLEN-NAMIDDAG
Een spellenmiddag voor jong en oud met rumicub, stratego, scrabble,
mixmo, schaken, monopoly, darts, dammen en ook met enkele volksspelen.
Breng gerust ook je eigen spel mee.

(59)

2 augustus 2012

HANS MORTELMANS & GROEP
Hans Mortelmans & Groep is een akoestisch kwartet rond de liedschrijver en
gitarist Hans Mortelmans. Sterk beïnvloed door de Georges Brassens en
Django Reinhardt brengt het kwartet folk met cabareteske invloeden, jazz
klanken en opruiende taal.

(60)

3 augustus 2012

GROTE HERBERG MACHARIUS QUIZ

(61)

4 augustus 2012

ROCSA SINGERS EN KROP IN DE KEEL
Ontspannen en enthousiasmerende koorrepetities op het herbergpodium
bij het vieruurtje

(62)

4 augustus 2012

VERONTWAARDIGING !
Documentairemaker Dominique Willaert (Victoria Deluxe) gaat in debat over
de indignados en hun internationale vertaling

(63)

5 augustus 2012

YOGA
met Christel Lemmens

(64)

7 augustus 2012

MINDFULNESS VOOR KINDEREN
Workshop

(65)

8 augustus 2012

TAI-CHI IN DE HERBERG
Workshop

(66)

9 augustus 2012

JAZZ ‘N POETRY
Poëzie door Philip Meersman, Jacques Bardthesque, Bram Wets en Marie
Follebout, jazz door Mister Man Paul. Ism Masereelfonds, Sisyphus en De
Wolven van La Mancha

(67)

10 augustus 2012

VEKEMAN & WOLF
Buurtbewoners Christophe Vekeman en Tom Wolf boksen een Herbergprogramma in elkaar, met een toetje van Rocksteady, Loversrock &
Heartbreak Reggae

(68)

12 augustus 2012

YOGA
met Christel Lemmens

(69)

12 augustus 2012

DUO SWEET 17
Barokmuziek op een unieke combinatie van viola d’amore en Weense viola

(70)

16 augustus 2012

SIDEWAYS
Trage Wegen stelt het kunst-wandelproject ‘Sideways’ voor

(71)

16 augustus 2012

JUAN MASONDO EN DICK VAN DER HARST
De voormalige Gentse stadscomponist Dick Van der Harst en de Argentijnse
muzieklegende Juan Masondo brengen een onvergetelijke tango-avond

(72)

17 augustus 2012

LINOSNEDE
Workshop
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(73)

18 augustus 2012

GENEESKRACHTIGE NATUUR

Herboriste Hilde Steenssens leert niet alleen zalfjes maar ook een dagcrème
en een lippenbalsem maken met kruiden uit de tuin van de abdij.

(74)

18 augustus 2012

MACHARIUS GAAT COÖPERATIEF
Gespreksavond over de betekenis en actualiteit van de coöperatieve
e
gedachte, hoe kan de burger daar in de 21 eeuw in participeren

(75)

19 augustus 2012

YOGA VOOR SENIOREN
met Anita Sanders

(76)

19 augustus 2012

FILOCAFÉ

(77)

22 augustus 2012

YOGA VOOR KINDEREN
met Anita Sanders

(78)

23 augustus 2012

DE HERBERG ZINGT !
Onze klassiekers, van Vlaamse, Nederlandse, Franse … bodem. We laten ons
collectief geheugen zijn gang gaan en zingen uit volle borst mee

(79)

24 augustus 2012

ZIJDE-SCHILDEREN
Workshop olv Lieve

(80)

26 augustus 2012

YOGA
met Christel Lemmens

(81)

28 augustus 2012

MINDFULNESS VOOR KINDEREN
Workshop

(82)

30 augustus 2012

COCKTAILBAR
Het stedelijk buurtwerk komt cocktails mixen en stelt zijn werking voor

(83)

30 augustus 2012

ROLAND
De Gentse blueslegende Roland Van Campenhout neemt het podium over
en speelt een ongelooflijke akoestische set van niet minder dan drie uur lang

(84)

2 september 2012

MINDFULNESS VOOR KINDEREN
Workshop

(85)

2 september 2012

WILLY DRAAIT DOOR ! - ZAPPA

(86)

2 september 2012

MET BLOTE VOETEN IN HET GRAS
Transdance is een workshop meditatie en dans workshop waarin we even
alles wat extern is loslaten en een moment nemen om naar binnen te gaan.
We creëren een veilige ruimte waarin iedereen geblinddoekt danst met de
blote voeten in het gras. Soundhealer Maarten Adriaenssens zorgt voor een
muzikale reis met instrumenten als djembé, didgeridoo, mondharp, ratels,
klankschalen en fluiten.

(87)

6 september 2012

MINDFULNESS VOOR KINDEREN
Workshop

(88)

6 september 2012

FISHPOP
Marien bioloog Jan Reubens, Buur van de Abdij en imker van de abdijbijen,
laat ons kennis maken met de vzw Fishpop en het principe van de duurzame
visserij

(89)

7 september 2012

KLEINE KUNST UIT DE GROTE WERELD VAN KOM-PAS
Kom-Pas Gent vzw helpt recent ingeschreven inburgeraars zelfstandig
wonen en leven in Gent. Vandaag is het ‘instrument’ een Talentenavond
met muziek en dans uit alle hoeken van de wereld, en dat stond garant voor
een groot succes
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(90)

9 september 2012

EMOTIES
Workshop rond emoties vanuit boeddhistisch en taoïstisch standpunt

(91)

9 september 2012

TEKENEN OP … EEN NINTENDO
Workshop

(92)

12 september 2012

DANK-U-WEL FEESTJE
Bij het slot van ons eerste herbergseizoen, een etentje en gezellig samenzijn
voor al diegenen die zich ingezet hebben bij de werking van de Herberg

(93)

13 september 2012

SEPTEMBEREZELS
Hedendaagse poëzie, gebracht door de Wolven van La Mancha

(94)

15 september 2012

APRIL & JUNE
Onze eigenste Ode Gand, met een avond vol intimistische muziek die ons al
voorbereid op het afscheid

(95)

16 september 2012

GROOT SLOTFEEST !
Herberg Macharius 1.0 sluit de deuren. Op het terras toespraken van Daniël
Termont, Lieven Decaluwé, Doreen Goublomme, John Vandaele ; gevolgd
door een optreden van de Ledebirds ; vervolgens in de Herberg een
optreden van ‘Drs.P’ en een meezingavond met Peter Selie.
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2012 - BUREN IN DE HERBERG MACHARIUS 2.0
(1)

29 september 2012

OMZIEN IN VERWARRING - BOEKVOORSTELLING
Professor Ruddy Doom, die sinds een tijdje in onze wijk woont en onlangs
ook Buur van de Abdij is geworden, stelt zijn nieuwste boek voor in de
herberg. “Omzien in verwarring: een essay over democratie en het Globale
Zuiden” is uitgegeven door Academia Press, Gent en is voor Ruddy tevens
een afscheid van zijn actieve academische carrière vermits hij vanaf dit jaar
met pensioen gaat. Er is een korte inleiding door professor Ronald Soetaert,
een uitleiding door de auteur, terwijl het geheel aan elkaar gepraat wordt
door journalist Karel Van Keymeulen.

(2)

13 oktober 2012

ZITDAG VOOR HERBERG MACHARIUS 2.0
De kogel is door de ‘abdij’, de Herberg krijgt een vervolg. Na overleg met de
vele vrijwilligers die gedurende de zomermaanden de Herberg Macharius
mogelijk maakten en met de enthousiaste steun van de Historische Huizen
Gent en het stadsbestuur, kunnen we trots ons nieuwe project voorstellen.
Het wordt een iets bescheidener operatie dan voorheen, maar aan de
formule wijzigt eigenlijk niets. We willen buurtbewoners samenbrengen en
tezelfdertijd gastvrij zijn voor al wie geïnteresseerd is in wat we denken en
doen, we willen activiteiten aanbieden waarin iedereen zich kan
terugvinden, van miniconcertjes en poëziemomenten over voordrachten en
debatten tot knutselnamiddagen en fricandonwedstrijden. En net zoals
onze twee fantastische zomerherbergiers Jos en Henk al deden in april, doen
we opnieuw een oproep, want Herberg Macharius kan alleen een succes
blijven met de hulp van velen! Daarom, een zitdag, net vóór de verkiezingen.
Heb je ideeën voor activiteiten, wil je meewerken of ben je alleen
nieuwsgierig? Kom langs in de Herberg – voor wie nog nieuw zou zijn, in het
mooie witte Poortgebouw aan de Voorhoutkaai – en vertel ons hoe jij van
die herberg een bruisende plaats zou maken. Je bent uiteraard ook welkom
om die namiddag de draad gewoon terug op te pikken en bij een glas of
kopje thee te komen bijpraten.

(3)

14 oktober 2012

BREI EEN VERVOLG AAN DE VERKIEZINGEN
Wie verkiezingszondag op een alternatieve wijze wil afronden, is op 14
oktober van harte welkom in de pas heropende Herberg Macharius. Je kan
er bij het genot van een koffie, thee of speciaal biertje nakaarten over de
gemeenteraadsverkiezingen en alvast een eerste pronostiekje wagen, maar
je kan ook zelf de handen uit de mouwen steken. En dit bedoelen we deze
keer vrij letterlijk, want Brigitte stelt het volgende voor…
Nu de herfst er aan komt, is het weer.. brei-tijd! Nadat we onze vaderlandse
plicht hebben vervuld maken we er vanaf 14u een gezellige koffieklets van.
Breng mee: overschotten garen, naalden, patronen, breiboekskes, inspiratie
voor wild of tam breien, voor truien, sjaals, kerstballen, bodywarmers voor
je spullen of huisdier…

(4)

20 oktober 2012

WORDT CUBA KAPITALISTISCH ?
Cuba noemt zichzelf al meer dan vijftig jaar een communistisch land. De
jongste tijd zijn er evenwel heel wat hervormingen die het persoonlijk
initiatief van burgers willen stimuleren. Vraag is wat dit zal betekenen voor
de Cubaanse samenleving en economie. Gaat Cuba China achterna (met veel
meer ongelijkheid tot gevolg), of blijft het zijn eigen weg gaan?
Over de recente economische hervormingen in Cuba debatteren we die
avond met Mirtha M. Castro Hormilla – de Cubaanse ambassadeur in
Brussel, Marc Vandepitte – specialist economie van de vereniging Initiativa
Cuba Socialista, Freddy Tack – persverantwoordelijke van de vereniging De
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Vrienden van Cuba vzw en Sabine Defoort, ex-inwoner van Cuba. Moderator
van dienst is John Vandaele, behalve Buur ook journalist en schrijver.

(5)

26 oktober 2012

NOMAD SWING
De muzikale opener van het tweede Herbergseizoen laten we over aan
Nomad Swing, een groep gepassioneerde muzikanten met liefde voor
muziek uit de jaren twintig tot vijftig, die in Gent al lang geen onbekende
meer is en ook in onze buurt al flink van zich liet horen. ../.. Gastmuzikant
van de avond is trompettist en bovenal buurtbewoner Jan De Coninck.

(6)

9 november 2012

ALFABET VAN ONZE TIJD - BOEKVOORSTELLING
John Vandaele is niet enkel het boegbeeld van de Buren. Hij werkt sinds jaar
en dag als journalist voor het tijdschrift MO en publiceerde in de voorbije
jaren verschillende boeken over mondialisering. Zijn nieuwste boek, Het
alfabet van onze tijd (Houtekiet), stelt hij op 9 november in de Herberg
Macharius aan ons voor. Herman Balthazar zal hem die avond kritisch
bevragen, ook alle aanwezigen krijgen de kans om vragen te stellen. ../..

(7)

10 november 2012

FIETSEN ROND MACHARIUS - HONING EN AZIJN
Onder leiding van Hubert De Wilde van de Gentse Fietsersbond maken we
een fietstocht door maar voornamelijk rond onze wijk. Op het traject liggen
onder meer het Malmarpark, de Groene Banaan (de fietsverbinding tussen
Oostakker en de Dampoort langs de spoorweg), de Sint-Baafskouter, de
Oude Dokken en enkele ‘trage wegen’. Hierbij hebben we natuurlijk oog
voor al het moois dat we al fietsend zullen passeren, maar zullen we
uiteraard focussen op zowel de goede als de minder goede fietsinfrastructuur rond Sint-Macharius. Indien de weersomstandigheden heel slecht
zouden zijn, doen we gewoon een stukje van de Groene Banaan en de Oude
Dokken te voet. We sluiten af in de Herberg waar we bij een koffie of pintje
kunnen nakaarten.

(8)

11 november 2012

KLIMAATACTIE 11.11.11
De Buren zetten de deuren van de Herberg net als vorig jaar open voor de
actie van 11.11.11. Ook wij zijn immers bezorgd, ook wij willen iets doen aan
het milieu en de klimaatverandering. Met kleinschalige projecten zoals onze
bijen (die het trouwens uitstekend stellen) of de gespreksavonden die we
organiseerden met het oog op bewustmaking, droegen we de voorbije jaren
reeds een steentje bij. De herberg zal die zondag het zenuwpunt van de
lokale actieploeg zijn. De vele vrijwilligers krijgen er een hapje en een
drankje, kunnen aan de toog ervaringen uitwisselen en even bekomen.
Tussen de bedrijven door (14u tot 15u) zal een gelegenheidsensemble met
niet minder dan 7 jonge accordeonisten – die zichzelf heel toepasselijk ‘par
azaar’ hebben gedoopt – een streepje muziek aanbieden. Ze brengen een
tiental deuntjes die iedereen waarschijnlijk kan meezingen.

(9)

15 november 2012

HISTORISCH CAFÉ
Eén dwaas kan meer vragen stellen dan tien wijzen kunnen beantwoorden.
Deze oude spreuk wordt een uitgangspunt van het Historisch Café, dat we
dit nieuwe Herberg-seizoen een aantal malen willen organiseren. Natuurlijk
over de bewogen geschiedenis van de Sint-Baafsabdij, onze buurt en heel
Gent. We stellen de vragen zelf en zoeken samen keer op keer naar het
antwoord. Niet al te dwaze, redelijk verstandige en soms misschien wel een
beetje wijze vragen. En antwoorden roepen telkens weer nieuwe vragen op.
Als animator van het eerste Historisch Café zal optreden Tom Bouman, die
als oud-journalist sowieso weet heeft van vragen stellen, en die aan het eind
van de jaren zeventig ook redacteur is geweest van het ietwat satirische
Nederlandse Historisch Weekblad ‘De Tand des Tijds’.
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(10)

16 november 2012

LIEVEN DEBRAUWER OP DE PLANKEN
Je kent hem misschien nog wel als de langharige Westvlaamse regisseur die
een prijs won in Cannes met de ontroerende langspeelfilm ‘Pauline en
Paulette’, gespeeld door Dora Van der Groen en Ann Petersen. Je kan je
natuurlijk afvragen of hij nog eens een film zal maken, wat je je echter nog
niet hebt afgevraagd, is wat hij als jongetje dat opgroeide in een dorpscafé
eigenlijk ècht wou doen. Zo studeerde hij eigenlijk fotografie en trok hij naar
Lourdes voor zijn eindwerk. En muziek is ook belangrijk, zo bracht hij in 2011
samen met Marc Maes, die hem vanavond op piano zal begeleiden, een
tweede CD met cabaretliedjes uit onder de welluidende titel ‘De Koning van
Lombardije‘. Hij toert momenteel door Vlaanderen met de avondvullende
programma’s ‘Kluts‘ en ‘Zwanger‘, en doet daarnaast nog zoveel meer.
Lieven is bereid om zijn verhaal met jullie te delen, geen gewoon verhaal,
maar eentje met beeld, film en zang.

(11)

17 november 2012

VLUCHT IN WOORDEN - BOEKVOORSTELLING
In onze buurt vind je creativiteit op alle terreinen, ook dichters vonden een
veilige haven onder de toren van Sint-Macharius. Vorig jaar op erfgoeddag
verraste Ed Bruyninckx ons al met een keuze uit eigen werk, voorgedragen in
de diepe kelders onder de refter van de abdij, een locatie die we voor
dergelijke gelegenheden zeker in het achterhoofd moeten houden.
Bruyninckx is een oude rat in het vak. Hij publiceerde voor het eerst in 1969
en waagde zich sindsdien aan kinder- en jeugdliteratuur, reisverhalen,
toneelwerken voor kinderen en volwassenen, en uiteraard aan poëzie. Een
van zijn gedichten schreef hij voor ons boek De Buren en de Abdij, wie
nieuwsgierig is vindt hier alvast een voorsmaakje. Vanavond legt hij ons zijn
onlangs verschenen dichtbundel Vlucht in Woorden voor.

(12)

18 november 2012

BREI HET VOORT!
De oude breister breit een vervolg aan de verkiezingsbreinamiddag van 14
oktober en laat zich assisteren door naaiers en hakers. Een paar ideeën:
lapjes breien en/of haken en aan elkaar naaien. Of bodywarmers voor de
arme boompjes buiten in de kou, of decoratie voor de herberg … We kunnen
natuurlijk ook onze knopen aanzetten, kousen stoppen, en andere uitgesteld
verstelwerk afwerken. In aangenaam gezelschap is het minder saai!

(13)

23 november 2012

R.L. BURNSIDE'S BIRTHDAY BASH
23 november, de dag dat Robert Lee Burnside werd geboren. Helaas
overleed deze Amerikaanse blueslegende op 1 september 2005. Maar dat
betekent niet dat we voor hem geen verjaardagsfeestje kunnen organiseren,
in herberg Macharius! Tijdens dit R.L.Burnside tribute concert mag je op het
podium een paar Gentse rasmuzikanten en Burnside fans verwachten:
Bruno Deneckere, Fernant Zeste, Ries de Vuyst & S.A. Barstow.

(14)

24 november 2012

VAN PLATGENTS TOT BURGERGENTS
Eddy Levis is geen onbekende in de abdij. Enkele jaren geleden las hij in de
refter voor uit zijn Gentse hertaling van het aloude verhaal van den vos
Reynaerde, en nu is hij te gast in de herberg. Levis groeide op aan ‘t Rabot
en de kaaien van de Muide en kreeg onze lokale tongval – op heel
nadrukkelijke wijze mogen we wel zeggen – met de moedermelk binnen. Hij
werd onderwijzer maar bleef een leven lang bezig met het Gents. Hij is
“prezedent” van de “Gentsche Sosseteit”, een vereniging die zich inzet voor
de promotie en de instandhouding van het Gentse dialect en die onlangs de
wedstrijd voor het populairste Gentse dialectwoord organiseerde, voor een
woordje uitleg klik je hier. Met Van Platgents tot Burgergents – Analyse van
een stadsdialect zal hij – met veel zin voor humor – zijn visie op ons Gentsch
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brengen, met een antwoord op vragen zoals “wadde, oe, wannier, en woar
goat da noartoe”.

(15)

30 november 2012

NOMAD SWING
Op 26 oktober zorgden ze voor de muzikale opener van onze Herberg 2.0, en
met veel plezier zien we hen ook het laatste weekend van november terug
op het herbergpodium. De gepassioneerde muzikanten van Nomad Swing
brengen opnieuw muziek uit de jaren twintig tot vijftig. Met Django
Reinhardt, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sidney Bechet en
andere groten als voorbeeld brengen ze een gevarieerd en kleurrijk
repertoire op een persoonlijke manier gearrangeerd. Hun swingmuziek
wordt afgewisseld met Franse chansons en af en toe een Nederlandstalige
song. De groep bestaat uit Ine Smet (zang), Seppe Van Tilborg (sologitaar),
Nik Phelps (klarinet, trompet, zang), Sam Opstaele (ritmegitaar), Dajo De
Cauter (contrabas), Jan Van Steenbrugge (drums) en uiteraard Koen de
Cauter (sopraansax, klarinet en gitaar). Trompettist en buurtbewoner Jan De
Coninck is terug van de partij, en we verwachten tevens dat er opnieuw
enkele dansers van de Gentse Hoppers opduiken. Charles Lindbergh
achterna maar onze lindyhop swingt aan de Schelde. Allen welkom!

(16)

2 december 2012

SINTERKLAAS KAPOEN(TJE)
Voor wie de goed heilig man nog eens echt aan het werk wil zien, is er deze
donkere decembermaand slechts één goed adres, en da’s de Herberg.
Zondagnamiddag brengt de Sint er immers een bezoek en oordeelt zowel
over kinderen (met het grootste mededogen, zoals de Sint in Antwerpen
immers al zei: er waren ook dit jaar geen stoute kinderen) als over grote
broers en zussen, mama’s en papa’s, oma’s en opa’s, kortom, categorieën
van buren waarover een heel wat genuanceerder oordeel mogelijk is. Het
spreekt voor zich dat de Sint altijd heel gelukkig is met een mooie tekening
of ander knutselwerkje. Ook een passend lied wordt heel erg gewaardeerd !

(17)

7 december 2012

HISTORISCH CAFÉ
Na de kennismakingsronde van 16 november is het Historisch Café nog
steeds i.o. (in oprichting). Initiatiefnemers Griet Maréchal, Juul Verhelst en
Tom Bouman laten het volgende weten: “We vonden het een vruchtbaar
gesprek dat perspectieven opende om het Historisch Café op de rails te
zetten. Met een historisch café bedoelen we iets anders dan een lezing over
een historisch onderwerp. Na een paar keer warmlopen kan het een
levendige uitwisseling worden van feiten en meningen over de sociale
geschiedenis van Gent. Maar dat hangt natuurlijk af van de inbreng van de
deelnemers. Voor de goede orde zou iedere bijeenkomst geleid kunnen
worden door iemand van de buren of van buiten. Om de gedachten te
bepalen zou Tom Bouman een inleidende lezing kunnen voorbereiden over
de algemene vraag: ‘wat is sociale geschiedenis?’ Wie mee wil spreken zal
welgekomen zijn.”

(18)

7 december 2012

ENERGIE - SYNERGIE
Gespreksavond over de mogelijkheid van een Gentse energiecoöperatie
met Dirk Knapen van Ecopower/REScoop. Vanavond willen we met elkaar
praten over de mogelijkheid om als Gentenaren (of als bewoners van een
Gentse buurt) een coöperatie op te richten om zelf hernieuwbare energie te
gaan produceren. Waarom ons spaargeld niet zelf beleggen in de productie
van energie in plaats van het op de bank te laten waar het toch niks
opbrengt? ../.. Na Dirks grondige inleiding bespreken we samen of het zinvol
en mogelijk is om in Gent een energiecoop op te richten die energie
produceert én zich toelegt op energiebesparing. Iedereen die geïnteresseerd
is, en/of mee wil denken en participeren, is van harte welkom.
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(19)

8 december 2012

PIANOCONCERTO
Een avondje klassiek mag niet ontbreken in ons repertoire en op wie konden
we dan beter beroep doen dan op mede-buur Elisaveta Vasileva. Ze
studeerde piano aan het conservatorium van Sofia in Bulgarije, behaalde
een meestergraad voor kamermuziek in het Duitse Freiburg en vestigde zich
in 1998 in Gent waar ze in tal van kamerconcerten optrad. Elisaveta speelt
vanavond niet alleen, ze deelt het klavier met Andrew Wise. Deze in
Engeland geboren pianist, dirigent en componist woont sinds 1994 in Gent.
Hij studeerde in Cambridge en aan de Royal Academy of Music in Londen en
werkt momenteel aan diverse projecten in België en Nederland. Als pianist
en als lied- en operabegeleider heeft hij net als Elisaveta een bloeiende
concertpraktijk, en dit willen ze samen demonstreren in de herberg met
werk van Mozart, Grieg, Ravel,De Falla en Piazzolla.

(20)

9 december 2012

BAL MUNDIAL
Dansen op zondagnamiddag, het is een oude traditie in onze contreien die
we graag weer nieuw leven inblazen. Omdat er tegenwoordig in Gent
mensen met heel verschillende achtergronden wonen, willen we graag die
diversiteit ook op de dansvloer een kans geven. Dj’s met verschillende
achtergronden draaien dansbare muziek uit vele windstreken en wij mogen
daarop dansen. Organisatie: Buren van de Abdij, Nakhla, De Centrale, Rudy
Cleemput.

(21)

14 december 2012

KLEINKUNST MET WIM TOUCOUR
Vanavond een streepje hedendaagse Nederlandstalige muziek, complexloos
vrolijk, met een boodschap voor wie ze horen wil. Wim Van Caelenbergh,
Isolde Van der Goten en Kris Van Daele brengen een spitante mix van
kleinkunst, wereldmuziek, pop en cabaret. Resultaat hiervan zijn “kindjes uit
een gemengd huwelijk met weerbarstige krullen en een brede grijns ; ze
dragen twee verschillende kousen en luisteren naar namen als ‘ambras’,
‘beetje Tourette’, ‘schaf Brussel af’ of ‘e ko no mi, i ka ni mé’. Ze kleuren
graag buiten de lijntjes, maar dat maakt ze juist charmant”. ../.. Wat ze zelf
willen bereiken ? “Positieve vibes verspreiden ! Door goeie optredens in ‘t
groot en in ‘t klein, door een schat van een CD te maken, door rond te
trekken en fijne mensen en plekken te leren kennen. En vandaar zien we wel
weer verder !”

(22)

16 december 2012

ASTOR GITAARENSEMBLE
Op deze zondag mogen wij een aantal zeer getalenteerde muzikanten
verwelkomen op het herbergpodium. Het Astor Gitaarensemble is een
“klassiek” kamermuziekensemble uit het Gentse, gevormd door vijf
enthousiaste leden die de passie voor gitaar delen. De groep bestaat uit
Sofian De Clercq, Thomas Adriaensen, Helena De Beul, Koen Caspeele en
Bart Baekelandt. Het repertoire is zowel instrumentaal als vocaal, van alle
tijden en van over de hele wereld. Van Vivaldi tot Piazzolla, van Ravel tot
Prokofiev, enzovoort. Wat heeft men nog meer nodig om het weekend in
stijl af te sluiten?

(23)

23 december 2012

A COUNTRY CHRISTMAS
U hoeft deze zondag niet in de kou te blijven zitten. Het is knus en warm in
de herberg en we hebben fijne muziek! Bruno Deneckere, Fernant Zeste &
Rianto Delrue. 3 singer songwriters. Voor de kerstperiode van 2012 slaan
deze drie de handen in elkaar! Het resultaat wordt een show vol country,
blues, americana & christmas. Een kerstfeestje met schone muziek door
doorwinterde mannen…

(24)

28 december 2012

EINDEJAAR MET NOMAD SWING
Na twee herfstconcerten in oktober en november wil Nomad Swing een
orgelpunt zetten achter een toch wel heel bijzonder en extreem goed gevuld
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Burenjaar. Zoals we intussen al weten, brengen de gepassioneerde
muzikanten van Nomad Swing brengen muziek uit de jaren twintig tot vijftig.
Swingmuziek wordt afgewisseld met Franse chansons en af en toe een
Nederlandstalige song. ../.. Trompettist en buurtbewoner Jan De Coninck is
terug van de partij, en, wie weet, duiken opnieuw enkele Gentse Hoppers op
die samen met ons 2012 al dansend afsluiten. Allen welkom!

(25)

30 december 2012

IN GOED GEZELSCHAP NAAR 2013
Altijd al dat toffe spel willen spelen dat al zo lang onaangeroerd in de kast
ligt? Uw huisgenoten willen niet meedoen? Kom zondag naar herberg
Macharius en breng je favoriete gezelschapsspel mee of verras je buren met
een helemaal onbekend spel dat iedereen wel eens wil uitproberen. Op die
manier zetten we 2012 op een gezellige manier in de souvenirkast en
maken we – in goed gezelschap – plaats voor een nieuw en schitterend
Burenjaar !
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2012 INTERNE BUREN-ACTIVITEITEN
(1)

12 februari 2012

L’OISEAU BLEU
bezoek aan de Maeterlinck-tentoonstelling in de Sint-Pietersabdij, op
uitnodiging van Historische Huizen, inclusief een door het huis aangeboden
nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers van de Buren

(2)

18 februari 2012

JAARLIJKS ETENTJE
Een tachtigtal vrijwilligers aanwezig, locatie: de Louisazaal van het nieuwe
stedelijk buurtcentrum aan de Lousbergskaai

(3)

18 juli 2012

EERSTE OOGST !
Onder leiding van Jan Reubens en Wim Vandeputte wordt de eerste abdijhoning geoogst, bewerkt en ‘gepot’ ; alle vrijwilligers van de BvdA krijgen
een potje met ‘Buren-etiket’

(4)

20 november 2012

JOOST MARÉCHAL – KERAMIST EN GLAZENIER
We brachten een groepsbezoek aan deze tentoonstelling die doorging in
Eeklo en gewijd was aan het werk van de vader van Griet Maréchal
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