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I. ALGEMENE INLEIDING 

Een bewogen maar interessant jaar 

Als je naar de naakte cijfers kijkt, bleven we in 2018 ons gewone zelf. We telden 228 publiek 
toegankelijke events, maar daar zijn onze wekelijkse yogasessies of huistaakbegeleidingen niet 
bijgeteld. Noch de talloze vergaderingen van Dagelijks Bestuur, Stuurgroep of Grote Raad, het 
schoonmaken van  het Coyendanspark, de fruitpluksessies, het schrijven van het boek, het werk 
aan de bijen en kruiden of allerlei werkgroepen. Als we dat erbij zouden tellen, neigt de teller 
eerder naar 400 bijeenkomsten en activiteiten allerhande, wat betekent dat de Buren elke dag 
van het jaar wel iets doen.  

Spaanse accenten 

2018 had Spaanse ondertonen. Met het Spaans gewas werd een project van groentenkweek in 
bakken succesvol opgestart op het Spaans Kasteelplein. En ondanks de uitzonderlijke droogte 
bleven de groenten overeind. Dat zegt iets over de betrokkenheid van de stadslandbouwers. De 
Buren werden bereid gevonden om buiten budget het geld op tafel te leggen voor de watertanks 
waarmee we water van de Machariuskerk konden opvangen. Meer dan vijftig mensen deden 
mee aan het Spaans Gewas - een redelijk divers publiek. Een aantal Buren van de Abdij speelde 
hierin een onmisbare trekkersrol. We denken hierbij uitdrukkelijk aan Henk Mol en Philip 
Gerards, al waren zij zeker niet de enigen. 

Ander Spaans accent was onze vierde en dikste uitgave tot nog toe, met name ons boek over het 
Spaans Kasteel. Dat was een grote investering voor ons. Van geld en menselijke energie. 
Opnieuw was er een hele groep auteurs, eindredacteurs, fotografen die gratis aan het werk toog, 
en was er Fabien Audooren die het hele project trok en stuurde. Het boek werd voorgesteld op 1 
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juli. Pas in september werd ook, onder leiding van Dirk Van Wittenberghe, de virtuele wandeling 
door het Spaans Kasteel georganiseerd. 

Onder leiding van Paul Plinke bracht een werkgroep de losliggende stenen van de abdijsite en 
haar andere gebreken  nauwkeurig in kaart. Met dat rapport willen we in 2019 verder aan de 
slag gaan, ook naar het stadsbestuur toe.  

Deel van een buurtnetwerk 

De Buren van de Abdij, voor het eerst een heel jaar met twee betaalde halftijdse medewerkers, 
engageerden zich in 2018 voluit in het netwerk van buurtorganisaties, mede onder leiding van 
de sociale regisseur. Met het stedelijk buurtcentrum Macharius-Heirnis werd de samenwerking 
uitgediept, onder meer voor de bloemenmarkt op het Sint-Baafsdorp, de Coyendans en het 
Halloweengebeuren.  

Ook met het Dienstencentrum De Horizon bestaat een goede relatie waarbij we elkaar op heel 
korte termijn bijstaan waar nodig. Over de jaren heen is ook met de Eyüp Sultan Moskee een 
betere band gegroeid: we weten nu van elkaar wie we moeten contacteren om een 
samenwerking op te zetten, we weten van elkaar dat we daartoe ook bereid zijn, en dat we al 
kunnen bogen op verschillende gezamenlijke projecten. Dat schept een verstandhouding.  

Met de lokale vluchtelingenorganisatie Hand in Hand werden meerdere brunchen georganiseerd 
op zondagvoormiddag.  Met Hand in Hand, de VOEM (Vereniging voor Ontwikkeling en 
Emancipatie voor Moslims), de jongeren Linde Nuyts en Assad Mersa, en Bilal Abbas werd in het 
najaar (18 november) slechts één enkel gesprek van verkenning en ontmoeting georganiseerd 
over ‘Wonen in Gent’.  

Ook het Fire Fest, (24 maart) waarbij we tradities en praktijken rond vuur en licht van overal ter 
wereld opvoerden in de abdij, Coyendanspark en herberg, werd samen met de VOEM 
georganiseerd. Het bleek een succes.  

Diversiteit in al haar kleuren 

De Buren hebben altijd al diversiteit betracht in hun werking. Dat objectief won nog aan waarde 
door het samenwerkingsakkoord met de Stad Gent dat die doelstelling onderstreept. Naast de 
hoger omschreven contacten en projecten, was het project Woordkracht van Céderick Goossens 
zestien edities lang een speciale kamer van diversiteit binnen onze werking: doorgaans jonge 
mensen met diverse achtergrond brachten op het ritme van de taal – al of niet met beats - 
verhalen over hoe ze in het leven staan/vechten/dromen/genieten/verloren lopen…  

Met de Madani Jam jamden muzikanten met zeer diverse achtergronden in de herberg, onder 
leiding van de Soedanese muzikant Madani.  

Onder leiding van Bart D’hondt startte in het najaar dan weer een groep geschiedenisstudenten 
van Universiteit Gent een historische studie rond onze wijk. De resultaten van hun werk worden 
in april 2019 vertoond.  

De klassiekers  

De erfgoeddag rond het thema “kiezen” leed enigszins onder het koele weer.  Met het stedelijk 
intercultureel centrum De Centrale werden de klassieke projecten gerealiseerd: Les Goûts de 
Gand dat te kampen had met erg fris weer, het midzomerconcert dat werd opgenomen in een 
zogenaamd zonnefeest waarbij – in een samenwerking met Natuurpunt, het Gents MilieuFront, 
EnerGent, de Gezinsbond en Beweging.net – werd stilgestaan bij de noodzaak en mogelijkheden 
van meer zonne-energie in onze stad. Het zonnefeest gaf niet wat ervan kon worden verwacht, 
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ook al omdat het net op het moment van België-Tunesië op het voetbalwereldkampioenschap 
viel. 

Debat en woord 

De banden met deze verschillende actoren werden verder uitgediept, zo bijvoorbeeld in ons 
tweede verkiezingsdebat. Het debat van 5 september onderzocht de vraag of onze stad 
duurzamer was geworden de voorbije zes jaar. Bart Vangansbeke van Natuurpunt Gent, Elina 
Bennetsen voorzitter van het Gents Milieufront, Professor Johan De Mol, mobiliteitsspecialist 
van de UGent, Charlotte Prové van het Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek 
en professor Michel Depaepe, hoogleraar thermodynamica en voorzitter EnerGhentic, de 
energiegemeenschap van de UGent, gaven daarover hun opinie en het was aan de 
verantwoordelijke schepen om te reageren.  

Het debat van 20 juni stelde de vraag of wonen nog betaalbaar is in Gent. Naast de schepen van 
wonen, Sven Taeldeman, die het gevoerde beleid toelichtte, hadden we dankzij Willy Du Bois een 
mooie dwarsdoorsnede van de Gentse ‘woonwereld’ in ons panel: Jimmy Eeckhout van de 
Vlaamse administratie Wonen, academicus en woonexpert Pascal De Decker, Carine Drumont 
van Group Maes, Emma Van Mullem van Samenlevingsopbouw Gent en Carla Ronkes, van de 
Werkgroep Vluchtelingen vzw Gent. 

We werkten voor het eerst samen met Knack voor het organiseren van hun grote defensiedebat 
met ondermeer John Crombez en Jonathan Holslag. Het grote Ghelamcodebat met een breed 
panel leverde niet de verwachte resultaten op: minder volk dan verwacht, en een 
wellesnietesgesprek. Het roept de vraag op of de Buren – geboren uit de abdij, plaats van 
meditatie en bezinning – wel dergelijke “nijdige” debatten moeten organiseren.  

De vier Tegenlicht Meet Up’s van het voorjaar – de vertoning van de Tegenlichtreportages van de 
VPRO plus bijhorend nagesprek -  waren een samenwerking, met het Masereelfonds, Time Lab 
en ACV-Gent-Eeklo.  

Van mondrianisering over Leven en Dood 

Het plastische artistieke project De Haak onder leiding van Luc Van Lent liet het werk van Koen 
Deschuyter lange tijd in de herberg rondzwerven. Uiteindelijk koos Luc als opvolger voor het 
eerst voor een werk van hemzelf dat zorgde voor een mondrianisering van de herbergruimte.  

Het project over Leven en Dood dat eind september doorging in de abdij was een typisch 
voorbeeld van een burger – buurtbewoonster Catherine Delneste in dit geval, die we niet vooraf 
kenden – die ons kwam vragen of ze misschien een tentoonstelling over Leven en Dood zou 
kunnen organiseren in de abdij. We zegden toe. Het event zou eerst doorgaan in 2017 maar 
moest uiteindelijk wijken voor andere activiteiten waarop de Buren geen vat hadden. Maar 
Catherine Delneste zette door en uiteindelijk werd een groots gebeuren met concerten, een 
dans-en woordvoorstelling, eerder therapeutische sessies en de tentoonstelling. Voor de 
betrokken initiatiefneemster was het ongetwijfeld een unieke ervaring. Het hoort bij de taak van 
de Buren dergelijke unieke projecten mogelijk te maken. Dat werd nog eens bevestigd in een 
werkgroepje strategie en visie. 

Hedendaagse heirnismeesters  

De Buren van de Abdij, zo stelde het werkgroepje, kan je zien als hedendaagse “heirnismeesters” 
die overbegrazing van de huidige site moeten voorkomen maar er tevens - binnen hun 
draagkracht - voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van deze unieke site. Die 
visie verwijst met een knipoog  naar het verleden van onze site waar in de Middeleeuwen al een 
gemeengoed ofte common bestond. Meer bepaald de weiden die zich van de 12de tot de 16de 
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eeuw ten zuiden van de abdij uitstrekten tot aan de Schelde. De inwoners van het Sint-Baafsdorp 
konden hun vee laten grazen op de weiden onder toezicht van zogenaamde heirnismeesters die 
overbegrazing moesten voorkomen.  

Uiteraard laten we nu geen koeien meer grazen – het soort activiteit dat we ontplooien in de 
abdij kan heel breed zijn. Ons werkgroepje visie heeft enthousiast bevestigd dat we hier heel 
breed blijven gaan zoals onze statuten aangeven: op de Sint-Baafssite passende activiteiten 
organiseren die bijdragen tot sociale samenhang, culturele verrijking, historisch inzicht en 
duurzame ontwikkeling.  

Verlies als uitdaging 

Voor het eerst in onze geschiedenis maakten we een beduidend verlies. In 2017. Die vaststelling 
deden we evenwel pas in mei 2018 omdat diegene die jarenlang onze boekhouding had 
verzorgd, ermee gestopt was en we niet meteen een goede opvolging konden waarmaken voor 
dit intussen vrij omvangrijke werk met de verwerking van vele honderden stukken. De oorzaken 
voor het verlies waren de toegenomen vaste kosten en voor het eerst de financiële last van twee 
halftijdse medewerkers die ons ook door het sociaal secretariaat wat te licht was voorgesteld.  

Gelukkig zijn in juni 2018 verschillende mensen bij de Buren opgestaan om het financiële weer 
duchtig onder handen te nemen. Vanaf het najaar is ook een beleidswijziging doorgevoerd. De 
activiteiten die verlieslatend waren, vooral de concerten, werden tegen het licht gehouden, en 
afgewogen tegenover onze missie. Uit het onderzoek bleek dat het verminderen van het aantal 
verlieslatende activiteiten goed te combineren was met het realiseren onze missie.  

Met dat in het achterhoofd werd eind 2018 ook voor het eerst een heuse begroting goedgekeurd 
- voor 2019 was dat - die meer was dan het intuïtief voortzetten van wat we al deden. Er werden 
keuzes gemaakt: minder concerten, meer activiteiten met een sociale inslag die doorgaans niks 
kosten, en soms wel een centje opbrengen.  

Ook onze kosten werden kritisch onderzocht, en ook daar bleek heel wat vet weg te snijden 
zoals bijvoorbeeld een wat nonchalant inkoopbeleid van dranken. Onze beide financiële 
verantwoordelijken, Divine Crappé en Carine Lemmens, hebben zich met onverdroten ijver 
gewijd aan al die taken, daarin bijgestaan door Frans Veenhof die zorgde voor digitale 
ondersteuning. In het najaar was het effect van de financiële ‘wende’ al zichtbaar. Het verlies 
voor 2018 zou lager liggen dan voorzien. 

In dat kader werd, na een proefperiode, met ingang van 1.1.2019, onder leiding van Frans 
Veenhof, overgeschakeld op een elektronisch kassysteem voor de verkoop van dranken in 
Herberg Macharius.  

Ook op andere vlakken traden nieuwe mensen naar voor. Bart D’hondt nam ontslag uit het 
dagelijks bestuur en werd vervangen door Divine Crappé, Jan Veys en Jan Vandemeulebroecke. 
Samen met de twee medewerkers en John Vandaele groeide een ploeg die heel wat werk 
verzette.  

De Grote Raad die al onze vrijwilligers verenigt, vroeg zich  af hoe hij zijn werking kon 
versterken. Er werd besloten om de Raad meer van onderaf te organiseren, vanuit de vele 
werkgroepen die de Buren rijk zijn, en met een wisselend voorzitterschap. Tot dan toe werd de 
Grote Raad sterk aangestuurd door het dagelijks bestuur en de stuurgroep. De eerste 
wisselvoorzitter van de Grote Raad werd Mieke Thienpont. In 2018 werd vijf keer een Grote 
Raad gehouden, zeven keer een stuurgroep en twaalf keer een dagelijks bestuur. Vanaf het 
najaar werd de frequentie van dat laatste verhoogd.  



Buren van de Abdij - activiteiten 2018 

6 

 

De herberg: van vertrouwen naar een beheersovereenkomst. 

De Buren hadden het voorrecht om zes jaar lang de herberg te mogen gebruiken zonder 
geschreven documenten. Na zes jaar gebruik werd voor het eerst een beheersovereenkomst 
gesloten met de Stad Gent voor het poortgebouw van het voormalige slachthuis, intussen 
genoegzaam bekend onder de benaming Herberg Macharius. 

Deze beheersovereenkomst ging in op 1.10.2018 voor de duur van 9 jaar en houdt in dat het 
gebouw  ter beschikking wordt gesteld van de VZW Buren van de Abdij als buurthuis met 
polyvalente zaal. 

Als enige vergoeding dient maandelijks 223,77 euro betaald te worden voor de kosten van EGW. 
Via een minnelijke regeling worden deze kosten ons terug betaald door de dienst 
Beleidsparticipatie.  

Deze beheersovereenkomst stelt ons in staat om de Herberg ter beschikking te stellen aan 
derden tegen een kostenvergoeding. Hiervoor werd, onder impuls van Facility Management,  een 
Huishoudelijk Reglement opgesteld. Tot de ondertekening van de overeenkomst met de stad 
hebben de Buren nooit geld gevraagd voor het gebruik van de herberg: de ruimte werd gratis ter 
beschikking gesteld voor activiteiten die pasten in onze missie. Vaak gingen we de activiteit in 
kwestie mee organiseren. Omdat de overeenkomst expliciet de terbeschikkingstelling voorziet, 
en ons om een reglement ter zake verzocht, zijn we die mogelijkheid ook meer expliciet als een 
mogelijkheid gaan zien. De Buren namen zich voor om van die mogelijkheid met mate gebruik te 
maken, en liefst voor organisaties met een sociale functie en een band met de buurt. Actoren die 
niet kunnen betalen, maar sociaal nuttig werk verrichten, blijven gratis gebruik maken van de 
herberg. 

In 2018 ontvingen de Buren van de Abdij (BvdA) voor het tweede jaar op rij een 
werkingssubsidie van de stad Gent, dienst Beleidsparticipatie, die hen in staat stelde om twee 
medewerkers halftijds te werk te stellen. Henk Mol en Elza Jeanty bleven in dienst. Ingevolge 
arbeidsongeschiktheid van een personeelslid werd met ingang van september Eva De Meyst in 
dienst genomen met een vervangingscontract. 

Met Historische Huizen werd, onder voorzitterschap van schepen van cultuur Annelies Storms, 
enkele keren overlegd over onze werking in de abdij.  

Dochter EnerGent verliet het ouderlijke huis 

2018 was ook het jaar dat onze dochter, de Gentse energiecoöperatie, EnerGent het huis verliet. 
Met vier werknemers dreigde ze als een koekoeksjong de oorspronkelijke bewoners in hun 
eigen nest te verdringen. En dus trok EnerGent de wijde wereld in. Dat belet niet dat  deze 
energiecoöperatie geregeld blijft vergaderen in de herberg, zij het nu tegen een vergoeding, 
zoals het nieuwe reglement voor TBS voorschrijft.  Het doet ons uiteraard plezier dat deze 
organisatie die in onze schoot ontstaan is, het goed stelt en onze stad helpt in zijn overgang naar 
klimaatneutraliteit en  meer duurzaamheid.  

Een Macharius-Heirnisbos in de DRCongo? 

In datzelfde verband beslisten de Buren tevens om het project Faja Lobi van buurtbewoner 
Jurgen Heytens, te ondersteunen. Heytens die al enkele jaren een deel van de opbrengst van zijn 
restaurant Faja Lobi investeert in herbebossing in de DRCongo (nabij Idiofa in de provincie 
Bandundu), werkt vijf maanden per jaar in Congo op dat project. Intussen stelt het project al 
vierhonderd mensen tewerk: dat is ook de enige manier waarop herbebossing in Congo haalbaar 
is. Omdat houtskool de belangrijkste brandstof blijft in het land, is elke groot boom immers geld 
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waard. Alleen als herbebossen meer opbrengt dan kappen, is het een haalbare kaart. Het idee 
zou zijn dat de Buren, samen met andere buurtactoren zoals het stedelijk Buurtcentrum, de 
Horizon en de scholen, de nodige fondsen bijeen brengen om negen hectaren bos te bouwen in 
Congo – dat is dezelfde oppervlakte als onze buurt Macharius-Heirnis. Een druppel in een 
oceaan? Ongetwijfeld. Anderzijds is wel duidelijk dat werken met de Congolese 
overheidsstructuren niet altijd leidt tot goede resultaten. Misschien zijn projecten van beneden 
af wel een deel van de oplossing in een land als Congo. De moeilijkheid van het werken in Congo 
werd al van bij de start duidelijk. We hadden gepland met een kleine fototentoonstelling uit te 
pakken op de nieuwjaarsreceptie van de buurt, in januari 2019, maar een communicatiestop 
naar aanleiding van de getroubleerde verkiezingen in Congo, doorkruiste die plannen.  
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II. OVERZICHT ACTIVITEITEN ABDIJ 

In 2018 stelden we de Sint-Baafsabdij tussen 1 april en 4 november op 31 zondagnamiddagen 
open voor het grote publiek. In de loop van 2018 vonden niet minder dan 18 bijkomende 
activiteiten plaats in de abdij. We gingen zoals steeds van start met de traditionele 
paaseierenraap en sloten naar oude gewoonte af met pannenkoeken en warme chocolademelk 
met poppenspel.  

Daarnaast werden in de periode tussen april en eind november om de veertien dagen 
rondleidingen georganiseerd in de Abdij door gidsen Jacques Huys en Claudine Mennens. 

Een overzicht van de activiteiten in de abdij kan je terugvinden in onderstaande tabel. 

 

Activiteiten in de abdij - 2018 

Paaseieren rapen Erfgoeddag met als thema: kiezen 

Meerkorenfestival Klank’lig’concert 

Zonnefeest samen met partners van Gent 
Zonnestad 

Midzomerconcert met Bert Cornelis e.a. 

Virtuele rondleiding Spaans Kasteel Festival Leven en Dood 

concert van Luis Marquez Literaire Ontmoeting Fahrenheit 451 

Concert samen met Consouling Sounds Les Goûts de Gand 

Jaarlijks Burenetentje Afsluitdag met pannenkoeken en poppenspel 
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III. OVERZICHT ACTIVITEITEN HERBERG MACHARIUS 

De Herberg wordt gebruikt voor interne burenactiviteiten, zoals de Grote Raad (5 x), de 
Stuurgroep (7 x) en de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. Ook alle kleinere vergaderingen 
van allerlei werkgroepen vinden er plaats. Daarnaast werd de herberg ter beschikking gesteld 
van Energent (29 x), Makkie (23 x),de Fietsersbond (8 x), Spaans gewas (9 x).  

Een overzicht van de andere Herberg-activiteiten kan je terugvinden in onderstaande tabel. 

 
# per jaar Activiteiten in Herberg Macharius - 2018 

29 Concerten: Mos Ensemble, About Jay, Sofar, Somebody called me Sebastian, Duo de 
Schepper-Sanczuk, Dusty Millers, Neema, Stemband Zangronde, John Snauwaert, 
Daithi Rua & Marijke Geukens, Cosin, Van Bockstal & Heremans, Dalliance, 
Lamoral, Jaime & Suzy, Ontsnapte Moeders, Billy & Bloomfish, 2° Adem, Wild 
Strings Trio, Fernant Zeste invites, Five T Brass, Flamboyante Feminatheek, 
Fernant Zeste invites, Thai Connection, Sultry, Mother T & the Chicks, The Moon & 
You, Phil Hare, Christmas blues ft. Broke Ass Benny 

10 Jazz jam 

9 Bal Mundial  
Board Games 

8 Historisch Café: Licht als bouwsteen van Gent; Vacatures in de Abdij; Natuursteen 
in gebouwen in Gent; Abdij aan de Leie of de Schelde ?;  Coyendans; Virtuele reis 
naar de Wereldtentoonstelling in 1913; Sinterklaas; Gent Zeehaven 

7 Open Mic 
Brunch ism Hand in Hand 

6 Zere Knie, Culture Shock 

5 Woordkracht/Hip Hop  
Karaoke 
Fahrenheit 451, literaire ontmoeting 
Debat: Diplomaat/Soldaat in Congo; Defensie; Betaalbaar Wonen in Gent; 
Duurzaam Gent de laatste 6 jaren; Wonen in Gent 
Film: The Last Waltz, Tulip Fever, La Grande Belezza, Studio Ghibli, Bienvenue 
chez les Ch’tis 

4 Leesclub 
Shut up and write 
Voetbalwedstrijden van de Rode Duivels 

3 Madani Jam 
Folk Jam, Yoga 
Wij-Zondag 
Tegenlicht 
Lezingen: Quakers, Virtuele wandeling Spaans Kasteel, Successierechten 
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Drink and Draw 

2 Boekvoorstelling: Spaans Kasteel, Oorlogsstudenten 

1 Nieuwjaarsreceptie 
Info-avond Spaans Gewas 
Info-avond Faja Lobi 
info-avond zonnepanelen 
Praattafels 
Quiz 
Halloween 
Profundo, levensbeschouwelijke ontmoetingen 
Focus Buurt 
Steven Vromman 
Vernissage De Haak 
Taartennamiddag 
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IV. BIJLAGE : DETAIL ACTIVITEITEN ABDIJ EN HERBERG MACHARIUS 

 

Deze activiteiten zijn terug te vinden in de tweewekelijkse nieuwsbrief en op de website. 

 

 
 
 

 

 

Tegenlicht Meet Up 9000 – De keuze van Jan Leyssens 
DINSDAG 9 JANUARI, 20.00u. Ook in 2018 steken Buren van de 
Abdij, het Masereelfonds en ACV Oost-Vlaanderen in samenwerking 
met Timelab en de VPRO de koppen bij elkaar en organiseren een 
reeks filmavonden met debat: Tegenlicht Meet Up 9000.  

 

 

Jazz Jam Macharius 

WOENSDAG 10 JANUARI, 21.00u. Tweede woensdag van de 
maand… volgens goede gewoonte… tijd voor de Jazz Jam Macharius. 

Om 21u opent de jam met het vast begeleidingskwartet. Op het appèl: 
Kobe Boon (bas), Sergio Biffi (piano), Wim De Roeck (drums) en John 
Snauwaert.  

 

 

Mòs Ensemble 
VRIJDAG 12 JANUARI, 20.00u.   Mòs Ensemble is een jong jazz 
ensemble uit gent. Ze werken vooral rond compositities en 
arrangementen van Kobe Boon, maar ook met instant composition en 
improvisatie. Sfeer, klankkleur, energie, improvisatie en 
doorgecomponeerde werken: enkele kernwoorden om het Mòs 
Ensemble te omschrijven.  
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De Stemband – repetitie 
ZATERDAG, 11.30. Lang verwacht, dikwijls gedroomd, we hebben 
sinds vorig jaar een kinderkoor in de Herberg ! Op zoek naar een 
vaste stek en een buurtvereniging waarin genesteld kan worden, 
kwam de Stemband bij ons terecht. De Stemband is een jeugdkoor 
voor kinderen vanaf 6 jaar dat Gentse volksliedjes brengt.  

 

 

Culture Shock / Cultuurschok 
ZATERDAG 13 JANUARI, 19.00  Culture Shock/Cultuurschok wil een 
ontmoetingsplaats zijn voor expats, Erasmusstudenten, couch surfers 
en mensen die voor ontelbare andere redenen voor korte of langere 
tijd in Gent wonen maar zeker ook voor de buurtbewoners die 
geïnteresseerd zijn in mensen uit andere culturen. Het is de bedoeling 
om een Lees meer »  

 

 

Yoga 
ZONDAG, 10.00u. In de schoot van de Buren van de Abdij is in 2014 
een kleine yogagroep ontstaan, als een uitloper van de eerste door de 
VN uitgeroepen internationale yogadag die voor Gent in de abdij 
plaats vond. Concreet betekent het dat we op zondagmorgen om 10u 
onder leiding van Lees meer »  

 

 

About Jay in concert 

ZONDAG 14 JANUARI, 15.00. About Jay, formerly known as Littlest 
Birds, begon als een wild idee van twee goede vriendinnen, Celine 
Herregods en Kim De Baere. Ze vonden in “the Er” een inspirerende 

coach en begeleider, en het resultaat mocht er zijn. Mooie liedjes over 
liefde en uitbundige vreugde, Lees meer » 
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Praattafels Gent 2018 
WOENSDAG 17 JANUARI, 20.00-22.00u.Ben je nieuwsgierig naar je 
buren? Sta je open voor diversiteit? Heb je zin in een leuke babbel met 
Gentenaars van verschillende origines? Schuif dan gezellig aan bij 
onze praattafels!   Wat is jouw ervaring met het leven in Gent? Lees 
meer »  

 

 

De Zere Knie – Herwig De Weerdt vertelt 
DONDERDAG 18 JANUARI, 20.30 – 22.00u.  We zetten het nieuwe 
jaar in met een schoon vertel-cadeau: een avond met HERWIG DE 
WEERDT, de pater familias van de Vlaamse vertellers. In een vorige 
eeuw was hij een van de eersten die het aandurfde om een 
professionele vertel-voorstelling te maken (“Wesp Lees meer »  

 

 

Sofar 
VRIJDAG 19 JANUARI, 20.00u. Sofar grossiert in sfeervolle, soms 
melancholische Indie muziek, steeds balancerend op de dunne lijn 
tussen licht en donker, dwalend tussen droom en daad. Songs over 
eenzame dwalingen door de nacht en de mijmering van groene velden 
elders. Sofar kiest voor een authentieke vintage bandsound, 
aangelengd Lees meer »  

 

 

Bal Mundial 
ZONDAG 21 JANUARI 15.00-18.00u. Het maandelijkse Bal Mundial 
op zondagnamiddag viert vandaag nieuwjaar. Jong en oud zijn 
welkom op een gezellig dansfestijn en omdat er in Gent mensen met 
heel veel verschillende achtergronden wonen, willen we graag die 
diversiteit ook op de dansvloer een kans geven. Dj’s draaien dansbare 
muziek Lees meer »  
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The Last Waltz – Muziekfilm 
VRIJDAG 26 JANUARI, 20.00u.     Wow!… Bob Dylan, Joni Mitchell, 

The Band, Eric Clapton en Neil Young… in herberg Macharius!? 

Vanavond starten we een met een nieuw initiatief… Muziekfilms in 

herberg Macharius. Groot beeld en veel geluid! Toch veel toffer dan 
thuis op een klein computer- of tv-scherm? We Lees meer »  

 

 

De Stemband – repetitie 
ZATERDAG, 11.30. Lang verwacht, dikwijls gedroomd, we hebben 
sinds vorig jaar een kinderkoor in de Herberg ! Op zoek naar een 
vaste stek en een buurtvereniging waarin genesteld kan worden, 
kwam de Stemband bij ons terecht. De Stemband is een jeugdkoor 
voor kinderen vanaf 6 jaar dat Gentse volksliedjes Lees meer »  

 

 

Steven Vromman – Het Einde van de Wereld – een Try-out 
ZATERDAG 27 JANUARI, 20.00u. Steven Vromman, alias de Low 
Impact Man, was reeds meermaals te gast in de Herberg met zijn eco-
comedy voorstellingen. Op 27 januari komt hij opnieuw voor een try-
out van zijn gloednieuwe show. Op interactieve wijze gaat hij met het 
publiek op zoek naar Lees meer »  

 

 

Hand in Hand brunch 
ZONDAG 28 JANUARI, 11.00-13.00u. Het is inmiddels al een goede 
gewoonte geworden… brunchen in de herberg, op de laatste zondag 

van de maand. In het kader van onze WIJ zondagen, dagen die we 
graag delen met zoveel mogelijk buurtbewoners en vrienden, verzorgt 
buurtorganisatie Hand in Hand samen met Buren Lees meer »  
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WIJ!-zondag – Buren van de Abdij Nieuwjaarsreceptie 2018 
ZONDAG 28 JANUARI, 15.00-18.00u.     En daar is het jaar 2018! 
 Buren van de Abdij nodigen onze sympathisanten en andere 
buurtbewoners van de Macharius-Heirnis graag uit op onze 
nieuwjaarsreceptie. Wij zorgen voor een hapje en een drankje in de 
gezellige herberg Macharius… jullie voor het goede gezelschap en 
de Lees meer »  

 

 

Somebody Called Me Sebastiaan 
VRIJDAG 2 FEBRUARI, 20.00u. ‘Somebody Called Me Sebastiaan’ is 

een soloproject van singer/songwriter Sebastiaan Simoens. Als 
resident bij MoMeNT maakte hij een live muziekvoorstelling op basis 
van het verhaal van een negen maanden durende reis die hij enige tijd 
geleden maakte. Vanavond deelt hij dit verhaal met u Lees meer »  

 

 

Madani Jam 
ZATERDAG 3 FEBRUARI, 20.00u.    Madani Alsmani is inmiddels een 
bekend gezicht in de herberg. Hij kwam al verschillende keren spelen 
met de Nile Band, waar hij zanger en percussionist is. Vanavond zal 
hij voor de eerste keer een eigen jam organiseren. Hij brengt 
ongetwijfeld zelf muzikant-vrienden mee maar Lees meer »  

 

 

Historisch Café – Licht als bouwsteen van Gent 
ZONDAG 4 FEBRUARI, 11.00-13.00u. Verlichting doet meer dan men 
denkt. Stadsverlichting draagt niet alleen bij tot een groter gevoel van 
veiligheid. Ze brengt ook sfeer in de stad. Ze wekt de omgeving tot 
leven en plaatst stedelijke troeven in de kijker. Verlichting geeft een 
extra dimensie aan de avond en Lees meer »  
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Board Games Macharius 
ZONDAG 4 FEBRUARI, 15.00-18.00u. In een herberg komen veel 
vermoeide reizigers over de vloer. Aan het einde van een lange dag 
kunnen ze eindelijk hun voeten onder tafel schuiven en, niet 
onbelangrijk, drinken. Soms blijven ze meerdere dagen om even tot 
rust te komen. Om de dagen door te komen Lees meer »  

 

 

Culture Shock / Cultuurschok 
DINSDAG 6 FEBRUARI, 19.00 Cultuurschok verhuist naar 
dinsdagavond! Culture Shock wil een ontmoetingsplaats zijn voor 
expats, Erasmusstudenten, couch surfers en mensen die voor 
ontelbare andere redenen voor korte of langere tijd in Gent wonen 
maar zeker ook voor de buurtbewoners die geïnteresseerd zijn in 
mensen uit andere culturen. Het Lees meer »  

 

 

 

 
 

Perron 12 met Duo De Schepper-Sanczuk 
VRIJDAG 9 FEBRUARI, 20u. Gitarist Florian De Schepper en violiste 
Anouk Sanczuk, samen muzikanten van de groep Broes, kozen voor 
een intieme setting met hun geliefde snaarinstrumenten en 
doorkruisen zo het ganse folkgamma. Zweeds polska’s, Ierse reels, 
Braziliaans samba’s zijn maar enkele voorbeelden van invloeden die 
de composities van Lees meer » 

 

De Grote herberg Macharius Valentijnsquiz 
ZONDAG 11 februari, 15.00u. Nog geen ‘date’ voor deze 

Valentijnszondag? Maar wel veel parate data in je hoofd? Dan ben je 
deze namiddag op het juiste adres in herberg Macharius! Buren van 
de Abdij organiseren de Grote herberg Macharius Valentijnsquiz. Een 
algemene kennisquiz voor de recreatieve quizzers onder ons. Lees 
meer »  
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Tegenlicht Meet Up 9000 – De keuze van Pascal Debruyne: 
‘Stad te Koop?’ – ‘City for Sale?’ 
DINSDAG 13 februari, 20.00u. Ook in 2018 steken Buren van de 
Abdij, het Masereelfonds en ACV Oost-Vlaanderen in samenwerking 
met Timelab en de VPRO de koppen bij elkaar en organiseren een 
reeks filmavonden met debat: Tegenlicht Meet Up 9000. Elke 2de 
dinsdag van de maand gaan we in gesprek Lees meer »  

 

 

Jazz Jam Macharius 
WOENSDAG 14 FEBRUARI, 21.00u. Tweede woensdag van de 
maand, tijd voor de Jazz Jam Macharius. Om 21u opent de jam met 
het vast begeleidingskwartet. Op het appèl: Kobe Boon (bas), Sergio 
Biffi (piano), Wim De Roeck (drums) en John Snauwaert. Om kwart 
voor tien start de eigenlijke jam. De Lees meer »  

 

 

The Dusty Millers – Love Songs 
VRIJDAG 16 FEBRUARI, 20u. Met The Dusty Millers kiezen Erwin 
Libbrecht en Heather Grabham voor een ander deel van hun 
gevarieerd repertorium. Deze twee buren van de abdij waren reeds 
meermaals te gast in de herberg, als duo, als gangmakers van sing 
alongs, met Faran Flad en de Dirty Lees meer »  

 

 

Pyjama Movie Night 

ZATERDAG 17 FEBRUARI, 20.00u. Af en toe moet je gewoon op je 
luie gat een film kijken en dat is exact wat we vanavond gaan doen! 
Omdat onze stoelen niet het ideale meubilair zijn, zetten we ze aan de 
kant en vullen we de herberg met kussens en dekens. Stemmen Lees 
meer » 
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Bal Mundial 
ZONDAG 18 FEBRUARI 15.00-18.00u. Het is weer tijd voor het 
maandelijkse Bal Mundial. Jong en oud zijn welkom op een gezellig 
dansfestijn en omdat er in Gent mensen met heel veel verschillende 
achtergronden wonen, willen we graag die diversiteit ook op de 
dansvloer een kans geven. Dj’s draaien dansbare muziek Lees meer 
»  

 

 

 

Neema 
VRIJDAG 23 FEBRUARI, 20u. NEEMA deint op zeeën van jazz, 
gospel, blues en folk. Een stem nu eens breekbaar dan weer bluesy 
en een pianist met het hart op de toetsen bewandelen samen het 
uitgepuurde pad. In zowel eigen werk als arrangementen van 
traditionals gaan Emilie Leysen (voc.) en Lees meer »  

 

 

De Stemband – repetitie 
ZATERDAG, 11.30. Lang verwacht, dikwijls gedroomd, we hebben 
sinds vorig jaar een kinderkoor in de Herberg ! Op zoek naar een 
vaste stek en een buurtvereniging waarin genesteld kan worden, 
kwam de Stemband bij ons terecht. De Stemband is een jeugdkoor 
voor kinderen vanaf 6 jaar dat Gentse volksliedjes Lees meer »  

 

 

Gentse Zangstonde met de Stemband 
ZATERDAG 24 FEBRUARI, 11u30-13u. Het jeugdkoor de Stemband 
viert dit jaar haar 3de verjaardag. Drie jaar Gentse volksliedjes zingen, 
het begint zijn vruchten af te werpen. de kinderen krijgen meer 
zelfvertrouwen en het muzikale gaat er week na week op vooruit. 
Hoog tijd om de liedjes voor een groter publiek Lees meer »  
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Folkjam met Wim Claeys en vrienden 
ZATERDAG 24 FEBRUARI, 14u. Gent, de Belgische hoofdstad van de 
folk. Vele bekende folkgroepen en tal van folkinitiatieven zagen in 
Gent het levenslicht. Het netwerk van de Gentse folkmuzikanten strekt 
zich dan ook uit over heel de wereld. En als er dan eens een paar op 
bezoek zijn in Gent, Lees meer »  

 

 

Hand in Hand brunch 
ZONDAG 25 FEBRUARI, 11.00-13.00u. Het is inmiddels al een goede 
gewoonte geworden… brunchen in de herberg, op de laatste zondag 

van de maand. In het kader van onze WIJ zondagen, dagen die we 
graag delen met zoveel mogelijk buurtbewoners en vrienden, verzorgt 
buurtorganisatie Hand in Hand samen met Buren Lees meer »  

 

 

Wij! Zondag met 'Krop in je keel' 
ZONDAG 25 FEBRUARI, 15u. Alsof één keer zingen, dit weekend, 
niet genoeg is… Op deze Wij! Zondag nodigen we met veel plezier 

nog eens het koor ‘Krop in de Keel’, onder leiding van Rik Debonne 

uit. Het is alweer een paar jaartjes geleden dat zij hun levenslustige 
zangpartijen ten Lees meer »  

 

 

Info-avond Het Spaans Gewas 
DONDERDAG 1 MAART, 20.00u. Macharius wordt weer een stukje 
groener in 2018. Dit voorjaar worden er moestuintjes geïnstalleerd op 
het Spaans Kasteelplein. Deze tuintjes zullen gedeeltelijk door 
individuen en gedeeltelijk door wijkorganisaties beheerd worden. LDC 
De Horizon, Freinetschool Het Trappenhuis en Buren van de Abdij 
werken er aan mee. Lees meer »  
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John Snauwaert 
VRIJDAG 2 MAART, 20.00u. meer info volgt  

 

 

Startbijeenkomst Literaire Ontmoeting 
ZATERDAG 3 MAART, 14u. Samen met mensen van verschillende 
leeftijden en met diverse achtergronden willen we komen tot de 
creatieve verwerking van een gezamenlijk gekozen boek. In mei zal 
dan het verbale, beeldende, muzikale, culinaire … resultaat van de 

samenwerking getoond worden. We voorzien een 4-tal 
voorbereidende samenkomsten tijdens de Lees meer »  

 

 

Madani Jam 
ZATERDAG 3 MAART, 20.00u.    na een succesvolle premiere in 
februari… De tweede editie van de Madani Jam in herberg Macharius! 

Onder leiding van Madani Alsmani mogen we ons opnieuw 
verwachten aan een interessante uitwisseling van wereldse klanken. 
Madani kwam al verschillende keren spelen met de Nile Band, 
waar Lees meer »  

 

 

Historisch Café – vacatures in de abdij ! 
ZONDAG 4 MAART, 11.00-13.00u. Het verbindende element van de 
Buren van de Abdij is … de Sint-Baafsabdij. Al meer dan 10 jaar 
verzorgen de Buren op zondagnamiddag het onthaal. Deze ruïne is de 
ziel van onze vereniging, de mystiek van de Abdij is wat ons verbindt. 
Tijdens het Historisch Lees meer »  
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Board Games Macharius 
ZONDAG 4 MAART, 15.00-18.00u. In een herberg komen veel 
vermoeide reizigers over de vloer. Aan het einde van een lange dag 
kunnen ze eindelijk hun voeten onder tafel schuiven en, niet 
onbelangrijk, drinken. Soms blijven ze meerdere dagen om even tot 
rust te komen. Om de dagen door te komen Lees meer »  

 

Cultureshock/Cultuurschok 
DINSDAG 6 MAART, 19.00 Cultuurschok verhuist naar dinsdagavond! 
Culture Shock wil een ontmoetingsplaats zijn voor expats, 
Erasmusstudenten, couch surfers en mensen die voor ontelbare 
andere redenen voor korte of langere tijd in Gent wonen maar zeker 
ook voor de buurtbewoners die geïnteresseerd zijn in mensen uit 
andere culturen. Het Lees meer » 

 

 

 

 

Jazz Jam Macharius 
WOENSDAG 14 MAART, 21.00u. Tweede woensdag van de maand… 

volgens goede gewoonte… tijd voor de Jazz Jam Macharius. Om 21u 

opent de jam met het vast begeleidingskwartet. Op het appèl: Kobe 
Boon (bas), Sergio Biffi (piano), Wim De Roeck (drums) en John 
Snauwaert. Om kwart voor tien start de Lees meer »  

 

 

De Zere Knie – Gespuis! 

DONDERDAG 15 MAART, 20.30-22.00u. Verhalen- en 
vertelliefhebbers ten lande! Met veel lawijt kondigt Compagnie De Zere 
Knie u aan: Gespuis! Canaille, crapuul, de heffe des volks, 
falderappes, geboefte, gepeupel,  geteisem, grauw, janhagel, plebs, 
racaille, rapaille, schorriemorrie, schuim, voetvolk, uitschot, gajes, 
gebroed, schorem, tuig, trump, uitvaagsel. Meestal blijft het in Lees 

meer » 
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Hiphopherberg – Woordkracht XII 
VRIJDAG 16 MAART, 20u00-23u30. De twaalfde editie van het 
Gentse slam- en Hiphoppodium Woordkracht brengt opnieuw tal van 
artiesten, en er is ruimte voor onverwacht talent. Op het programma: 
20u00 open mic 20u30 Gert Van Lerberghe 21u00 Hind Eljadid 21u30 
Lisette Ma Neza 22u00 T-Loc 22u30 Spiritchild (VS) Lees meer »  

 

 

De Stemband – repetitie 
ZATERDAG, 11.30. Lang verwacht, dikwijls gedroomd, we hebben 
sinds vorig jaar een kinderkoor in de Herberg ! Op zoek naar een 
vaste stek en een buurtvereniging waarin genesteld kan worden, 
kwam de Stemband bij ons terecht. De Stemband is een jeugdkoor 
voor kinderen vanaf 6 jaar dat Gentse volksliedjes Lees meer »  

 

Profundo Macharius – interlevensbeschouwelijke ontmoetingen 
ZONDAG 18 MAART, 10u00-17u00.  Profundo komt naar de 
Machariuswijk… Interlevensbeschouwelijke ontmoetingen in en rond de 

Sint-Baafsabdij. Op het programma: 10:00 Sint-Michielsbeweging Gent 
(Lange Violettestraat 277) 11:00 Protestantse kerk (Brabantdam – Sint-
Kristoffelstraat) 12:00 Brunch en dialoog over ‘Sociale engagementen van  
Moskee Lees meer »  

 

 

Bal Mundial 
ZONDAG 18 MAART 15.00-18.00u. Het is weer tijd voor het 
maandelijkse Bal Mundial. Jong en oud zijn welkom op een gezellig 
dansfestijn en omdat er in Gent mensen met heel veel verschillende 
achtergronden wonen, willen we graag die diversiteit ook op de 
dansvloer.  
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Soldaat of diplomaat ? Wat kunnen we leren van Congo voor het 
oplossen van internationale conflicten 
DONDERDAG 22 MAART, 20.00-22.00u. Kindsoldaten, gewapende 
bendes, verlaten velden, ontheemde moeders met hun kinderen. Er lijkt 
maar geen rust te kunnen komen in Oost-Congo. Kris Berwouts (Centraal-
Afrika kenner gespecialiseerd in vrede- en democratiseringsprocessen, 
auteur van het pas verschenen boek Congo’s gewelddadige vrede) en 

Filip Reyniers (directeur van de International Lees meer » 

 

 

Fire Fest 
ZATERDAG 24 MAART, 16u. Er zit vuur in je cultuur! De winter is voorbij, het 
licht en de warmte keren terug. Over de hele wereld vieren mensen dit met 
feest, lekker eten en…vuur! Vuur verbindt culturen en mensen, in het noorden 
en het zuiden. Kom mee over vuur wandelen en Lees meer »  

  

 

 

 

Hand in Hand brunch 
ZONDAG 25 MAART, 11.00-13.00u. Het is inmiddels al een goede 
gewoonte geworden… brunchen in de herberg, op de laatste zondag 

van de maand. In het kader van onze WIJ zondagen, dagen die we 
graag delen met zoveel mogelijk buurtbewoners en vrienden, verzorgt 
buurtorganisatie Hand in Hand samen met Buren Lees meer »  

 

 

De Haak – Luc Van Lent 
ZONDAG 25 MAART, 15.00-17.00u. Deel elf in onze serie ‘De Haak’. 

Bij dit project is het de bedoeling om veelbelovende kunstenaars of 
kunstenaressen de mogelijkheid te bieden een werk voor een 
bepaalde periode in de herberg te tonen. De imposante witte 
schoorsteenmantel intrigeert van bij de start van de Herberg. Lees 
meer »  
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Ghelamco Arena – goeie zaak of dubieuze kwestie 
ZONDAG 25 MAART, 20.00-22.00u. De recente publicatie van een 
kritisch boek over de Ghelamco-arena bracht de Gentse voetbaltempel 
weer volop in de maatschappelijke discussie. Daarom pikken we er als 
Buren op in. We nodigen goed geplaatste sprekers uit om te 
debatteren over de vraag of  een gemeentebestuur zich met het 
project Lees meer »  

 

 

 

Open Mic Inn 
WOENSDAG 28 MAART, 20u. Wil je je nieuwe nummers live 
uitproberen? Of zoek je een gelegenheid om voor het eerst op een 
echt podium te staan? Kom dan naar de allereerste Open Mic Inn! 
Vanaf nu elke 4e woensdag van de maand in onze herberg. Wil je 
optreden? Meld je Lees meer »  

 

 

Focusgroep – Hoe versterken we het “buurtschap” in buurt 
van de abdij? 
DONDERDAG 29 MAART, 13u30.     Waar zijn de winkels gebleven? 
De bakker of de slager? De cafés? Waar ontmoeten mensen, jong en 
oud, die deze buurt wonen elkaar nog? Op straat? Of op pleintjes? 
Kennen we onze buren? Kunnen we hen iets vragen als hulp nodig 
hebben? Dat zou Lees meer »  

 

 

Karaoke Macharius 
VRIJDAG 30 MAART, 20.00-23.00u. Het is weer tijd voor een nieuwe 
editie van Karaoke Macharius! Doe beroep op de muze, kam je 
repertoire uit en smeer alvast je stembanden, want vandaag sta je zelf 
op het podium, zijn de spots op jou gericht. Organisatie van de avond 
is in Lees meer »  
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Paaseitjes rapen in de Sint-Baafsabdij – Start nieuwe Buren 
seizoen 
ZONDAG 1 APRIL, 9u15.   Naar jaarlijkse traditie openen we het 
nieuwe abdijseizoen met een paaseierenraap in de binnentuin. Om 
9u15 laten we de kinderen ‘los’ in de abdij. Iedereen vult zijn mandje 

en na een eerlijke herverdeling aan de poort, solidariteit begint immers 
‘in de wieg’, kan iedereen zijn Lees meer »  

 

 

Board Games Macharius 
ZONDAG 1 APRIL, 15.00-18.00u. In een herberg komen veel 
vermoeide reizigers over de vloer. Aan het einde van een lange dag 
kunnen ze eindelijk hun voeten onder tafel schuiven en, niet 
onbelangrijk, drinken. Soms blijven ze meerdere dagen om even tot 
rust te komen. Om de dagen door te komen Lees meer »  

 

 

Tegenlicht Meet Up 9000 – ‘Ons Gemeengoed’ met Tine de 
Moor 
DINSDAG 3 APRIL, 20.00u. Ook in 2018 steken Buren van de Abdij, 
het Masereelfonds en ACV Oost-Vlaanderen in samenwerking met 
Timelab en de VPRO de koppen bij elkaar en organiseren een reeks 
filmavonden met debat: Tegenlicht Meet Up 9000. Elke 2de dinsdag 
van de maand gaan we in gesprek met Lees meer »  

 

 

Pyjama Movie Night 
DONDERDAG 5 APRIL, 20.00u. Af en toe moet je gewoon op je luie 
gat een film kijken en dat is exact wat we vanavond gaan doen! Omdat 
onze stoelen niet het ideale meubilair zijn, zetten we ze aan de kant en 
vullen we de herberg met kussens en dekens. Stemmen Lees meer »  
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Daithi Rua & Marijke Guetens 
VRIJDAG 6 APRIL, 20u00-22u00. Na meer dan twee jaar afwezigheid 
vanavond terug dé Gentenaar met Ierse roots op het podium. Tijdens 
zijn beginperiode in Ierland – eind jaren 80, begin jaren 90 – speelde 
Daithi Rua (“Rode David” voor wiens Iers net iets minder goed is) vaak 
mee met Lees meer »  

 

           

 

Duo Pankaj Van Caeneghem & Chiara Van Steenberge 
ZONDAG 8 APRIL, 15.00. Duo Pankaj Van Caeneghem & Chiara Van 
Steenberge brengen deze zondagse nammiddag een klassiek 
programma voor zang en gitaar… Een reis door het oude Catalonië 

naar het klassieke Wenen… Van de Spaanse Romantiek tot poëtisch 
Engeland. Een reis van de ziel door utopia, melancholia en Lees meer  

 

 

 

Cozin stelt voor : Burst 
VRIJDAG 13 APRIL, 20.00-22.00u. Ze stonden voor het eerst als een 
duo op ons podium, een zondagnamiddag in februari 2014. Dorien 
Staljanssens speelde piano, gitaar en fluit en bracht samen met 
contrabassiste Muriel Boulanger een mengeling van indie, pop en folk. 
Cozin brengt vanavond wat ze zelf “melancholic dreampop” Lees 
meer »  

 

 

Ameezing Stemband 
ZATERDAG 14 APRIL, 11u30-13u.   Niet om een woordgrap verlegen 
zit hij, Wim Claeys, de stuwende kracht achter het Gentse jeugdkoor 
De Stemband. Zoals de naam van de activiteit al zegt… Het wordt 

fantastisch en je mag meezingen! Het jeugdkoor de Stemband viert dit 
jaar haar 3de verjaardag. Drie jaar Lees meer »  
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Wim Claeys & Friends Folkjam 
ZATERDAG 14 APRIL, 13u.    Wim Claeys nodigt vandaag opnieuw 
een aantal vrienden en vriendinnen uit om te komen jammen… 

Uiteraard is iedereen welkom om te komen meespelen! Dus haal je 
trekzakken, gitaren, violen en dwarsfluiten uit je koffer… En vergeet 
ook zeker je stembanden niet te smeren! Het Lees meer »  

 

 

Rondleiding in de abdij 
ZONDAG 15 APRIL, 14.30-16.00u. Claudine Mennens, door de wol 
geverfde stadsgids én Buur van de Abdij, neemt je opnieuw mee op 
een fascinerende wandeling door de abdij. Ze onthult niet enkel het 
grote verhaal van anderhalf millennium wel en wee aan de 
samenvloeiing van Leie en Schelde, maar vergast Lees meer »  

 

 

Rebekka Van Bockstal & Machiel Heremans 

ZONDAG 15 APRIL, 15.00.   Na het zeer gesmaakte optreden van het 
RVB Quartet, vorig jaar, is gitariste Rebekka Van Bockstal vanmiddag 
opnieuw te gast op ons herberg podium. Vandaag vormt zij een duo 
met Machiel Heremans. Machiel en Rebekka nemen de vrije loop met 
jazzstandards en eigen werk, Lees meer » 

 

 

Macharius Leest 
DINSDAG 17 APRIL, 20:00. Wat is er zaliger dan je volledig verliezen 
in een goed boek? Niets toch! Dat vonden wij ook, daarom richtten we 
een leesclub op. We komen zo’n een keer in de anderhalve maand 

samen in herberg Macharius onder het genot van een thee, koffie, 
of Lees meer »  
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De Zere Knie – Open Podium 
DONDERDAG 19 APRIL, 20.30-22.00u. Verheft uw stem! De tijd dat 
een doorsnee-Vlaming niets te zeggen had is lang voorbij. Ieder heeft 
zijn verhaal. En dat mag gehoord worden, ook dat van jou. Compagnie 
De Zere Knie, het vertelcollectief in Gent, vertelt en doet vertellen! Op 
donderdagavond 19 april stellen Lees meer »  

 

 

Bal Mundial 
VRIJDAG 20 APRIL, 20.00-23.00u. Het maandelijkse Bal Mundial, 
zomereditie, dus terug op vrijdagavond, jong en oud zijn welkom op 
een gezellig dansfestijn en omdat er in Gent mensen met heel veel 
verschillende achtergronden wonen, willen we graag die diversiteit ook 
op de dansvloer een kans geven. Dj’s draaien dansbare Lees meer »  

 

 

De Stemband – repetitie 
ZATERDAG, 11.30. Lang verwacht, dikwijls gedroomd, we hebben 
sinds vorig jaar een kinderkoor in de Herberg ! Op zoek naar een 
vaste stek en een buurtvereniging waarin genesteld kan worden, 
kwam de Stemband bij ons terecht. De Stemband is een jeugdkoor 
voor kinderen vanaf 6 jaar dat Gentse volksliedjes Lees meer »  

 

 

Erfgoeddag 2018 in de Sint-Baafsabdij: “Kiezen” 
ZONDAG 22 APRIL, 10.00-18.00u. Thema van erfgoeddag 2018 is 
‘Kiezen’ … en is er een meer passende plaats in Gent waar dit 

onderwerp aan bod kan komen dan de Sint-Baafsabdij. De vrijwilligers 
van de Buren togen aan het werk en toverden verschillende 
activiteiten uit hun hoed, zowel voor kinderen Lees meer »  
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Open Mic Inn 
WOENSDAG 25 APRIL, 20u. Wil je je nieuwe nummers live 
uitproberen? Of zoek je een gelegenheid om voor het eerst op een 
echt podium te staan? Kom dan naar de allereerste Open Mic Inn! 
Vanaf nu elke 4e woensdag van de maand in onze herberg. Wil je 
optreden? Meld Lees meer »  

 

 

Dalliance 
VRIJDAG 27 APRIL, 20.00u.    Wie weet schuiven we vanavond 
stoelen en tafels aan de kant…’Het Feest van de Folk’ in herberg 

Macharius! Chromatische accordeoniste Eline Verriest en Violist 
Jeroen Bauwens vormen samen een folkduo, Dalliance, dat zowel bals 
als concerten spelen. Dynamisch en modern. Ze spelen folk uit Lees 
meer »  

 

 

Literaire ontmoeting: Fahrenheit 451 
ZATERDAG 28 APRIL, 15.00u. Met een groep creatieve 
boekenvrienden kozen we op 3 maart, na een boeiende 
ideeënuitwisseling, voor het boek ‘Fahrenheit 451’ van Ray Bradbury, 

een brandend actuele sf-klassieker uit 1953. De tekst is beschikbaar in 
talrijke talen en verfilmd in 1966 door François Truffaut. Samen met 
lezers Lees meer »  

 

 

Hand in Hand brunch 
ZONDAG 29 APRIL, 11.00-13.00u. Het is inmiddels al een goede 
gewoonte geworden, brunchen in de herberg, op de laatste zondag 
van de maand. In het kader van onze WIJ zondagen, dagen die we 
graag delen met zoveel mogelijk buurtbewoners en vrienden, verzorgt 
buurtorganisatie Hand in Hand samen met Buren Lees meer »  
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Lamoral stelt voor: Il Sudario 
MAANDAG 30 APRIL, 20.00.   De vier mannen van Lamoral houden 
van veel muziekjes, zo maakt deze CD zonneklaar. Ze kijken op geen 
genre neer, als het maar eerlijk en menselijk wil zijn. Van jazz over 
chanson tot Italiaanse hitparadeliedjes uit de sixties. Van Brassens 
over Wannes Van de Lees meer »  

 

 

Culture Shock / Cultuurschok 
DINSDAG 1 MEI, 19.00-22.00u. Cultuurschok verhuist naar 
dinsdagavond! Culture Shock wil een ontmoetingsplaats zijn voor 
expats, Erasmusstudenten, couch surfers en mensen die voor 
ontelbare andere redenen voor korte of langere tijd in Gent wonen 
maar zeker ook voor de buurtbewoners die geïnteresseerd zijn in 
mensen uit andere culturen. Het Lees meer »  

 

 

Hiphopherberg – Woordkracht XIII 
VRIJDAG 4 MEI, 20.00-22.00u. De dertiende editie van Woordkracht 
brengt u Estrada, Miksi Bee, Teddy Bair en Loeke Vanhoutteghem. De 
avond wordt aaneengepraat door niemand minder dan Bob Minne. 
19:30 deuren open 20:00 open mic 20:30 Loeke Vanhoutteghem 
21:00 Teddy Bair 21:30 Miksi Bee 22:00 Estrada 22:30 open Lees 
meer »  

 

 

Historisch Café Macharius – Natuursteen in historische 
gebouwen in Gent 
ZONDAG 6 MEI, 11.00-13.00u. “De oudste muur van de Sint-
Baafsabdij dateert uit de tiende eeuw. Heeft hij de tand des tijds 
doorstaan omdat hij (deels) uit natuursteen bestaat? Vele historische 
gebouwen in Gent zijn immers deels of geheel opgetrokken uit 
natuursteen. Hoe komen deze gesteenten voor in de ondergrond? 

Lees meer »  
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Board Games Macharius 
ZONDAG 6 MEI, 15.00-18.00u. In een herberg komen veel vermoeide 
reizigers over de vloer. Aan het einde van een lange dag kunnen ze 
eindelijk hun voeten onder tafel schuiven en, niet onbelangrijk, 
drinken. Soms blijven ze meerdere dagen om even tot rust te komen. 
Om de dagen door te komen Lees meer »  

 

 

Tegenlicht Meet Up 9000 – ‘Woede als Wapen’ met Koenraad 
Bogaert 
DINSDAG 8 MEI, 20u. Woede. Een woord dat in de 21e eeuw vaak de 
ronde doet. Woede van de lone wolf en woede van nationalisten. 
Woede, die door Trump, Brexit, IS, Catalaanse separatisten en zelfs 
de Hindoe-suprematie in India bij ons is aangewakkerd. Pankaj Mishra 
probeert dit fenomeen te Lees meer »  

 

 

Jazz Jam Macharius 
WOENSDAG 9 MEI, 21.00-23.00u. Tweede woensdag van de 
maand… volgens goede gewoonte… tijd voor de Jazz Jam Macharius. 
Om 21u opent de jam met het vast begeleidingskwartet. Op het appèl: 
Kobe Boon (bas), Sergio Biffi (piano), Wim De Roeck (drums) en John 
Snauwaert. Om kwart voor tien start de Lees meer »  

 

 

Jaime en Suzy 
DONDERDAG 10 MEI, 20.00. Suzanne Burdorf (NL) begon haar 
muzikale carrière als koorknaapje bij het Kathedrale Koor Utrecht, 
maar al gauw begon ze met zingen en schrijven over lief en leed, het 
weer en de slechte eigenschappen van mannen. Met haar fantasierijke 
teksten dwarrelt ze ergens tussen pop, jazz en Lees meer »  
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Het grote defensiedebat 
VRIJDAG 11 MEI, 20u. Syrië, Libië, Oekraïne, Jemen,… geweld en 

burgeroorlog lijken dichter bij Europa te komen. Dat gaat soms ook 
gepaard met een toenemende immigratie uit de onveilige gebieden. 
De vraag is hoe we daar als Europese Unie moeten mee omgaan. 
Moeten we meer investeren in defensie – Lees meer »  

 

 

Meerkorenfestival – Zingen voor vrede 
ZATERDAG 12 MEI, 19u30. Wees erbij op dit unieke 
meerkorenfestival in het historische kader van de Sint-Baafsabdij. Het 
Gentse wereldkoor Karibu, het solidariteitskoor Sapukay en het Franse 
koor Couleures Vocales Atlantique brengen een waaier aan liederen 
over en voor vrede. Een muzikaal klankbord voor de tentoonstelling 
‘Give peace a chance. Lees meer »  

 

 

Ontsnapte Moeders vieren … moederdag 
ZONDAG 13 MEI, 15.00-17.00u. Moederdag en Ontsnapte Moeders, 
met dochter, een mooiere combinatie is niet denkbaar. En dat willen 
we dit weekend vieren. Silke en de Ontsnapte Moeders, leerlingen van 
Wouter Vandenabeele, hebben hun sporen al verdiend in de Herberg. 
Ze brengen een repertoire van zwierige Scandinavische polka’s 
tot Lees meer »  

 

 

De Zere Knie – Shorties 
DONDERDAG 17 MEI, 20u30-23u00. Naar goede gewoonte ronden 
we het seizoen al met een portie Shorties: een lawine van korte 
verhalen, een spervuur van spitse witsen …. kort, net als deze 

aankondiging, meer hoeft dat immers niet te zijn. Zet u schrap voor 
een rollercoaster van wilde fantasieën! Klik Lees meer »  
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Karaoke Macharius 
VRIJDAG 18 MEI, 20.00u. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van 
Karaoke Macharius! Doe beroep op de muze, kam je repertoire uit en 
smeer alvast je stembanden, want vandaag sta je zelf op het podium, 
zijn de spots op jou gericht. Organisatie van de avond is in 
handen Lees meer »  

 

 

Les Goûts de Gand 
ZATERDAG 19 MEI. Op zaterdag 19 mei strijkt “Les Goûts de Gand” 

voor de 12de keer neer in de Machariuswijk. De wijk rond de 
historische Sint-Baafsabdij en het aanpalende Coyendanspark 
ontvangen artiesten uit België, Brazilië, Bulgarije, Congo, Indië, 
Roemenië, Senegal, Slovakije, Turkije, Syrië en Palestina … (en dan 
zijn we Lees meer »  

 

 

Bal Mundial 
ZATERDAG 19 MEI, 21.00. Een speciale editie van Bal Mundial op 
Les Goûts de Gand! Jong en oud zijn welkom op een gezellig 
dansfestijn en omdat er in Gent mensen met heel veel verschillende 
achtergronden wonen, willen we graag die diversiteit ook op de 
dansvloer een kans geven. Dj’s Lees meer »  

 

 Quakers in de abdij 
ZONDAG 20 MEI, 15u. Isfried Rodeyns, gevormd in de filosofie en godsdienstwetenschap 
pen, werkt momenteel als Unia -medewerker in Antwerpen. Sinds een viertal  
quakerbijeenkomsten (‘stille ontmoetingen’) in vzw Trafiek. Het quakerisme is een 
 stiltespiritualiteit die in Lees meer » 
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Billy & Bloomfish 
VRIJDAG 25 MEI, 20.00. In het verleden toerden deze 2 klassedames 
met de Blue(s) Angels & About Queens of the blues in gezelschap van 
Jan , Anneke de Bruijn en Pieter van Bogaert en speelden ze op oa. 
het BBRF (B), Paradiso (NL) als support act Bill Wyman, kleine Lees 
meer »  

 

 

Ameezing Stemband 
ZATERDAG 26 MEI, 11u30-13u.   Niet om een woordgrap verlegen zit 
hij, Wim Claeys, de stuwende kracht achter het Gentse jeugdkoor De 
Stemband. Het wordt fantastisch en je mag meezingen! Het jeugdkoor 
de Stemband viert dit jaar haar derde verjaardag. Drie jaar Gentse 
volksliedjes zingen, het begint zijn vruchten af Lees meer »  

 

 

Wim Claeys & Friends Folkjam 
ZATERDAG 26 mei, 13u.    Aansluitend op de Ameezing Stemband 
nodigt Wim Claeys vandaag voor een derde keer een aantal vrienden 
en vriendinnen uit om te komen jammen… Uiteraard is iedereen 

welkom om te komen meespelen! Dus haal je trekzakken, gitaren, 
violen en dwarsfluiten uit je koffer… En vergeet Lees meer »  

 

 

Herberg Macharius Brunch 
ZONDAG 27 MEI, 11.00-13.00u. Het is inmiddels al een goede 
gewoonte geworden, brunchen in de herberg, op de laatste zondag 
van de maand. In het kader van onze WIJ zondagen, dagen die we 
graag delen met zoveel mogelijk buurtbewoners en vrienden, verzorgt 
buurtorganisatie Hand in Hand samen met Buren Lees meer »  
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De 2de Adem zingt: Vreemd Fruit 
ZONDAG 27 MEI, 11.00. Sint-Baafsabdij  Vandaag ontvangen de 
Buren van de Abdij het Gentse koor De 2de Adem in de refter van de 
Sint-Baafsabdij.  Het is nog niet helemaal de juiste tijd van het jaar, 
maar het vreemd fruit hangt al te rijpen aan de bomen, klaar om 
binnen een paar Lees meer »  

 

 

Drink&Draw 
ZONDAG 27 MEI, 16.00u. Het concept van de ‘Drink&Draw’ 

bijeenkomsten is eenvoudig: een groep creatievelingen komt samen 
om te tekenen (en iets te drinken). Iedereen kan aansluiten, je niveau 
maakt niet uit. De bijeenkomsten vinden om de twee of drie weken 
plaats en zullen vanaf nu éénmaal per maand Lees meer »  

 

 

Open Mic Inn 
WOENSDAG 30 mei, 20u. Wil je je nieuwe nummers live uitproberen? 
Of zoek je een gelegenheid om voor het eerst op een echt podium te 
staan? Kom dan naar de Open Mic Inn! Vanaf nu elke 4e woensdag 
van de maand in onze herberg. Wil je optreden? Meld je Lees meer »  

 

 

 
 

 

Wild Strings Trio – live uit de Balkan 
VRIJDAG 1 JUNI, 20.00-22.00u. “Wild Strings Trio is een symbiose   
van drie muzikanten, van drie muzikale culturen. Traditionele Balkan 
met jazz en klassiek in een uitbundig feest van heldere kleuren en 
texturen, complexe harmonieën en ritmes, en ditalles gemixt met een 
gulle dosis levensgenot. Met Slovenië als thuisbasis Lees meer »  
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Historisch Café – St.-Baafsabdij aan de Schelde, of was het de 
Leie? 
ZONDAG 3 JUNI, 11u-13u. Gelegen aan de samenvloeiing van Leie 
en Schelde zagen de bewoners van de St.-Baafsabdij beide rivieren 
voortdurend veranderen. Er waren dagen met nauwelijks stroming, 
met lage waterstanden, bijna met een droge bedding, soms dagelijks 
schommelend, dan weer sterk stromend en soms met gevaarlijk hoge 

waterstanden. Lees meer »  

 

 

Board Games Macharius 

ZONDAG 3 JUNI, 15.00-18.00u. In een herberg komen veel 
vermoeide reizigers over de vloer. Aan het einde van een lange dag 
kunnen ze eindelijk hun voeten onder tafel schuiven en, niet 
onbelangrijk, drinken. Soms blijven ze meerdere dagen om even tot 
rust te komen. Om de dagen door te komen Lees meer » 

  

  

 

Culture Shock 
DINSDAG 5 JUNI, 19.00-22.00u. Cultuurschok verhuist naar 
dinsdagavond! Culture Shock wil een ontmoetingsplaats zijn voor 
expats, Erasmusstudenten, couch surfers en mensen die voor 
ontelbare andere redenen voor korte of langere tijd in Gent wonen 
maar zeker ook voor de buurtbewoners die geïnteresseerd zijn in 
mensen uit andere culturen. Het Lees meer »  

 

 

De Faja Lobi in Congo 
WOENSDAG 6 JUNI, 20u. Jürgen Heytens van de Faja Lobi, gelegen 
op 300 meter van Herberg Macharius stortte zich enkele jaren geleden 
in een Congolees avontuur waarbij bomen heraanplant, maar tevens 
bijdraagt aan zorg en onderwijs. Het leek ons gepast dat deze Buur 
van de Abdij ons eens Lees meer »  
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Fernant Zeste invites 
VRIJDAG 8 JUNI, 20.00-22.00u. Een avond hiphop, electronica, 
eclectronica & R&B. Buur en bard Fernant Zeste organiseert elk jaar 
enkele intieme concertavonden in de herberg. Elke avond komen een 
aantal talentvolle muzikanten aan bod die het beste van henzelf 
geven. Vanavond: Steven H. Rap in het West-Vlaams. Goudeerlijke 
teksten met Lees meer »  

 

 

Jazz Jam Macharius 
WOENSDAG 13 JUNI, 21.00-23.00u. Tweede woensdag van de 
maand, tijd voor de Jazz Jam Macharius. Om 21u opent de jam met 
het vast begeleidingskwartet. Op het appèl: Kobe Boon (bas), Sergio 
Biffi (piano), Wim De Roeck (drums) en John Snauwaert. Om kwart 
voor tien start de eigenlijke jam. De Lees meer »  

 

 

Bal Mundial 
VRIJDAG 15 JUNI, 20.00. Jong en oud zijn welkom op een gezellig 
dansfestijn en omdat er in Gent mensen met heel veel verschillende 
achtergronden wonen, willen we graag die diversiteit ook op de 
dansvloer een kans geven. Dj’s draaien dansbare muziek uit vele 

windstreken en dan is het gewoon aan Lees meer »  

 

 

Klank’lig’concert in de abdij 
ZONDAG 17 JUNI, 10u30. Naar jaarlijkse gewoonte brengen Daniël 
Dutordoir en zijn medewerkers een “klankenconcert” in de abdijrefter. 

Klanken en vibraties van Tibetaanse klankschalen, gong, trom, 
oceandrum, shrutibox, monochord … vullen de ruimte en omhullen de 

liggende lichamen in het oudste gebouw Gent. Voor heel wat mensen 
is het Lees meer »  
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België – Panama op groot scherm 

MAANDAG 18 JUNI, 16u. Het is zover, de Rode Duivels spelen hun 
eerste match van het WK. Ook bij ons kan je weer komen kijken op 
groot scherm. Wordt het nietige Panama in de pan gehakt door ons 
sterrenteam? Kanaliseer je positieve energie samen met ons in 
herberg Macharius! Lees meer » 

 

 

 

Debat: Kan je in Gent nog goed en betaalbaar wonen? 
WOENSDAG 20 JUNI, 20u. Steeds meer mensen die in een stad 
werken, kunnen er niet meer wonen. Wegens te duur! Is Gent ook al in 
dat geval? Dat is niet zo duidelijk, zeker is dat de woonproblematiek 
misschien wel de grootste sociale uitdaging van Gent is. Woonkosten 
zijn er Lees meer »  

 

 

Macharius Leest… ‘Het Hout’ van Jeroen Brouwers 
DONDERDAG 21 JUNI, 20.00u. Wat is er zaliger dan je volledig 
verliezen in een goed boek? Niets toch! Dat vonden wij ook, daarom 
richtten we een leesclub op. We komen zo’n een keer in de 

anderhalve maand samen in herberg Macharius onder het genot van 
een thee, koffie, of Lees meer »  

 

 

Hiphopherberg – Woordkracht XIV 
VRIJDAG 22 JUNI, 20u00-23u30. Deze editie van het Gentse slam- 
en Hiphoppodium Woordkracht brengt opnieuw tal van artiesten, en er 
is ruimte voor onverwacht talent. Op het programma: Koendalini, 
Mahina, Anna Khina, Free Man & Karin Kreate Beauty. Klik hier voor 
het facebookevenement en de recentste versie van het programma. 
Lees meer »  
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België – Tunesië op groot scherm 
ZATERDAG 23 JUNI, 13u. Het is zover, de Rode Duivels spelen hun 
tweede match van het WK. Ook bij ons kan je weer komen kijken op 
groot scherm. Dankzij onze brouwer, Roman, kunnen we leuke 
cadeaus uitdelen. Voor elke pint die je koopt krijg je een kraslot en 
Lees meer »  

 

 

Zonnefeest in en rond de Sintbaafsabdij 
ZATERDAG 23 JUNI, 14u. De Sint-Baafsabdij is het oudste gebouw 
van Gent, een ideale plaats om stil te staan bij het verglijden van de 
tijd op de langste dag van het jaar. Buren van de Abdij en De Centrale 
doen dat al jaren met een midzomerconcert op deze droomplek. Lees 
meer »  

 

 

Midzomerconcert: Bert Cornelis FT. Abhisek Lahiri, 
Parthasarathi Mukherjee & Somdatta Chatterjee 

ZATERDAG 23 JUNI, 20.00-22.00u. Bij het keren van het licht 
organiseren de Buren van de Abdij en De Centrale traditioneel een 
concert in de Sint-Baafsabdij. Dit jaar focussen we opnieuw op de 

muziek uit India met de Belgische sitarspeler Bert Cornelis. Buiten de 
Indiase klassieke muziek werkt Bert samen met o.a. Ghalia Lees 

meer » 

 

 

Herberg Macharius Brunch 
ZONDAG 24 JUNI, 11.00-13.00u. Het is inmiddels al een goede 
gewoonte geworden, brunchen in de herberg, op de laatste zondag 
van de maand. In het kader van onze WIJ zondagen, dagen die we 
graag delen met zoveel mogelijk buurtbewoners en vrienden, verzorgt 
buurtorganisatie Hand in Hand samen met Buren Lees meer »  
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Open Mic Inn 
WOENSDAG 27 JUNI, 20u. Wil je je nieuwe nummers live 
uitproberen? Of zoek je een gelegenheid om voor het eerst op een 
echt podium te staan? Kom dan naar de Open Mic Inn! Vandaag de 
laatste van dit seizoen, maar na de zomer zijn wij terug met bergen 
talent Lees meer »  

 

 

Engeland – België op groot scherm 
DONDERDAG 28 JUNI, 18u. Het is zover, de Rode Duivels spelen 
hun derde match van het WK. Ook bij ons kan je weer komen kijken 
op groot scherm. Dankzij onze brouwer, Roman, kunnen we leuke 
cadeaus uitdelen. Voor elke pint die je koopt krijg je een kraslot 
en Lees meer »  

 

 

Karaoke Macharius 
VRIJDAG 29 JUNI, 20.00u. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van 
Karaoke Macharius! Doe beroep op de muze, kam je repertoire uit en 
smeer alvast je stembanden, want vandaag sta je zelf op het podium, 
zijn de spots op jou gericht. Organisatie van de avond is in 
handen Lees meer »  

 

 

Boekvoorstelling: ‘Het Spaans Kasteel, Gent. Van 
dwangburcht tot woonwijk’ 
ZONDAG 1 JULI, 14.00u.  De Buren van de Abdij stellen hun vierde 
boek ‘Het Spaans Kasteel, Gent. Van dwangburcht tot woonwijk’ voor. 

Na eerdere publicaties over de Sint-Baafsabdij en het slachthuis 
bestudeerden de historici van de Buren van de Abdij het ‘Spaanse 
Kasteel’ dat meer dan driehonderd jaar het Lees meer »  
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Zomervakantie 
ZATERDAG 30 JUNI. We sluiten de deuren van de herberg voor 
enkele weken zomervakantie. In juli zal het straattheaterfestival 
MiramirO opnieuw doorgaan in het Coyendanspark en zij installeren 
hun bureau tijdelijk in de herberg. Op 17 augustus vindt de eerste 
activiteit van het nieuwe seizoen plaats. We zien jullie dan Lees meer 
»  

 

 

 

Literaire ontmoeting: Fahrenheit 451 
ZATERDAG 18 AUGUSTUS, 15.00u. Met een groep creatieve 
boekenvrienden kozen we op 3 maart, na een boeiende 
ideeënuitwisseling, voor het boek ‘Fahrenheit 451’ van Ray Bradbury, 

een brandend actuele sf-klassieker uit 1953. De tekst is beschikbaar in 
talrijke talen en verfilmd in 1966 door François Truffaut. Samen met 
lezers Lees meer » 

 

 

Taart in de herberg 
ZONDAG 19 AUGUSTUS, 15u. Vandaag start het nieuwe 
herbergseizoen! Om dat te vieren organiseren we een taartenbuffet. 
We installeren een lange tafel die we vullen met taarten, cakes, 
muffins, brownies, cupcakes of andere lekkernijen die jullie 
meebrengen. Samen genieten we deze namiddag van al dat lekkers, 
elkaars gezelschap en Lees meer »  

 

 

Rondleiding in de abdij 
ZONDAG 19 AUGUSTUS, 14.30-16.00u. Claudine Mennens, door de 
wol geverfde stadsgids én Buur van de Abdij, neemt je opnieuw mee 
op een fascinerende wandeling door de abdij. Ze onthult niet enkel het 
grote verhaal van anderhalf millennium wel en wee aan de 
samenvloeiing van Leie en Schelde, maar vergast Lees meer »  
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Five T Brass 
WOENSDAG 22 AUGUSTUS, 20u. Five T Brass is een brass quintet 
dat in 2016 werd opgericht door 5 vrienden. Alle leden van de groep 
volgen momenteel les op conservatoria in noord Italië en vonden 
elkaar in hun liefde voor muziek. Five T Brass brengt een gevarieerd 
repertoire, van barok Lees meer »  

 

 

Shut Up and Write 
ZONDAG 26 AUGUSTUS, 15u Voor wie graag schrijft, maar er niet 
toe komt. We zetten ons aan een tafel, starten een timer voor 1 uur en 
dan zwijgen we, en we schrijven. Na dat uur mag iedereen weer 
babbelen. Het is geen coaching en niemand hoeft voor te lezen 
(dat Lees meer »  

 

 

Wij!-zondag 
ZONDAG 26 AUGUSTUS, 15.00-18.00u. Wij-namiddag, buren-
namiddag, een namiddag dat herberg Macharius en de Sint-Baafsabdij 
open zijn, maar dat er niet per se extra activiteiten zijn gepland. Een 
dag om te relaxen en om datgene dat er komt te laten komen… Maar 
ook om ‘op den bots’ pop-up activiteiten te Lees meer »  

 

 

Open Mic Inn 

WOENSDAG 29 AUGUSTUS, 20u. Wil je je nieuwe nummers live 
uitproberen? Of zoek je een gelegenheid om voor het eerst op een 
echt podium te staan? Kom dan naar de Open Mic Inn! Vandaag de 
laatste van dit seizoen, maar na de zomer zijn wij terug met bergen 
talent Lees meer » 
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Flamboyante Feminatheek 

VRIJDAG 31 AUGUSTUS, 20.00-22.00u. Vier sterke vrouwen, vier 
krachtige stemmen, vier generaties, vier stijlen. Hilde, Karo, Tine en 
Vera begeleiden zichzelf respectievelijk op piano, gitaar, accordeon en 
draaiorgel. Zij zullen deze avond afwisselend een voorstelling van hun 
eigen repertoire geven en duiken hiervoor in de Nederlandse en 
Franse taal. Lees meer » 

 

 

Rondleiding in de abdij 

ZONDAG 2 SEPTEMBER, 14.30-16.00u. Jacques Huys, door de wol 
geverfde stadsgids én Buur van de Abdij, neemt je opnieuw mee op 
een fascinerende wandeling door de abdij. Hij onthult niet enkel het 
grote verhaal van anderhalf millennium wel en wee aan de 
samenvloeiing van Leie en Schelde, maar vergast Lees meer » 

 

 

 

 

Debat: Is Gent duurzamer geworden de voorbije zes jaar? 
WOENSDAG 5 SEPTEMBER, 20u. Is Gent duurzamer geworden de 
voorbije zes jaar? De gemeenteraadsverkiezingen zijn nabij en de 
zomer was uitzonderlijk warm. Hoog tijd dus om stil te staan bij de 
vraag of Gent tijdens de voorbije bestuurlijke legislatuur een meer 
duurzame stad is geworden – een stad dus Lees meer »  

 

 

Fernant Zeste Invites – Lien Schoeters & Louise 
VRIJDAG 7 SEPTEMBER, 20.00u-23.00u, bijna traditie intussen, het 
najaarsseizoen gaat opnieuw van start met een  gemengd concert 
onder enthousiaste supervisie van overbuur Fernant Zeste. Vandaag, 
om in de lijn van vorige week vrijdag te blijven, twee straffe 
madammen centraal. Voor Lien Schoeters wordt het de vuurdoop in 
de herberg, Lees meer »  
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Board Games 
ZONDAG 9 SEPTEMBER, 15u-18u. In een herberg komen veel 
vermoeide reizigers over de vloer. Aan het einde van een lange dag 
kunnen ze eindelijk hun voeten onder tafel schuiven en, niet 
onbelangrijk, drinken. Soms blijven ze meerdere dagen om even tot 
rust te komen. Om de dagen door te komen Lees meer »  

 

 

Jazz Jam 
WOENSDAG 12 SEPTEMBER, 21u-23u. Tweede woensdag van de 
maand, tijd voor de Jazz Jam Macharius. Om 21u opent de jam met 
het vast begeleidingskwartet. Op het appèl: Kobe Boon (bas), Sergio 
Biffi (piano), Wim De Roeck (drums) en John Snauwaert. Om kwart 
voor tien start de eigenlijke jam. De Lees meer »  

 

 

The Chai Connection 
VRIJDAG 14 SEPTEMBER, 20u. Wouter Vandenabeele en Thomas 
Noël ontmoetten elkaar voor de eerste keer in de donkere jaren ‘90 in 

een underground folk groep waarmee ze jarenlang het nachtleven van 
Gent en Aalst onveilig maakten. Daarna splitsen de wegen en in 2011 
kwamen ze elkaar opnieuw tegen. De Lees meer »  

 

 

 

Virtuele wandeling in het Spaans Kasteel 
ZONDAG 16 SEPTEMBER, 14u30. Buren van de Abdij publiceerden 
begin juli hun vierde boek ‘Het Spaans Kasteel Gent”. Het boek gaat 

over ‘onze’ Sint-Baafsabdij die op bevel van keizer Karel bijna volledig 
werd afgebroken voor de bouw van het enorme Spanjaardenkasteel 
dat tussen 1540 en 1850 zowat de helft van Lees meer »  
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Bal Mundial 
VRIJDAG 21 SEPTEMBER, 20.00. Jong en oud zijn welkom op een 
gezellig dansfestijn en omdat er in Gent mensen met heel veel 
verschillende achtergronden wonen, willen we graag die diversiteit ook 
op de dansvloer een kans geven. Dj’s draaien dansbare muziek uit 
vele windstreken en dan is het gewoon Lees meer »  

 

 

Coyendans (zaterdag) 
ZATERDAG 22 SEPTEMBER. Hét jaarlijkse buurtfeest van de wijk 
Macharius-Heirnis! Vandaag op het programma: 10u-11u: Yoga-
initiatie Neem je graag eens deel aan een yogales? Zowel voor 
beginners als voor gevorderden. Breng zelf een matje mee en doe bij 
voorkeur losse kledij aan. (locatie: in de groene kerk) 10u-17u: 
Grote Lees meer »  

 

 

Coyendans (zondag) 
ZONDAG 23 SEPTEMBER. Hét jaarlijkse buurtfeest van de wijk 
Macharius-Heirnis! Vandaag op het programma: 11u: Het literair 
aperitief is dood. Leve het historisch café. Welkom in het bijzonder 
historisch café over het Coyendansfeest. In zijn huidige vorm bestaat 
het 26 jaar maar het heeft een eeuwenoude voorgeschiedenis. Over 
dit Lees meer »  

 

 

Rondleiding in de abdij 
ZONDAG 23 SEPTEMBER, 14.30-16.00u. Claudine Mennens, door 
de wol geverfde stadsgids én Buur van de Abdij, neemt je opnieuw 
mee op een fascinerende wandeling door de abdij. Ze onthult niet 
enkel het grote verhaal van anderhalf millennium wel en wee aan de 
samenvloeiing van Leie en Schelde, maar vergast Lees meer »  
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Oorlogsstudenten - boekvoorstelling 
DONDERDAG 27 SEPTEMBER, 19.00u-22.00u. In de zomer van 
1916 ging het derde jaar van de Eerste Wereldoorlog in zonder uitzicht 
op vrede. Omdat de Belgische universiteiten na de Duitse invasie 
gesloten bleven, hadden de laatstejaars van de middelbare scholen in 
1914 en 1915 geen enkele mogelijkheid om een universitaire 
studie Lees meer »  

 

 

Leven en/of dood 
VRIJDAG 28 – ZONDAG 30 SEPTEMBER. Onze samenleving gaat 
onwennig om met de grenservaring van de dood. Men besteedt het 
eerder professioneel uit en aan rouwen wordt amper tijd gegund. Deze 
tentoonstelling en dit totaalspektakel biedt een artistieke reis en is een 
uitnodiging om stil te vallen en je te Lees meer »  

 

 

Drink & Draw 
ZONDAG 30 SEPTEMBER, 15u. Het concept van de ‘Drink & Draw’ 

bijeenkomsten is eenvoudig: een groep creatievelingen komt samen 
om te tekenen (en iets te drinken). Iedereen kan aansluiten, je niveau 
maakt niet uit. De bijeenkomsten vinden om de twee of drie weken 
plaats en zullen vanaf nu éénmaal Lees meer »  

 

 

Alles wat je wil weten over successieplanning 
DINSDAG 2 OKTOBER, 20u00. Als mensen sterven, zijn ze dikwijls 
bekommerd wat er met hun bezittingen zal gebeuren. Belanden die 
wel bij hun naasten? Hoe wordt het verdeeld?  Zeker als mensen wat 
meer vermogen hebben, proberen ze de overdracht van hun 
bezittingen naar de volgende generatie te plannen. Over Lees meer »  
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Open Mic Inn 
WOENSDAG 3 OKTOBER, 20u. Wil je je nieuwe nummers live 
uitproberen? Of zoek je een gelegenheid om voor het eerst op een 
echt podium te staan? Kom dan naar de Open Mic Inn! Wil je 
optreden? Meld je dan aan via deze facebookpagina. Alle artiesten 
krijgen een drankje van Lees meer »  

 

 

Pyjama Movie Night 
VRIJDAG 5 OKTOBER, 20u. Af en toe moet je gewoon op je luie gat 
een film kijken en dat is exact wat we vanavond gaan doen! Omdat 
onze stoelen niet het ideale meubilair zijn, zetten we ze aan de kant en 
vullen we de herberg met kussens en dekens. Lees meer »  

 

 

Madani Jam 
ZATERDAG 6 OKTOBER, 20u00.    Madani Alsmani is inmiddels een 
bekend gezicht in de herberg. Hij kwam al verschillende keren spelen 
met de Nile Band, waar hij zanger en percussionist is. Nu organiseert 
hij zijn eigen jam en brengt ongetwijfeld zelf muzikant-vrienden mee 
maar iedereen is uiteraard welkom om Lees meer »  

 

 

Literaire Ontmoeting: Fahrenheit 451 

ZATERDAG 6 OKTOBER, 15u-17u. Praktische voorbereiding van het 
evenement ‘De Betere Boekverbranding’ op zondagnamiddag 7 

oktober in de abdij. Laatste werkvergadering van literaire ontmoeting 
Fahrenheit 451 voor medewerkers en geïnteresseerden. Inrichting van 
de site, taakverdeling en praktische afspraken. Samenkomst om 15 u. 
in het lavatorium op het binnenplein van de Lees meer » 
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De 19de eeuwse zeehaven van Gent. Een verhaal over kaaien, 
oevers, treinen en kranen 

ZONDAG 7 OKTOBER, 11-13u. Na de middeleeuwse structuurwerken 
ten behoeve van de scheepvaart op het Historisch Café van 3 juni, 
komt nu de 19de eeuw aan bod: Marc Pinte zal de verschillende 
zeehavenprojecten belichten. Aan de hand van historische beelden en 
kaarten gaat hij dieper in op de identiteit Lees meer » 

 

 

Board Games 

ZONDAG 7 OKTOBER, 15u-18u. In een herberg komen veel 
vermoeide reizigers over de vloer. Aan het einde van een lange dag 
kunnen ze eindelijk hun voeten onder tafel schuiven en, niet 
onbelangrijk, drinken. Soms blijven ze meerdere dagen om even tot 
rust te komen. Om de dagen door te Lees meer » 

 

 

Literaire Ontmoeting Fahrenheit 451: toonmoment 

ZONDAG 7 OKTOBER, 14u30-17u. De Betere Boekverbranding. 
Muziek, film, poëzie, installaties, literaire performances, gesprekken 
geïnspireerd op het boek van Ray Bradbury Fahrenheit 451. Gevolgd 
door Fahrenheitcafé in Herberg Macharius Iedereen van harte 
welkom! Klik hier voor het facebookevenement. Waar: Sint-Baafsabdij: 
14.30 u. – 17 u, Herberg Macharius: 16 u. Lees meer » 

 

 

Jazz Jam 

WOENSDAG 10 OKTOBER, 21u-23u. Tweede woensdag van de 
maand, tijd voor de Jazz Jam Macharius. Om 21u opent de jam met 
het vast begeleidingskwartet. Op het appèl: Kobe Boon (bas), Sergio 
Biffi (piano), Wim De Roeck (drums) en John Snauwaert. Om kwart 
voor tien start de eigenlijke jam. De Lees meer » 
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Sultry 

VRIJDAG 12 OKTOBER, 20u. Sweeping rhythms en intimate vibes. 
TRio bestaande uit Jana Pauwels op zang, Pieter Mortier aan de bas 
en Wannes Cornelis op drum. Klik hier voor het facebookevenement. 
Waar: Herberg Macharius, Coyendanspark 1 Wanneer: vrijdag 12 
oktober, 20u Lees meer 

 

 

 

 

 

Rondleiding in de abdij 
ZONDAG 14 OKTOBER, 14.30-16.00u. Jacques Huys, door de wol 
geverfde stadsgids én Buur van de Abdij, neemt je opnieuw mee op 
een fascinerende wandeling door de abdij. Hij onthult niet enkel het 
grote verhaal van anderhalf millennium wel en wee aan de 
samenvloeiing van Leie en Schelde, maar vergast Lees meer »  

 

 

België-Nederland op groot scherm 
DINSDAG 16 OKTOBER, 20u. Omdat we het wk missen en een 
wedstrijd tegen de noorderburen toch altijd speciaal is, zenden wij de 
oefeninterland vanavond uit. De match begint om 20u45. Klik hier voor 
het facebookevenement. Waar: Herberg Macharius, Coyendanspark 1 
Wanneer: dinsdag 16 oktober, 20u Toegang gratis  

 

 

De Zere Knie 
DONDERDAG 18 OKTOBER, 20u. Waait er een kille wind door de 
herberg? Voel je plots een klamme knokige knuist op je schouder? 
Geen tijd voor een #me-tootje, 4 vertellers sleuren je mee in een orgie 
van macabere verhalen. Wat knoflook en wijwater kan misschien 
soelaas brengen om achteraf de slaap Lees meer »  
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Woordkracht XV 
VRIJDAG 19 OKTOBER, 20u. Deze editie van het Gentse slam- en 
Hiphoppodium Woordkracht brengt opnieuw tal van artiesten, en er is 
ruimte voor onverwacht talent. Op het programma: Esohe 
Weyden, Mathieu Charles, Doorn Roosje en Monica Kamara. 
Tijdsschema: 19:30 deuren open 20:00 open mic 20:30 Monica 
Kamara 21:00 Doorn Roosje 21:30 Mathieu Lees meer »  

 

 

Consouling presents: in the abbey 
ZATERDAG 20 OKTOBER, 18u30. Consouling Sounds en Buren van 
de Abdij organiseren een concertavond in de Sint-Baafsabdij. LINE-UP 
18u45: Drekka 19u30: Common Eider, King Eider 20u15: Monnik 
21u10: Residuum Free Unit Klik hier voor het facebookevenement. 
Waar: Sint-Baafsabdij, ingang via de Groene Kerk in het 
Coyendanspark Wanneer: zaterdag 20 oktober, Lees meer »  

 

 

Shut Up and Write 
ZONDAG 21 OKTOBER, 15u. Voor wie graag schrijft, maar er niet toe 
komt. We zetten ons aan een tafel, starten een timer voor 1 uur en dan 
zwijgen we, en we schrijven. Na dat uur mag iedereen weer babbelen. 
Het is geen coaching en niemand hoeft voor te lezen (dat Lees meer 
»  

 

 

Bal Mundial 
VRIJDAG 26 OKTOBER, 20.00. Jong en oud zijn welkom op een 
gezellig dansfestijn en omdat er in Gent mensen met heel veel 
verschillende achtergronden wonen, willen we graag die diversiteit ook 
op de dansvloer een kans geven. Dj’s draaien dansbare muziek uit 
vele windstreken en dan is het gewoon Lees meer »  
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Herberg Macharius Brunch 
ZONDAG 28 OKTOBER, 11.00-13.00u. Het is inmiddels al een goede 
gewoonte geworden, brunchen in de herberg, op de laatste zondag 
van de maand. In het kader van onze WIJ zondagen, dagen die we 
graag delen met zoveel mogelijk buurtbewoners en vrienden, verzorgt 
buurtorganisatie Hand in Hand samen met Buren Lees meer »  

 

 

Wij!-zondag 
ZONDAG 28 OKTOBER, 15u. Wij-namiddag, buren-namiddag, een 
namiddag dat herberg Macharius en de Sint-Baafsabdij open zijn, 
maar dat er niet per se extra activiteiten zijn gepland. Een dag om te 
relaxen en om datgene dat er komt te laten komen… Maar ook om ‘op 

den bots’ pop-up activiteiten te laten Lees meer »  

 

 

Rondleiding in de abdij 
ZONDAG 28 OKTOBER, 14.30-16.00u. Claudine Mennens, door de 
wol geverfde stadsgids én Buur van de Abdij, neemt je opnieuw mee 
op een fascinerende wandeling door de abdij. Ze onthult niet enkel het 
grote verhaal van anderhalf millennium wel en wee aan de 
samenvloeiing van Leie en Schelde, maar vergast Lees meer »  

 

 

Halloweentocht 
WOENSDAG 31 OKTOBER, 18u. Na het succes van vorig jaar 
organiseren we opnieuw een halloweentocht in de wijk Macharius 
Heirnis. Waag je samen met vrienden of familie aan een griezelige 
tocht van ongeveer 3 km en geniet onderweg van animatie en een 
hapje en een drankje. Schrijf je op voorhand Lees meer »  
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Mother T & the Chicks – cd release 
VRIJDAG 2 NOVEMBER, 20.00-22.00u. Dromerig, explosief, mee 
tikken op de tafel, moeite hebben om stil te blijven zitten, alles 
passeert de revue, niets laat onberoerd. Mother T & The Chicks 
spelen akoestische blues, gospel en soul en brengen originele songs, 
geven nieuw leven aan traditionals, en graven vergeten schatten Lees 
meer »  

 

 

Historisch café – Virtuele reis naar de Wereldtentoonstelling 
in Gent in 1913 

ZONDAG 4 NOVEMBER, 11u-13u. “Aan de hand van meer dan 300 

foto’s uit de oude doos maken we samen met gids Christine Liagre 
een virtuele wandeling door de tentoonstelling. Hierbij worden ook de 
context van dit grootse gebeuren en de randactiviteiten in de stad van 
toen niet vergeten. Welkom Lees meer » 

 

 

Pannenkoeken en verhalen, bij het vallen der blaadren.. 

ZONDAG 4 NOVEMBER, 14u.  Zoals elk jaar sluiten de Buren van de 
Abdij het seizoen  in de Sint-Baafsabdij (het 12de intussen) af met 
voedsel voor wie dat wil.  Kwestie van het mooie abdijjaar dat we op 
deze wonderlijke plek alweer mochten beleven een beetje blij en 
feestelijk af te sluiten. We voeren een Lees meer » 

 

 

Board Games 

ZONDAG 4 NOVEMBER, 15u-18u. In een herberg komen veel 
vermoeide reizigers over de vloer. Aan het einde van een lange dag 
kunnen ze eindelijk hun voeten onder tafel schuiven en, niet 
onbelangrijk, drinken. Soms blijven ze meerdere dagen om even tot 
rust te komen. Om de dagen door te Lees meer » 
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Open Mic Inn 

WOENSDAG 7 NOVEMBER, 20u. Wil je je nieuwe nummers live 
uitproberen? Of zoek je een gelegenheid om voor het eerst op een 
echt podium te staan? Kom dan naar de Open Mic Inn! Vandaag de 
laatste van dit seizoen, maar na de zomer zijn wij terug met bergen 
talent Lees meer » 

 

 

Karaoke 
VRIJDAG 9 NOVEMBER, 20.00u. Het is weer tijd voor een nieuwe 
editie van Karaoke Macharius! Doe beroep op de muze, kam je 
repertoire uit en smeer alvast je stembanden, want vandaag sta je zelf 
op het podium, zijn de spots op jou gericht. Wil je alvast een 
nummertje oefenen? Hier Lees meer » 

 

Jazz Jam 
WOENSDAG 14 NOVEMBER, 21u-23u. Tweede woensdag van de 
maand, tijd voor de Jazz Jam Macharius. Om 21u opent de jam met 
het vast begeleidingskwartet. Op het appèl: Kobe Boon (bas), Sergio 
Biffi (piano), Wim De Roeck (drums) en John Snauwaert. Om kwart 
voor tien start de eigenlijke jam. De Lees meer »  

 

 

De Zere Knie – Koningen 
DONDERDAG 15 NOVEMBER, 20u30. 15 november is geen 
doordeweekse donderdag: ooit was het een vrije dag voor 
ambtenaren, en voor het onderwijs: de Dag van de Dynastie, oftewel 
het Feest van het koningshuis! Het DNA van Albert II blijft het land 
beroeren, maar er zijn wel straffere verhalen met pittige Lees meer »  
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Terug van ver weg geweest – The Moon and You 
VRIJDAG 16 NOVEMBER, 20.00u. The Moon and You brengen ons 
weer even naar de oostkust van de Verenigde Staten (Asheville, North 
Carolina), waar Melissa Hyman en Ryan Furstenberg hun muzikale 
residentie hebben. Dit jonge koppel brengt sinds 2011 Amerikaanse 
folk en experimenteerde met invloeden uit klassieke country en rock 
Lees meer »  

 

 

Bal Mundial 
ZONDAG 18 NOVEMBER, 15u. Jong en oud zijn welkom op een 
gezellig dansfestijn en omdat er in Gent mensen met heel veel 
verschillende achtergronden wonen, willen we graag die diversiteit ook 
op de dansvloer een kans geven. Dj’s draaien dansbare muziek uit 
vele windstreken en dan is het gewoon Lees meer »  

 

 

Leer alles over zonnepanelen op een solarware avond XL 
DINSDAG 20 NOVEMBER, 20u00. Hebt u nog de fameuze 
tupperware-avonden gekend? Die bijeenkomsten bij een gezin thuis 
waar toelichting werd gegeven over de plastic potjes van het merk 
Tupperware? In de jaren zestig en zeventig waren die zo populair dat 
ze bijna een begrip werden. Intussen zijn de tupperware-avonden 
Lees meer »  

 

 

Dialoogcafé: wonen in Gent 
DONDERDAG 22 NOVEMBER, 19u30. Wonen in Gent: lastige 
opdracht of waar genot? In deze reeks gesprekken van verkenning en 
ontmoeting willen we met een diverse groep mensen maatschappelijk 
relevante onderwerpen bespreken. Het is daarbij vooral de bedoeling 
dat we met anderen dialogeren, niet om hen van ons gelijk te 
overtuigen, maar Lees meer »  
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Dirty Habit Country Club – the awakening 
VRIJDAG 23 NOVEMBER, 20.00-22.00u. Erwin en Heather bezetten 
na lange afwezigheid nog eens ons podium, samen met de crew van 
de Dirty Habit Country Club, die drie jaar geleden de Herberg al eens 
onveilig maakten. De DHCC werd opgericht in 2009 als mentale 
schuilplaats voor mannen (en één deftige Lees meer »  

 

 

Herberg Macharius Brunch 
ZONDAG 25 NOVEMBER, 11u-13u. Het is inmiddels al een goede 
gewoonte geworden, brunchen in de herberg, op de laatste zondag 
van de maand. In het kader van onze WIJ zondagen, dagen die we 
graag delen met zoveel mogelijk buurtbewoners en vrienden, verzorgt 
buurtorganisatie Hand in Hand samen met Buren van Lees meer »  

 

 

Drink & draw 
ZONDAG 25 NOVEMBER, 15u. Het concept van de ‘Drink & Draw’ 

bijeenkomsten is eenvoudig: een groep creatievelingen komt samen 
om te tekenen (en iets te drinken). Iedereen kan aansluiten, je niveau 
maakt niet uit. De bijeenkomsten vinden om de twee of drie weken 
plaats en zullen vanaf nu éénmaal Lees meer »  
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Shut Up and Write 
ZONDAG 25 NOVEMBER, 15u. Voor wie graag schrijft, maar er niet 
toe komt. We zetten ons aan een tafel, starten een timer voor 1 uur en 
dan zwijgen we, en we schrijven. Na dat uur mag iedereen weer 
babbelen. Het is geen coaching en niemand hoeft voor te lezen Lees 
meer »  

 

 

 
 
Movie Night: Studio Ghibli 
VRIJDAG 30 NOVEMBER, 20u. Af en toe moet je gewoon op je luie 
gat een film kijken en dat is exact wat we vanavond gaan doen. Omdat 
onze stoelen niet het ideale meubilair zijn, zetten we ze aan de kant. 
Wij zorgen voor enkele kussens maar hoe meer jullie zelf Lees meer » 

 

 

Historisch Café – Sinterklaas smeert …. de Stemband 
ZONDAG 2 DECEMBER, 11-13u. Vandaag komt de Sint, naar goede 
jaarlijkse gewoonte, om 11u naar Herberg Macharius. Moeiteloos zal 
hij zijn weg vinden want de kinderen van ‘De Stemband’, alle kindjes 

uit de buurt én hun ouders zullen al stevig aan het zingen zijn. De 
Goede Man hoort allemaal liedjes Lees meer »  

 

 

Board Games 
ZONDAG 2 DECEMBER, 15u-18u. In een herberg komen veel 
vermoeide reizigers over de vloer. Aan het einde van een lange dag 
kunnen ze eindelijk hun voeten onder tafel schuiven en, niet 
onbelangrijk, drinken. Soms blijven ze meerdere dagen om even tot 
rust te komen. Om de dagen door te Lees meer »  
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Phil Hare – A Stranger I Came 
VRIJDAG 7 DECEMBER, 20.00-22.00u. Phil’s solo carrière begon 

meer dan dertig jaar geleden en hij groeide uit tot één van de 
markantste en meest beslagen Engelse akoestische folkmuzikanten. 
Zijn vele jaren podiumervaring als songwriter resulteerden bovendien 
in een doorwinterde eigen vrije stijl, die garant staat voor de nodige 
tongue-in-cheek humor Lees meer »  

 

 

Shut Up and Write 
ZONDAG 9 DECEMBER, 15u. Voor wie graag schrijft, maar er niet toe 
komt. We zetten ons aan een tafel, starten een timer voor 1 uur en dan 
zwijgen we, en we schrijven. Na dat uur mag iedereen weer babbelen. 
Het is geen coaching en niemand hoeft voor te lezen Lees meer »  

 

 

Jazz Jam 
WOENSDAG 12 DECEMBER, 21u-23u. Tweede woensdag van de 
maand, tijd voor de Jazz Jam Macharius. Om 21u opent de jam met 
het vast begeleidingskwartet. Op het appèl: Kobe Boon (bas), Sergio 
Biffi (piano), Wim De Roeck (drums) en John Snauwaert. Om kwart 
voor tien start de eigenlijke jam. De Lees meer »  

 

 

Woordkracht XVI 

VRIJDAG 14 DECEMBER, 20u. Deze editie van het Gentse slam- en 
Hiphoppodium Woordkracht brengt opnieuw tal van artiesten, en er is 
ruimte voor onverwacht talent. Op het programma: A M A Z U M I, 
Moyson-In-Spee, Sam Hoeck en Nouha Rannoun. Tijdsschema: 19:30 
deuren open 20:00 open mic 20:30 Nouha Lees meer » 
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Bal Mundial 

ZONDAG 16 DECEMBER, 15u. Jong en oud zijn welkom op een 
gezellig dansfestijn en omdat er in Gent mensen met heel veel 
verschillende achtergronden wonen, willen we graag die diversiteit ook 
op de dansvloer een kans geven. Dj’s draaien dansbare muziek uit 
vele windstreken en dan is het gewoon Lees meer » 

 

 

 

Music Night: This is not a Choir & Karaoke 
VRIJDAG 21 DECEMBER, 20.00u. This is not a 
Choir zet de avond in met eigenwijze covers. 
Nadien mag je zelf in de spotlights staan en de 
pannen van het dak zingen tijdens de Karaoke. 
This is not a Choir – een zestienkoppig 
vierstemmig zangkoor – zingt eigenwijze covers 

van The Lees meer »  

 

Broke Ass Benny’s ITC feat. Jakobistan : Christmas Extravaganza 
ZONDAG 23 DECEMBER, 15u. Buurman Fernant Zeste nodigt uit: Broke 
Ass Benny’s Intercontinental Traveling Circus featuring Poncho is not 
amused & Jakobistan voor het jaarlijks a-typisch kerstconcert! Klik hier voor 
het facebookevenement. Waar: Herberg Macharius, Coyendanspark 1, 
wanneer: zondagnamiddag 23 december om 15u 
  

 

 

 

 

 

Comédie et Bal Française      
VRIJDAG 28 DECEMBER, 20u. We sluiten 2018 af in Franse stijl! We komen in 
juiste sfeer met een Franse komedie en nadien dansen we samen de nacht in  
Franse chansons. Comédie Française – Omdat onze stoelen niet het ideale 
meubilair zijn, zetten we ze aan de kant. Wij zorgen Lees meer » 
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B.Hierbij gaan we in op een aantal grotere publieke activiteiten. 

 

Fire Fest 
 

 
 
ZATERDAG 24 MAART, 16u. Er zit vuur in je cultuur! De winter is voorbij, het licht en de warmte 
keren terug. Over de hele wereld vieren mensen dit met feest, lekker eten en…vuur! Vuur verbindt 
culturen en mensen, in het noorden en het zuiden. 
Kom mee over vuur wandelen en springen, een vurig hapje eten en feestvieren! Alles gebeurt in en 
rond de magische Sint-Baafsabdij. 
Het initiatief ontstond uit de Gents-Iraanse gemeenschap die naar jaarlijkse gewoonte Chaharshanbe 
Suri vieren. De traditie bestaat erin om over een vuur te springen in de week voor Nowruz (Perzisch 
nieuwjaar). We betrekken ook andere rituelen rond vuur uit verschillende culturen. We maken het 
programma binnenkort bekend. 
 
In samenwerking met Arshe vzw, Quakercirkels Gent, en VOEM in het kader van Belmundo. 
 

x  

 
 
ZONDAG 1 APRIL, 9u15.   Naar jaarlijkse traditie openen we het nieuwe abdijseizoen met een 
paaseierenraap in de binnentuin. Om 9u15 laten we de kinderen ‘los’ in de abdij. Iedereen vult zijn 
mandje en na een eerlijke herverdeling aan de poort, solidariteit begint immers ‘in de wieg’, kan 
iedereen zijn buikje vullen. Voor mama’s en papa’s, grotere zussen en broers, oma’s en opa’s, ooms 
en tantes, of buurtbewoners die tijdig uit bed zijn tout court, is er koffie, en vooral, samen genieten van 
enthousiaste kinderen en – hopelijk – een vroege lentezon. 
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Erfgoeddag 2018 in de Sint-Baafsabdij: “Kiezen” 

 
ZONDAG 22 APRIL, 10.00-18.00u. Thema van erfgoeddag 2018 is ‘Kiezen’ … en is er een meer 
passende plaats in Gent waar dit onderwerp aan bod kan komen dan de Sint-Baafsabdij. De 
vrijwilligers van de Buren togen aan het werk en toverden verschillende activiteiten uit hun hoed, 
zowel voor kinderen als voor volwassenen. 
Staat de Sint-Baafsruïne symbool voor de malaise in de kerk? En toch, ook nu nog kiezen mensen 
ervoor om in te treden in een abdij. Wat houdt dat in? Paul Oyen heeft zich hierin verdiept en geeft 
tekst en uitleg in de voormalige kapittelzaal, de plaats waar de monniken samenkwamen. 
Konden zij eigen keuzes maken, of telde enkel de regel van gehoorzaamheid? Trouwens, hoe werd 
een abt gekozen? 
De meeste activiteiten worden in de loop van de dag enkele keren hernomen, andere zijn doorlopend 
in de voor- of namiddag. Meer info over de activiteiten vind je op onze website. 

 
Literaire ontmoeting 

 
 
ZATERDAG 18 AUGUSTUS, 15.00u. Met een groep creatieve boekenvrienden kozen we op 3 maart, 
na een boeiende ideeënuitwisseling, voor het boek ‘Fahrenheit 451’ van Ray Bradbury, een brandend 
actuele sf-klassieker uit 1953. 
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De tekst is beschikbaar in talrijke talen en verfilmd in 1966 door François Truffaut. Samen met lezers 
van verschillende leeftijden en met diverse achtergronden willen we komen tot een originele 
verwerking van het verhaal. 
Op zondagnamiddag 7 oktober 2018 zal in Herberg Macharius en de Sint-Baafsabdij onze verbale, 
beeldende, muzikale, culinaire … respons op het boek getoond worden. 

 
Meerkorenfestival – Zingen voor vrede 
 

ZATERDAG 
12 MEI, 19u30. Wees erbij op dit unieke meerkorenfestival in het historische kader van de Sint-
Baafsabdij. Het Gentse wereldkoor Karibu, het solidariteitskoor Sapukay en het Franse koor 
Couleures Vocales Atlantique brengen een waaier aan liederen over en voor vrede. Een muzikaal 
klankbord voor de tentoonstelling ‘Give peace a chance. Pacifisme in België’. 

Les Goûts de Gand 

 

ZATERDAG 19 MEI. Op zaterdag 19 mei strijkt “Les Goûts de Gand” voor de 12de keer neer in de 
Machariuswijk. De wijk rond de historische Sint-Baafsabdij en het aanpalende Coyendanspark 
ontvangen artiesten uit België, Brazilië, Bulgarije, Congo, Indië, Roemenië, Senegal, Slovakije, 
Turkije, Syrië en Palestina … (en dan zijn we er misschien nog een paar vergeten).  
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De ganse buurt wordt omgetoverd tot een uniek muzikaal décor. 
Het Coyendanspark wordt een “Feria Mundial”, een wereldmarkt waar je lekker kan eten en drinken 
en allerlei spullen kan kopen. 
Een niet te missen Gratis stadsfestival op de plek waar Gent is ontstaan … op 2 dagen voor de 
Internationale dag van de Culturele Diversiteit. 

Klank’lig’concert in de abdij 
 

 
 
ZONDAG 17 JUNI, 10u30. Naar jaarlijkse gewoonte brengen Daniël Dutordoir en zijn medewerkers 
een “klankenconcert” in de abdijrefter. Klanken en vibraties van Tibetaanse klankschalen, gong, trom, 
oceandrum, shrutibox, monochord … vullen de ruimte en omhullen de liggende lichamen in het oudste 
gebouw Gent. Voor heel wat mensen is het telkens weer een, lavende ervaring. 
Gedurende het concert lig je op een matje (zelf mee te brengen) en om volledig comfortabel te liggen 
breng je ook best een deken en een kussen mee, het kan nog best fris zijn in de refter van de abdij. 
 

 
Zonnefeest in en rond de Sintbaafsabdij 
 

 
 
 
ZATERDAG 23 JUNI, 14u. De Sint-Baafsabdij is het oudste gebouw van Gent, een ideale plaats om 
stil te staan bij het verglijden van de tijd op de langste dag van het jaar. Buren van de Abdij en De 
Centrale doen dat al jaren met een midzomerconcert op deze droomplek.  
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Dit jaar trekken ze dat – samen met alle partners van Gent Zonnestad (dat Gent meer wil gebruik 
laten maken van zonne-energie) – open naar een heus zonnefeest. 
Wouter Deprez vertelt het feest ingetogen op gang. Vervolgens gaan we, samen met de Gentse 
schepen voor energie, Tine Heyse, en de mensen die van Gent Zonnestad een succes maken, 
bespreken hoe Gent de voorbije jaren meer heeft leren gebruik maken van de energie van de zon. 
Hoeveel procent van de Gentse consumptie komt nu uit zonne-energie? Kan iedereen van de 
goedkope zonnestroom genieten in Gent? Welke mogelijkheden liggen er nog open? Wat zijn de 
plannen van de stad? Waar maakt de Gentse energiecoöperatie EnerGent een verschil? Hoe kan een 
samenwerkingsverband zoals Gent Zonnestad in de toekomst nog meer bakens verzetten? 
Tussendoor brengt Wim Claeys het ‘Liedje van de zonne’ van Walter De Buck. 
De allerkleinsten worden verwend in het Coyendanspark en de Groene Kerk met kindergrime en 
spelletjes. Met een lokale pint in de hand kan je het info-marktje van onze partners ontdekken. Om 
18.30u brengen Los Flamencolicos de zon naar je toe met hun passionele flamenco in herberg 
Macharius. Of je kan in de Mercatelzaal luisteren naar Johan van Oikocredit die vertelt wat zonne 
energie voor ontwikkelingslanden kan betekenen. Na een lekker bord eten van 
vluchtelingenorganisatie Hand in Hand sluiten we af met België’s beste sitarspeler Bert Cornelis die 
samen met Abishek Lahiri, Parthasarathi Mukherjee & Somdatta Chatterjee een zonneraga brengt in 
de refter van de Sint-Baafsabdij met zijn wonderlijke akoestiek. 
Voor de voetballiefhebbers vertonen we de match België-Tunesië op groot scherm in Herberg 
Macharius van 14u tem 16u.  
 
 
 
 
 

Midzomerconcert: Bert Cornelis FT. Abhisek Lahiri, 
Parthasarathi Mukherjee & Somdatta Chatterjee 
 

 
 
ZATERDAG 23 JUNI, 20.00-22.00u. Bij het keren van het licht organiseren de Buren van de Abdij 
en De Centrale traditioneel een concert in de Sint-Baafsabdij. Dit jaar focussen we opnieuw op de 
muziek uit India met de Belgische sitarspeler Bert Cornelis. Buiten de Indiase klassieke muziek werkt 
Bert samen met o.a. Ghalia Benali, is hij vaste muzikant voor het Fire Dance Festival van Stromboli en 
maakte hij muziek voor verschillende dansvoorstellingen. 
Bert heeft een historische, speciale band met de Sint Baafsabdij. Hij is dan ook heel blij er weer te 
spelen en brengt voor de gelegenheid drie Indiase topmuzikanten mee, namelijk de magnifieke 
sarodspeler Abhisek Lahiri, de sublieme zangeres Somdatta Chatterjee en de excellente tablaspeler 
Partha Sarathi Mukherjee. 

Abhisek Lahiri: sarod 
De sarod is samen met de sitar het meest vooraanstaande instrument in de wereld van de Indiase 
klassieke muziek. Abhisek leerde de kunst al heel vroeg van zijn vader, de alom gerespecteerde 
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Pandit Alok Lahiri, en werd als tiener bestempeld als child prodigy.. Later groeide hij uit tot een van de 
meest gerespecteerde sarodspelers van vandaag. Hij speelde over de hele wereld, en ontving in India 
een ontelbare hoeveelheid awards voor zijn briljante benadering van de ragas en zijn verfijnde sarod 
technieken. 
www.sarodabhisek.com 
Partha Sarathi Mukherjee: tabla 
Partha is een voorbeeld van talent, kennis en veelzijdigheid. Zo is hij de prominente opvolger van de 
speciale stijl van zijn legendarische Meester Pt. Samta Prasad, begeleidde hij zowat alle grote 
sitarspelers over heel de wereld, is hij een veel gevraagde begeleider van klassieke zang, is hij een 
van de top tabla solo artiesten en participeerde hij aan talloze projecten over heel de wereld, o.a. met 
Ross Daly en Flamencogitarist Eduardo Niebla en begeleide hij vele dansprojecten.. 
www.youtube.com/user/divinetabla 
Somdatta Chatterjee: zang 
Somdatta groeide op in een heel muzikale familie enkreeg les van haar vader, oom en grootmoeder. 
Later ging ze in de leer bij dé guru van de Agra Gharana, Vidushi Subhra Guha.  Ook zij kreeg vele 
onderscheidingen van o.a. All India Radio en het Nationale Ministerie van Cultuur voor haar talent 
zowel in ´’Thumri-Dadra-Tappa’ (semi classical music) als in ‘khayal’ (Noord-Indiase klassieke 
muziek). 
 
 

 
Boekvoorstelling: ‘Het Spaans Kasteel, Gent. Van 
dwangburcht tot woonwijk’ 
 

 
 
ZONDAG 1 JULI, 14.00u.  De Buren van de Abdij stellen hun vierde boek ‘Het Spaans Kasteel, Gent. 
Van dwangburcht tot woonwijk’ voor. Na eerdere publicaties over de Sint-Baafsabdij en het slachthuis 
bestudeerden de historici van de Buren van de Abdij het ‘Spaanse Kasteel’ dat meer dan driehonderd 
jaar het stadsbeeld beheerste. De volledige geschiedenis van de site is nu vastgelegd. 
De publicatie is een vlot leesbaar maar wetenschappelijk verantwoord werk dat bovendien schitterend 
geïllustreerd is. Het werk van de eigen auteurs werd in belangrijke mate aangevuld door specialisten 
van De Zwarte Doos en de Universiteit van Gent. 

Eind 18de eeuw besliste Jozef II de functie van het Kasteel op te heffen. Waar het kasteel in slechts 
vijf jaar werd opgetrokken (1540-1545), zou het uiteindelijk meer dan honderd jaar duren vooraleer de 
laatste restanten verdwenen waren. Het huidige stratenplan in de Machariuswijk is nog steeds een 
van de weinige stille getuigen van deze periode. Na het verdwijnen van het ‘Spaans kasteel’ werd op 
een deel van de site het slachthuis gebouwd. Ook hiervan is nog maar één gebouw overgebleven. 
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Wij besteden in dit boek eveneens aandacht aan de meer subtiele sporen die nog verwijzen naar de 
tijd van het kasteel. Zo kunnen de stroppendragers en zij die de grote keizer herdenken niet 
ontbreken. En lieten de Spaanse soldaten effectief sporen na in onze woordenschat? 

Het Spanjaardenkasteel en wat ermee samenhangt, werpt nog altijd een ietwat ambigue schaduw op 
het heden. Karels optreden in 1540 was de zwaarste collectieve straf die de stad Gent ooit onderging. 
Het liet diepe sporen na. Het boek wordt voorgesteld aan de hand van een gesprek met de auteurs. 

ZONDAG 16 SEPTEMBER, 14u30. Buren van de Abdij publiceerden begin juli hun vierde boek ‘Het 
Spaans Kasteel Gent”. Het boek gaat over ‘onze’ Sint-Baafsabdij die op bevel van keizer Karel bijna 
volledig werd afgebroken voor de bouw van het enorme Spanjaardenkasteel dat tussen 1540 en 1850 
zowat de helft van de Machariuswijk besloeg. We stelden ook vast dat de helft van ons stratenplan 
eigenlijk in het kasteel is ‘gegroeid’. 
Tijdens het jarenlange werk aan dat boek leerden we Dirk Van Wittenberghe kennen. Hij bleek al 
geruime tijd te werken aan een digitale en ruimtelijke voorstelling van dat fameuze kasteel. Het is dit 
werk dat we op deze zondagnamiddag zullen voorstellen. 
Dirks driedimensionele werk laat toe om je voor te stellen hoe het kasteel er in die tijd uit zag, van 
buiten en van binnen. Waar stond de windmolen? Waar bevond zich de kruitfabriek of de 
kanonnengieterij? Waar waren er toegangspoorten? Hoeveel soldaten woonden er in het kasteel? En 
wat gebeurde er met het restantje van de abdij dat we nu nog de Sint-Baafsabdij noemen? 
Op die prikkelende vragen proberen wij een antwoord te geven door middel van een korte inleiding in 
herberg Macharius en een of meerdere wandelingen door de zone waar zich het Spaans kasteel 
destijds bevond. 
We verzamelen om 14u30 in Herberg Macharius. Daar krijgen jullie een inleiding. Nadien vertrekken 
we richting Dampoortstation waar de wandeling begint. Ze eindigt anderhalf uur later aan herberg 
Macharius waar jullie nog iets kunnen drinken. 
 
 

Coyendans (zaterdag) 

 
 
ZATERDAG 22 SEPTEMBER. Hét jaarlijkse buurtfeest van de wijk Macharius-Heirnis! 
Vandaag op het programma: 

10u-11u: Yoga-initiatie 
Neem je graag eens deel aan een yogales? Zowel voor beginners als voor gevorderden. Breng zelf 
een matje mee en doe bij voorkeur losse kledij aan. (locatie: in de groene kerk) 
10u-17u: Grote buurt-rommelmarkt 
Locatie: Sint-Baafsdorp, Gandastraat, Adalwinstraat, Coyendanspark. 
Met doorlopende animatie op het Sint-Baafsdorp: gekke fietsen, krijttekeningen, mobiele ontbijt- en 
koffiekar, muziek … 
Schrijf je in voor de grote buurt-rommelmarkt 
Doe je graag mee? Schrijf je dan in voor 10 september. Dat kan van maandag tot vrijdag tussen 9 en 
12 uur in het buurtcentrum. 
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Een standplaats is 4 meter en kost 5 euro. (max 2 standplaatsen per persoon) Je betaalt 5 euro extra 
per standplaats. Deze waarborg krijg je terug als je je afval meeneemt. 

12u-18u: Buurtorganisaties en bewoners tonen hun engagement voor de buurt 
– Honger stillen en dorst lessen: bar met uitgebreide keuze (non-) alcoholische dranken, huisgemaakt 
ijs en limonades, eetstandjes uit alle hoeken van de wijk en de wereld 
– Kinderanimatie: springkasteel, grime, pannavoetbal, bambox-bouwen, speld in de hooiberg, 
knutselen, petanque … 
– Babyspot: een plekje speciaal voor ouders met jonge kindjes 
– Live naai-atelier: knip of naai mee aan de langste Coyendans-vlaggenslinger! 
– Workshop knutselen met conservenblikken 
– En nog véél meer … 
14u-18u: Eerste Coyendans-petanquetoernooi 
Tijdens het buurtfeest gaat het eerste petanque-wijktoernooi van start. Vorm een ploegje met je buren 
in de straat en neem het tegen elkaar op. Misschien wint jouw straat wel de eerste Coyendans-
petanque-wisselbeker? 
Meer info over deelname aan het toernooi vind je verderop. 
De finale wordt gespeeld om 17.30 uur. 
14u-18u: Benieuwd naar de nieuwe buren? 
Breng een bezoekje aan de nieuwe locaties 
• De KAZEMATTEN (Kazemattenstraat 17), met tentoonstelling over verleden en toekomst, én meer 
info over de werking. 
• De Sloep – Onze Thuis (Kasteellaan 435) 
14u30: Wijkwandeling 
Buurtwerkster Nadine Rombout vertelt vanuit haar ervaring over deze boeiende wijk aan het water. 
Maak tijdens deze wandeling kennis met het rijke verleden van de wijk, de transformatie de laatste 30 
jaar en de impact ervan op het sociale leven. 
We spreken af aan Herberg Macharius, het witte poortgebouw aan de rand van het Coyendanspark. 
Op zaterdag en zondag, telkens om 14.30 uur. Inschrijven via het buurtwerk of op zaterdag aan de 
onthaaltent van het buurtwerk. 
14u30-15u15: Tai Chi initiatie 
Interesse in Tai Chi? Trek losse kledij aan en doe mee! 
Locatie: in de groene kerk.* 
16-12 uur 15e Muziekconcours De Beloften 
In de groene kerk. 
Ontstaan en gegroeid in de wijk gaat De Beloften er prat op de gezelligste muziekwedstrijd van het 
land te zijn. Met ex-winnaars als Bony King, Intergalactic Lovers en Protection Patrol Pinkerton heeft 
het concours intussen een ijzersterke reputatie opgebouwd. Uit meer dan 200 inschrijvingen koos een 
professionele jury 6 finalisten. Zij nemen het op 22 september live tegen elkaar op tijdens de finale. De 
winnaar wordt een jaar lang begeleid door muziekclub Democrazy. Kom zeker supporteren want we 
reiken ook een publieksprijs uit. 
21u-01u: Fuif in de tent, met dj Davy 
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Coyendans (zondag) 

 
 

ZONDAG 23 SEPTEMBER. Hét jaarlijkse buurtfeest van de wijk Macharius-Heirnis! 
Vandaag op het programma: 
11u: Het literair aperitief is dood. Leve het historisch café. 
Welkom in het bijzonder historisch café over het Coyendansfeest. In zijn huidige vorm bestaat het 26 
jaar maar het heeft een eeuwenoude voorgeschiedenis. Over dit verre en nabije verleden praten we 
met de vele personen die er nauw bij betrokken waren. En we wisselen van gedachten over de 
toekomst, met iedereen die de Coyendansfeesten in het hart draagt. Klik hier voor het 
facebookevenement. 
Een initiatief van de Buren van de Abdij. 
15u-19u: Karaoke Macharius 
Smeer je stembanden en geef het beste van jezelf tijdens de karaoke in de grote circustent. 
Een initiatief van de Buren van de Abdij. 
14u30: schermdemonstratie 
Een schermdemonstratie door schermclub Catena – in de refter van de Abdij! Zin om de schermsport 
eens van dichtbij mee te maken, in een uniek historisch kader? Kom dan zeker langs! 
14u30: Ontdek deze speciale plekken in de wijk via gratis rondleidingen 
• Rituelen in de grootste moskee van Gent 
Kom alles te weten over rituelen in de moskee: de rituele wassing, het dagelijkse gebed, het 
begrafenisgebed, de inzegening van het huwelijk … Daarnaast krijg je ook info over het gebouw. Wat 
was het vroeger? Wie heeft het gekocht en wanneer werd het voor het eerst in gebruik genomen? 
Inschrijven gewenst! 
• De Sint-Baafsabdij 
Naar jaarlijkse traditie leiden onze deskundige gidsen je door de oudste site van Gent en pellen ze 
laag na laag van dat rijke verleden. Ze geven ook toelichting bij de werking van de Buren van de Abdij. 
We spreken af aan de grote rode poort van de Sint- Baafsabdij in de Spanjaardstraat. 
• Wijkwandeling 
Buurtwerkster Nadine neemt je mee op sleeptouw door de wijk. Inschrijven gewenst! Afspraak aan het 
witte poortgebouw. 
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VRIJDAG 28 – ZONDAG 30 SEPTEMBER. Onze samenleving gaat onwennig om met de 
grenservaring van de dood. Men besteedt het eerder professioneel uit en aan rouwen wordt amper tijd 
gegund. Deze tentoonstelling en dit totaalspektakel biedt een artistieke reis en is een uitnodiging om 
stil te vallen en je te laten raken door het existentiële en kwetsbare thema van leven en dood. Beide 
zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben ze elk hun waarde. Geen leven zonder dood, 
geen dood zonder leven. 

PROGRAMMA 
Vrijdag 
10u: Tentoonstelling Beeldende Kunsten 
14u-16u30: Een participatief project van Wilde Vlechten/Doek vzw: “Wie is er bang voor Fatima 
Sultan?” 
20u: Luiz Marquez – The Ensemble Curanderos – “Ritos y Plegarias” (Riten en Gebeden) 

Zaterdag 
10u: Tentoonstelling Beeldende Kunsten 
13u30-15u10: vzw Circles – We have the choice 
19u30-20u15/21u15-22u: BE-STAAN IN/BE-STAAN UIT 

Zondag 
9u: Tentoonstelling Beeldende Kunsten 
10u-12u30: Een samenleving in verandering en in diversiteit: op naar een universeel relationeel 
Esperanto! (lezing van Lieve Willems) 
12u30-14u: Een gezellig samen-zijn 
19u30-21u: Walt Bosmans “Kamers vol liefde” 
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Consouling presents: in the abbey 

 
ZATERDAG 20 OKTOBER, 18u30. Consouling Sounds en Buren van de Abdij organiseren een 
concertavond in de Sint-Baafsabdij. 
LINE-UP 
18u45: Drekka 
19u30: Common Eider, King Eider 
20u15: Monnik 
21u10: Residuum Free Unit 
Klik hier voor het facebookevenement. 
Waar: Sint-Baafsabdij, ingang via de Groene Kerk in het Coyendanspark 
 
 

Halloweentocht 

 
WOENSDAG 31 OKTOBER, 18u. Na het succes van vorig jaar organiseren we opnieuw een 
halloweentocht in de wijk Macharius Heirnis. Waag je samen met vrienden of familie aan een 
griezelige tocht van ongeveer 3 km en geniet onderweg van animatie en een hapje en een drankje. 
Schrijf je op voorhand in bij LDC De Horizon, Ferdinand Lousbergskaai 12 in Gent of via deze link. 
 

 
 
 



Buren van de Abdij - activiteiten 2018 

70 

 

V.VENSTER OP DE WIJK, STAD EN WERELD 
 
Onze werking is geen onderonsje. Sinds de oprichting in 2007 zochten de Buren contact met zowel 
organisaties als individuen buiten onze vereniging, met wie we een visie deelden en die een 
inhoudelijke bijdrage aan onze werking in de breedste zin van het woord konden leveren. 
Samenwerking en kruisbestuiving stonden hierbij centraal.  
Dit overzicht is beperkt tot de 63 organisaties en verenigingen die dit jaar ons pad kruisten. Voor een 
vergelijkbaar overzicht van de enkele honderden individuele voordrachtgevers, debaters, schrijvers, 
vertellers, musici, bands, koren en andere performers verwijzen we graag naar bijlage 1 en 2 waarin 
een gedetailleerd overzicht is opgenomen.  

x ACV Oost-Vlaanderen 
x Arshe vzw 
x Bond beter Leefmilieu 
x Bond zonder Naam 
x Broederlijk Delen 
x Catena Schermclub 
x Consouling Sounds 
x Circles, vzw 
x De Schminkfabriek 
x De Sloep - Onze Thuis vzw 
x De Zere Knie vzw 
x Dégage 
x Dzjambo  
x Democrazy - De Beloften 
x Dienst Beleidsparticipatie Gent 
x Dienst Gebiedsgerichte Werking Gent  
x EnerGent cvba 
x Fietsersbond Gent  
x Gents Milieufront GMF 
x Gezinsbond afdeling Gent 
x Hand in Hand vzw 
x Hart voor Vluchtelingen 
x Hinkelspel cvba 
x Hiphopstraatgebeuren  
x Historische Huizen Gent 
x IN-Gent 
x Intercultureel Centrum De Centrale 
x IVAGO 
x Jeugdbond Natuur en Milieu Gent 
x Knack 
x KSA Macharius-Heirnis 
x Lichtschrijvers 
x Limerick 
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x Masala  
x Masereelfonds 
x MiramirO  
x Moskee Eyüp Sultan 
x Munt-uit/Fairfin 
x Muzikantenhuis / Tini vzw 
x Nakhla vzw 
x Natuurpunt Gent 
x OCMW - Lokaal Dienstencentrum De Horizon  
x Orbit vzw 
x Partago 
x Protestantse Kerk  Brabantdam 
x Quakerscirkels 
x Sikh Gemeenschap van Gent 
x Sint-Michielsbeweging 
x Stadsarchief Gent – De Zwarte Doos  
x Steinerschool  Kasteellaan 
x Stedelijke basisschool Trappenhuis 
x Stedelijk Buurtcentrum Macharius-Heirnis 
x Timelab 
x Uilenspel vzw 
x Universiteit Gent 
x Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren VELT 
x Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims VOEM 
x Victoria Deluxe 
x Vluchtelingenwerk Vlaanderen 
x VPRO 
x Vrede vzw 
x Werkgroep Vluchtelingen Gent 
x Wijkcomité 11.11.11 
 
 

  


