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I. ALGEMENE INLEIDING 
Net als de voorbije jaren hebben de Buren van de Abdij ook in 2019 meer dan 200 publieke 

bijeenkomsten georganiseerd. Het gaat om een vrij divers pakket van activiteiten: van de 

onthaaldiensten en rondleidingen in de Sint-Baafsabdij en de paaseierenraap in de abdijtuin, 

over de druk bijgewoonde karaokes en Bal Mundials naar de concerten, gesprekken, en 
boekvoorstellingen. Daarnaast zijn er de vele interne vergaderingen en bijeenkomsten om dit 

mogelijk te maken: van het dagelijks bestuur en het bestuur, van basisoverleg met de 

vrijwilligersgroep, van de verschillende werkgroepen, tot het schoonmaken van het 

Coyendanspark, het plukken van de peren in het Lousbergpark en het omzetten ervan in 

heerlijk peerappelsap dat in de herberg Macharius wordt aangeboden, het oogsten van de 

abdijhoning, de yogagroep Yogi van de Abdij,…  

Verder is er het Spaans Gewas, het project van stadslandbouw op het Spaanskasteelplein, dat 
op een paar jaar tijd is uitgegroeid tot een vast gegeven in onze wijk waarbij eerst een 

extreem droge zomer, en vervolgens een extreem warme zomer er niet in geslaagd zijn de 

teelt onderuit te halen. De meer dan 50 deelnemers – overigens een zeer divers publiek 

inzake etnisch-culturele achtergrond, leeftijd en sociaal-economische status – zijn over het 

algemeen zo geëngageerd dat hun ‘tuintje’ er desondanks groen en gezond bleef uitzien. Ook 

al omdat de kerkraad van de Machariuskerk zo vriendelijk was ons toe te staan om het 

regenwater van het immense kerkdak op te vangen en te gebruiken. Het is ook voor de niet-

deelnemer overigens een waar genoegen door die kleurrijke oase te kunnen stappen of 
fietsen. 

Er is in de loop der jaren een heel ruime basiswerking gegroeid. Heel wat van die 

terugkerende activiteiten, zoals het Historisch Café, de Zere Knie (verhalencafé), de karaoke 

en de Bal Mundial (dans) kenden in 2019 groeiend succes: de herberg zat dikwijls tjokvol.  

De Buren zijn altijd een huis met vele kamers geweest, we hebben het altijd als onze plicht 

ervaren om de voorstellen en/of ideeën die buren en burgers ons aanreiken voor activiteiten 

op onze prachtige site (Sint-Baafsabdij, Coyendanspark en herberg Macharius) mee mogelijk 
te maken. We willen open staan voor veel. Onze statuten hebben daarom ook een breed 

vangnet opgesteld door onze doelstelling als volgt te omschrijven: we willen passende 

activiteiten organiseren die bijdragen tot gemeenschapsvorming en sociale samenhang, 

culturele verrijking, historisch inzicht en duurzame ontwikkeling. Alles wat daaronder valt - 

en dat is heel veel - verdient een kans.  

Een mooi voorbeeld hiervan zijn de Passanten, het accordeonorkest dat in de zomer van 2019 

– tijdens de junimaand die helemaal in het teken van het project De Passanten stond – het 

daglicht zag en nu verder zal worden uitgebouwd.  

Vrijwilligerswerking 
Zo’n brede activiteitentros is uiteraard niet mogelijk zonder een stevige vrijwilligerswerking. 
2019 was een jaar waarin we probeerden om meer aandacht te hebben voor het begeleiden en 

coachen van onze grote groep vrijwillige medewerkers. Dat werd de kerntaak van onze 
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betaalde kracht(en). Die konden we op hun beurt wat beter omkaderen met een nieuw en 

ruimer dagelijks bestuur dat gaandeweg leerde om oordeelkundiger om te gaan met betaalde 

krachten in een organisatie met veel vrijwilligers. Dat dagelijks bestuur zag er mee op toe dat 

de rol van begeleiding en coaching van de vrijwilligers in herberg en abdij centraal bleef in 
het takenpakket van de betaalde kracht die dan ook in niet onbelangrijke mate bijdraagt tot de 

werking. Niet door alles zelf te doen – dat zou totaal onmogelijk zijn uiteraard – maar door 

de vrijwilligerswerking te stimuleren en ondersteunen. De resultaten bleven niet uit: de 

vrijwilligerswerking liep als een trein in zoverre dat er soms (kleine) frustraties ontstaan 

omdat niet iedereen evenveel achter de bar van de herberg kan staan als hij of zij dat wel zou 

willen. Gelukkig is de vereniging die mag worstelen met dat soort “problemen”. 

Het nieuwe financiële team legde in overleg met de rest van het bestuur accenten die nauwer 

aansloten bij onze doelstellingen en de overeenkomst met de stad: iets minder concerten, en 
iets meer activiteiten waar het samenzijn en de activering centraler staan.  De karaoke, de 

leesclub, de repetities van de Stemband, de maandelijkse brunch, Bal Mundial, yoga, de open 

Mic,… zijn allemaal formats die expliciet op samenzijn of activering, of beiden, inzetten, 

zonder onze begroting te bezwaren.  

2017 en 2018 waren de eerste jaren waarin de Buren van de Abdij verlies boekten. In 2019 

werd daarmee komaf gemaakt, en konden de verliezen van de voorbije jaren goedgemaakt 

worden. Dat was ook noodzakelijk om over een buffer tegen mogelijk onheil te beschikken.  

Buurtwerking 
Opvallend is dat de Buren van de Abdij in 2019, nog meer dan in 2018, hun steentje 

bijdroegen tot de buurtwerking, in nauw overleg en goede samenwerking met het Stedelijk 
Buurtcentrum Macharius-Heirnis.  

De bloemenmarkt op het Sint-Baafsdorp wordt meer en meer door de Burenwerking 

gedragen. Ook in het buurtfeest de Coyendans die ooit quasi volledig door het Stedelijk 

Buurtcentrum werd gedragen, spelen de Buren een groeiende rol. De zondagactiviteiten van 

de Coyendans worden door de Buren gedragen, maar ook op zaterdag organiseren wij zowat 

de hele barwerking, en ook het avondlijke dansfeest ging dit keer door in de herberg. De 

opbrengsten worden verdeeld onder de meewerkende buurtactoren. Het initiatief ‘Café Irene’ 
dat grotendeels los van de Buren uitstond, werd vlot in het geheel van het buurtfeest 

geïntegreerd, en wijst eveneens op een groeiende rol van de buurt zelf in de organisatie en de 

invulling van het feest. Dat is een goede zaak en de Buren hebben goeie contacten met deze 

groep die van plan lijkt een blijvende rol te spelen in de wijk. Het ‘rode meisje’ alias ‘de 

Loreleie’ zal mogelijks in een bronzen variant gepresenteerd worden op de Coyendans 2020. 

De samenwerking met het stedelijk buurtcentrum vlot bijzonder goed. Dat blijkt ook uit de 

samenwerking tussen Buurtcentrum, dienstencentrum De Horizon en Buren van de Abdij in 

de creatie en uitvoering van het groeiende Halloweengebeuren. Net als de Paaseitjesraap is 
dit een gebeuren dat jong en oud, hoog-en laaggeschoold bijeen brengt.  
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De herberg Macharius is sinds zijn ontstaan in 2012 uitgegroeid tot een ankerplaats in de 

buurt, een plaats waar mensen op gezette tijden altijd kunnen aanlopen om iets te drinken en 

vooral om er iemand te ontmoeten. Buurtwerking is er niet enkel bij grote evenementen maar 

het hele jaar door en de herberg speelt daar een belangrijke rol in. Het is een heuse 
ontmoetingsplaats geworden waar mensen en groepen altijd kunnen op terugvallen als ze dat 

willen. Het feit dat de Buren van de Abdij over een vaste medewerker beschikken, maakt het 

makkelijker om die permanentie te garanderen – uiteraard niet omdat die medewerker zelf die 

permanentie verzorgt, maar omdat hij de vrijwilligerswerking stimuleert en mee schraagt. 

Divers 
De grotere events in de abdij zijn elk jaar weer hoogtepunten. De erfgoeddag rond het thema 

‘Hoe maakt u het?’ entte zich in 2019 bijzonder goed op de vele ambachten die in de loop der 

eeuwen in de abdij plaatsvonden. Het leverde een ruim en gevarieerd programma op.  

Met het multiculturele muziekfeest Les Goûts de Gand – in nauwe samenwerking met De 

Centrale - wordt onze site een plek waar de diverse stemmen van Gent zich thuis kunnen 
voelen. Het midzomerconcert was dit jaar voor het eerst betalend – met tegemoetkoming 

uiteraard – maar dat belette niet dat de abdijrefter vol zat. Naast de muzikale Oostwestreis 

Picea Orientalis onder leiding van de Syrische violist Shalan Alhamwy, brachten violist en 

kind-aan-huis Wouter Van den Abeele, de Taiwanese aboriginal Sangpuy (zang, neusfluit, 

gitaar) en de Senegalezen Bao Sisiko (op kora) en Mola Sylla (zang) een unieke muzikale 

ontmoeting.  

Ook de Chinese Volksrepubliek waaide in 2019 onze werking binnen. Een aantal Chinese 

Gentenaren kwam met het voorstel om ‘te zingen voor Gent’. Ze maakten een bloemlezing 
van Chinese muzikale cultuur (over de eeuwen heen) en repeteerden die meermaals in de 

herberg. Ze brachten “Chang Zai Gen te, Zang voor de Gentenaar” voor een gemengd 

publiek van Belgen en Chinezen ten gehore op 15 september.  

Nadien werden we ook gecontacteerd door de CHISAG – de Chinese students Association of 

Ghent. Zij wensten graag met ons samen te werken. We gaven hen op de laatste openingsdag 

van de abdij een rondleiding op de site, terwijl zij hielpen bij het bakken van pannenkoeken, 

een jaarlijkse traditie op de laatste openingsdag. Ze aanhoorden tevens het verhaal van de 
Filipijnse gast van 11.11.11 over klimaatverandering in de Filipijnen. Dat belet niet dat we 

ook kritische zin over de Volksrepubliek ontplooiden en het boek ‘Chinese propaganda 

verblindt de wereld’ van de Gentse sinologe Jeanne Boden voorstelden in de herberg.  

Er waren overigens nog interculturele gesprekken. Imam Khalid Benhaddou en professor in 

de moraalfilosofie Patrick Loobuyck presenteerden er hun gezamenlijke boek ‘Verdwaald in 

verlichting’. In december stonden we stil bij de “Oostfronters van toen en nu” met de 

historici Bruno De Wever en Frank Seberechts, de sociologe Nadia Fadil en Fatima 

Ezzarhouni, de moeder van een Syriëstrijder, het werd een aandoenlijke en diepgravende 
avond.  
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Nog in het hoofdstuk boeken, maakten de Buren de uitgave van het boekje ‘Vier brieven aan 

Jenny’ mee mogelijk. We organiseerden in 2019, samen met boekhandel Walry, een aantal 

erg succesvolle boekvoorstellingen. Maar de Walry in de naam van de boekhandel verwijst 

tevens naar Jenny Walry, onze voormalige buurvrouw die decennia op een boogscheut van de 
herberg heeft gewoond, en in 1969  de boekhandel oprichtte. De boekhandel werd in 2019 

dus vijftig jaar – sowieso al niet evident in deze tijden – en de huidige eigenaar, Paul Luyten, 

wenste dat niet ongemerkt te laten voorbijgaan. Hij nodigde vier auteurs uit om een brief te 

schrijven aan Jenny: Stefan Hertmans, Pascal Verbeke, Gita Deneckere en John Vandaele. 

Het boek werd voorgesteld in de abdijrefter, en paste zo in de rij Jenny Walrygesprekken die 

we als Buren hebben georganiseerd.  

Verleden week 
Oog voor geschiedenis hebben de Buren altijd al gehad. De historische café’s en de 

rondleidingen spreken daarover boekdelen, maar het was natuurlijk bijzonder dat de hele 

faculteit geschiedenis van de UGent najaar 2018-voorjaar 2019 in onze wijk neerstreek om de 
vele lagen van de geschiedenis van onze wijk af te pellen, en in gesprek te gaan met talloze 

buren. De Buren van de Abdij hebben dit project op allerlei manieren gefaciliteerd. De 

belangwekkende resultaten van het project ‘Verleden week’ werd in de eerste week van april 

aan de buurt voorgesteld.  

Passanten 
Met het project De passanten wilde onze vaste medewerkster Elza Jeanty ‘passanten’ – 

mensen die letterlijk aan de herberg passeren – naar binnen trekken door hen de kans te 

bieden hun ding te doen. De hele maand juni waren er dan ook haast dagelijks activiteiten. 

De passanten, een orkest van lokale muzikanten, zal een blijvend resultaat van die maand 

zijn.  

Een heus wijkbos in Congo 
2019 was een jaar van hitterecords in België en zijn buurlanden. Dat heeft ongetwijfeld te 
maken met de klimaatverandering. Overal ter wereld stonden bossen in lichterlaaie. Het gaf 

ons initiatief om het project Faja Lobi te steunen een extra-dimensie. Dat project waarmee 

onze buurman Jurgen Heytens bossen bouwt in de Democratische Republiek Congo is 

succesvol: momenteel staat de teller al op 2500 hectaren.  

We vatten het plan op om een bos te planten ter grootte van onze wijk: 50 hectaren. Dat 

“wijkbos” kost 25.000 euro. De Buren zien dit niet louter als een initiatief van henzelf maar 

willen eigenlijk de buurt samenbrengen in deze strijd tegen de klimaatverandering. Dat is 
enigszins gelukt in 2019. Onze stand op de Coyendans was erg succesvol: vele mensen 

kochten bomen. Café Irene reserveerde een groot deel van zijn opbrengsten voor het 

Wijkbos. Ook het Trappenhuis organiseerde zijn Trappenhuis for life ten bate van het 

wijkbos. Al bij al brachten we vorig jaar – samen met een stedelijke subsidie – al 7.500 euro 
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bijeen voor het wijkbos, goed voor 15 hectaren aan vers bos die nu al geplant worden in het 

dorp Tomoki. We proberen in 2020 dit project nog meer te laten leven in de wijk.  

Het BBC-overleg 
De Buren van de Abdij werkten ook actief mee aan het opnieuw op gang brengen van een 

soort overleg tussen gelijkaardige initiatieven. In samenwerking met Cabane Banane en 

Bloemekesforum werd de draad weer opgenomen en vormde zich in enkele vergaderingen 
een netwerk van betekenisvolle organisaties die we het BBC-overleg zijn gaan noemen. 

Daarbij staat BBC voor Buurtinitiatieven, Burgercollectieven en commons. We hebben er 

bewust voor gekozen om de naam wat breder open te trekken dan commons alleen. Ten 

eerste omdat niet iedereen vertrouwd is met die term. Ten tweede omdat sommige 

organisaties niet echt als een common te bekijken zijn, maar desondanks erg waardevol zijn 

en graag bij het overleg betrokken worden. We hebben overigens zelf contact gezocht met de 

dienst Beleidsparticipatie omdat we de samenwerking met hen altijd waardevol hebben 

gevonden. Het verschil met het eerdere initiatief is evenwel dat het stuur nu bij de BBC’s zit. 
De Buren van de Abdij zijn in dat proces een van de trekkers en stellen heel graag de herberg 

ter beschikking voor dit overleg. 

Statuten afgestoft en voor het eerst een intern reglement 
Om ons in regel te stellen met de nieuwe wetgeving en omdat het na zeven jaar werking 

sowieso nuttig was om onze statuten eens af te stoffen, is in 2019 intensief gewerkt aan een 

ontwerp van nieuwe statuten. Die statuten werden met alle geïnteresseerde vrijwilligers 

besproken. De cruciale uitdaging om tegelijk heel erg toegankelijk te blijven voor iedereen 

die wil meewerken én tegemoet te komen aan de formele wettelijke vereisten van een vzw, is 

gebleven.  

 Daarnaast werd ook voor het eerst, ook alweer na goedkeuring door alle geïnteresseerde 
vrijwilligers, een intern reglement tot stand gebracht. Beide werkzaamheden hebben heel wat 

energie gevergd van een aantal van onze bestuurders. Op het moment dat we dit schrijven 

zouden de teksten ook formeel zijn goedgekeurd maar de coronacrisis stak er voorlopig nog 

een stokje voor. 
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II. BEKNOPT OVERZICHT ACTIVITEITEN SINT-BAAFSABDIJ 
Tussen 31 maart en 3 november stelden onze vrijwilligers elke zondagnamiddag de abdij 

open voor het grote publiek. Belangstellenden konden genieten van één van de zestien gratis 

rondleidingen onder leiding van onze ervaren gidsen Jacques Huys, Claudine Mennens en 

Paul Oyen. 
Zoals vorige jaren gaven we aan iedereen die het wou een informatiebrochure over de abdij, 

geschreven door Marc Hanson. Dit jaar hebben we de brochure vertaald in het Engels en 

Frans voor buitenlandse bezoekers. Dit bleek een groot succes, want halverwege het seizoen 

moesten we al een nieuwe oplage laten drukken.  

Daarnaast organiseerden we ook tal van andere activiteiten in de abdij die je hieronder kan 

terugvinden: 

Fire Fest, Gentse historici in spe bezetten onze wijk, Paaseitjes rapen in de Abdij, 
Erfgoeddag: Hoe maak je het?, 16 Rondleidingen in de Abdij, Buurtfeest Coyendans met 

concert en schermdemonstratie, Cosmic Nights, Community of Listeners, Midzomer in de 

Abdij met concert, Meerstemmig Gent: Dag van de Polyfonie, Boeddhadagen in de Sint-

Baafsabdij , Les Goûts de Gand, Consouling Sounds Presents, Halloween:Boe!, Rouw en 

Afscheid in Muziek en Woord, Laatste abdijdag van het seizoen, Jaarlijks Burenetentje, 4 

brieven aan Jenny. 

De werkgroep Stadslandbouw heeft enkele bijenkasten staan in de abdijtuin. Onze imker 

verzorgt de stadsbijtjes die ons in ruil heerlijke honing schenken. Elk jaar komen enkele 
buren samen in de herberg om de raampjes van de honingraten te ontzegelen en de honing 

eruit te slingeren.  

En zoals vroeger de gewoonte was in abdijtuinen staan er enkele kruidenbakken die verzorgd 

worden door vrijwilligers. 

III. BEKNOPT OVERZICHT ACTIVITEITEN HERBERG MACHARIUS 
De Herberg is de warme plek waar Buren samenkomen om elkaar te ontmoeten. Maar er 

wordt ook gewerkt. Alle interne burenactiviteiten, zoals vergaderingen van de Grote Raad, de 

Stuurgroep en het Dagelijks Bestuur vinden er plaats, naast de vele kleinere vergaderingen 
van onze actieve werkgroepen.  

We reserveren het gebruik van de herberg ook niet strikt voor onszelf maar laten er zoveel 

mogelijk andere organisaties gebruik van maken. 

In 2019 kwam Makkie de woensdagnamiddag aan huiswerkbegeleiding doen in de Herberg 

en het kinderkoor De Stemband kwam er elke zaterdag repeteren onder leiding van Wim 

Claeys. Onze buren van de Horizon waren er welkom en ook enkele diensten van Stad Gent 

vonden de weg naar de Herberg. De Fietsersbond en EnerGent hadden er hun vaste stek voor 
hun vergaderingen en tijdens de Gentse Feesten vond Miramiro er een onderkomen. 

De overige organisaties die één of meerdere dagen onze Herberg gebruikten kan je hieronder 

vinden:  
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Boomtown, Cluster vzw, Ekstermolengroep, Gentse Gidsen, Gents Milieufront, de 

Jeugddienst van Stad Gent, Kompanjon vzw, Majin Huis vzw, Netwerk Duurzame Mobiliteit, 

SOS St Anna, Stad Gent, Studio Orka, Trappenhuis, Universiteit Gent en UZ Gent. 

Maar natuurlijk is de Herberg ook de plek waar buren komen om deel te nemen aan één van 
onze talrijke activiteiten. In totaal waren dat in er meer dan 130 met een gemiddelde van 50 

bezoekers per activiteit. Een kort overzicht hiervan is hieronder opgelijst. 

 

27 #  Concerten : Loosey Goosey, Hopeless Romanticism, People in Houses, Raha, Lies en 

Jeroen, Sara Salvérius, Roots, Luciano Massa, Toonmoment Folksamenspel Academie, 

Band on the Moon, Cosmic Night, Toonmoment Kleinkunst, Kleinkunst met 

Suzanntine, Bad temper Joe en F. Zeste, Olivier Vander Bauwede Trio, Nouvelle 

Harmonie Bruxelloise d’Acordeons, Chang.Zai Gen Te : Zang voor de Gentenaars, 
Karavaani Orkestra, Chapulines, Dirty Habit Country Club, Freddy Webber Millenial 

Angst Tour, Consouling Sounds : A Sun Amissa, Steven H., Enoewast, Bipolar Bows, 

Jim Cain, F. Zeste Christmas 

8 #  Bal Mundial, De Zere Knie vertelt 

6 #   Boekvoorstellingen, Herberg Macharius Brunch in samenwerking met Hand in Hand, 

Historisch Café, Jazz Jam, Karaoke 

5 #   Board Games, Macharius leest, Shut Up and Write 

4 #   Cinemacharius, Open Mic 

3 #  After Work Drink, Bijeenkomsten Commons, Vertelweekend,  

2 #   Erfgoeddag, Gesprekavonden, Luie Zondag, Voetbal en koers 

1 #  After Holiday Drink, Ginkgo boomplanting, Halloween, Info-avond Faja Lobi, Info-

avond Spaans Gewas, Muziekquiz, Nieuwjaarsreceptie, Taartennamiddag, Uitstap:La 

Boucle Noire, Vernissage Cubes, Zeemeerminnenfestival 

IV. DETAIL ACTIVITEITEN ABDIJ EN HERBERG 

A. GEDETAILLEERD OVERZICHT PUBLIEKE ACTIVITEITEN 

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN 

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 uit vele windstreken en dan is het gewoon aan 

ons allen om mee te doen, om tevreden glimlachend toe te kijken of gewoon te genieten. 
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Board Games Macharius 
De spellennamiddag in de herberg. Naast klassiekers als schaken en kaarten voorzien wij nog 

een veel groter aanbod aan allerlei alternatieve spelen voor de bezoekers… Denk aan 

Kolonisten van Catan, Ticket to Ride en Wingspan. 

Herberg Macharius Brunch 
Iedere laatste zondag van de maand organiseren we een wijkbrunch in herberg Macharius. 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 de 
Abdij een brunch. 

 

Jazz Jam Macharius 
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. 

Karaoke Macharius 
Onze maandelijkse karaoke avond! 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. 

Luie Zondag 
Soms moet het niet meer zijn dan een ‘luie zondag’… Een dag 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. 

Open Mic Inn 
Ons open podium voor singer/songwriters. 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! 
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Shut Up &  Write 
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. 

Rondleiding in Abdij 
Jacques Huys en Claudine Mennens, door de wol geverfde stadsgidsen én Buren van de 

Abdij, nemen je 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 je ook op een aantal leuke anekdotes. 

Wandeling over het Monachisme  
Wij stellen ons tot op vandaag de vraag waarom iemand monnik of moniale werd/wordt. Die 

vraag werd ook al gesteld eind 3de eeuw na Chr. door tijdgenoten, toen Christenen zich 

terugtrokken in de woestijn van Egypte, om te leven als monnik of moniale. Paul Oyen, buur 

van de abdij wil proberen vanuit historisch standpunt hier een antwoord op te geven. 

Macharius leest 
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. We bespreken het gelezen boek en kiezen nieuw leesvoer. 

JANUARI 

De Zere Knie vertelt: Janus 
DONDERDAG 17 JANUARI, 20:30  Januari, de openingsmaand van het nieuwe jaar, genoemd 

naar de romeinse god Janus, die zag wat voorbij was, en keek naar wat komen gaat. De god 

die de poort sluit én opent. Hij zou de ideale verteller kunnen zijn: hij heeft het verleden 

gezien, en weet het naar de toekomst te vertalen… Maar wees gerust, de Zere Knie-vertellers 
gaan zich geen goddelijke proporties aanmeten. Daarvoor zijn zij te aards van aard (ach ja, 

die zére knie, begrijpt u wel). 

Kom gerust luisteren; benieuwd welke kant van de Januskop u het meest aanspreekt?! 

En we gaan er ene drinken op ’t nieuwe jaar! 

Bal Mundial 
ZONDAG 20 JANUARI, 15:00 

Loosey Goosey 
VRIJDAG 25 JANUARI, 20:00  Sommigen zeggen dat Loosey Goosey als een roedel 

verweesde straathonden uit de jaren ’30 van de vorige eeuw liederen zou vertolken over 
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liefde, dood, oorlog, drank en moord. Daarvoor zouden zij op eigenzinnige wijze putten uit 

het werk van onder meer Brecht & Weill, Waits, Cohen en anderen.  

Herberg Macharius Brunch 
ZONDAG 27 JANUARI, 11:00-13:00 

Shut Up and Write 
ZONDAG 27 JANUARI, 15:00 

FEBRUARI 

Karaoke Macharius 
VRIJDAG 1 FEBRUARI, 20:00 

Historisch Café – Reis door Iran 
ZONDAG 3 FEBRUARI, 11:00  De Islamitische Republiek Iran is een groot land in het 

Midden-Oosten dat tot de verbeelding spreekt. In december reisde Elza Jeanty er naartoe en 

daarover komt ze vandaag vertellen. Aan de hand van een fotoverslag kom je meer te weten 

over de mensen, de geschieden en het eten. 

 

Board Games Macharius 
ZONDAG 3 FEBRUARI, 15:00 

Open Mic Inn 
WOENSDAG 6 FEBRUARI, 20:00 

Mijn Weg/Tariqui/Ma Route 
VRIJDAG 8 FEBRUARI, 20:00  “Wij zijn een volwaardig onderdeel van de samenleving, een 

participerende groep, die actief lid is en die vindt dat conflict of vooroordelen niet zomaar 
kunnen. Dit project geeft ons de kans om niet langer “monddood” te zijn, maar onze 

krachtige stem te laten horen. 
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Startbijeenkomst Passanten 
ZONDAG 10 FEBRUARI, 15:00  Vandaag gaan we echt van start met ons project Passanten! 

Wij zijn benieuwd naar de bezigheden, verzamelingen, talenten van onze bezoekers, van 

jullie. Daarom stellen we heel juni de deur van herberg Macharius open voor iedereen die iets 

wilt komen doen. Mensen komen toe, doen hun ding maar niet zonder iets achter te laten. 

Jazz Jam Macharius 
WOENSDAG 13 FEBRUARI, 21:00 

Hopeless Romanticism 
VRIJDAG 15 FEBRUARI, 20:00  Hopeless Romanticism verzorgt voor u een muzikale avond 

in de uiterst gezellige Herberg Macharius. In een wervelwind van verscheidene takken van de 
indie, de jazz, stofwolken folk en zelfs de wortels van de pop en folk waaien zij enthousiast 

en melancholisch door uw gehoorkanaal. 

Bal Mundial 
ZONDAG 17 FEBRUARI, 15:00 

De commons van Gent vertellen 
WOENSDAG 20 FEBRUARI, 20:00  Gent telt vele burgerinitiatieven, burgercollectieven, 

commons… onze stad lijkt op een tapijt dat bezaaid is met een bonte rijkdom die moeilijk te 

overzien is. Om die rijkdom beter te leren kennen, en van elkaar te leren, zal herberg 

Macharius geregeld zijn deuren openen voor een gesprek. 

De Zere Knie vertelt: Valentijn Blues 
DONDERDAG 21 FEBRUARI, 20:30  We zijn net 1 week na Valentijn, en zie: de bloemen 

hangen al slap in de vaas, van de kaarsen rest enkel wat treurig gedruip op tafel of tapijt, 

exotische parfums zijn vervlogen, hartstochtelijk gehijg hervalt in toonloos gesnurk… U 

merkt het, boeiend materiaal voor pittige vertelsels! 
Veerle en Hilde zullen u met liefde over uw Valentijn-kater helpen, met verhalen als een 

zachte pleister voor de zere ziel. 

Movie Night: Coen brothers 
VRIJDAG 22 FEBRUARI, 20:00  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 meebrengen 

hoe gezelliger het wordt. In pijama komen mag ook 

Herberg Macharius Brunch 
ZONDAG 24 FEBRUARI, 11:00-13:00 
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Shut Up and Write 
ZONDAG 24 FEBRUARI, 15:00 

Infomoment nieuw seizoen ‘Het Spaans Gewas’ 
WOENSDAG 27 FEBRUARI, 20:00  In het voorjaar van 2018 hadden een aantal mensen van 

‘vzw Buren van de Abdij’ het idee om enthousiaste tuiniers bijeen te brengen en tegelijk de 

Machariuswijk een stukje groener te maken. 

 

Macharius leest: ‘Mazzel Tov’ van Margot Vanderstraeten 
DONDERDAG 28 FEBRUARI, 20:00 

MAART 

After Work Drink Passanten 
VRIJDAG 1 MAART, 16:00  Vanavond openen we het café eens vroeger zodat we samen met 

jullie het weekend feestelijk kunnen beginnen! Kom gezellig iets drinken en kom meer te 

weten over ons project Passanten. 

DZJAMBO feest! 
ZATERDAG 2 MAART, 20:00  Op zaterdag 2 maart organiseert de Interculturele 

Ontmoetingsgroep Dzjambo opnieuw een feest, deze keer in herberg Macharius!! Ontmoet 
mensen uit vele culturen en dans samen op de fijnste & dansbaarste muziek uit alle 

werelddelen! Iedereen welkom! 

Historisch café – Vrouwen onder het laken… Over vrouwen, mode en andere pikanterieën 
ZONDAG 3 MAART, 11:00  We duiken in de teletijdmachine in en gaan op zoek naar 

vrouwen in ons geliefde middeleeuwse Gent. We laten ons meetronen naar de 13de-15de 

eeuw. 

Board Games 
ZONDAG 3 MAART, 15:00 
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After work + Passanten café 
WOENSDAG 6 MAART, 15:00  Kom gezellig iets drinken en kom iets meer te weten over ons 

project Passanten. 

Open Mic Inn 
WOENSDAG 6 MAART, 20:00  

People in Houses 
VRIJDAG 8 MAART, 20:00  Eén Simon en twee Garfunkels brengen songs die van Crosby, 

Stills and Nash konden zijn (hadden die in Gent gewoond en had één van hen trompet 

gespeeld) en doen een heroïsche poging om de lat nog iets hoger te leggen. Dit resulteert in 

Europese Americana, driestemmige harmonieën en eigen songs.  

Dialoogcafé: adoptie in geuren en kleuren 
ZONDAG 10 MAART, 15:00  In deze reeks gesprekken van verkenning en ontmoeting willen 
we met een diverse groep mensen maatschappelijk relevante onderwerpen bespreken. 

Belmundo: Shoot, don’t shoot 
MAANDAG 11 MAART, 19:30-22:00  Welke rol spelen militarisering en wapenhandel in 
migratie en wat is het aandeel van Europa hierin? Om deze vraag te beantwoorden, zou je 

boeken kunnen lezen of de krant… Het kan ook allemaal wat actiever, en vooral spannender. 

Ontdek in deze wervende workshop wat wij als burgers kunnen doen voor een humaner 

migratiebeleid. Als je inspiratie wil opdoen om zelf actie te ondernemen, is deze 

grensverleggende workshop echt iets voor jou! Een samenwerking van LABO vzw en 

Vredesactie in kader van het Belmundo festival 

Jazz Jam Macharius 
WOENSDAG 13 MAART, 21:00 

Movie Night: Modern Times 
VRIJDAG 15 MAART, 20:00  We toveren de herberg om tot een cinemazaal. Breng gerust 

kussen en dekens mee om het gezellig te maken! Modern Times is een stomme film van 
Charlie Chaplin. Beginnend als arbeider in een fabriek raakt een man verzeild in allerlei 

situaties die de nadelen van de moderne samenleving illustreren.  

Bal Mundial 
ZONDAG 17 MAART, 15:00 

De Zere Knie vertelt: Open podium 
DONDERDAG 21 MAART, 20:00  Lente, nieuw leven, nieuw talent: zoals vorige jaren ook nu 

een open vertel podium. Deze keer met muzikale omkadering: de jazz- en pop-afdeling van 
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APK-muziekacademie (Tweebruggenstraat) zorgt voor fijne muzikale interventies tussen de 

verhalen. muziek, applaus, drankbonnen en eeuwige roem. 

 

Soundroutes 
VRIJDAG 22 MAART, 19:30  De documentaire Shadow Music toont muzikanten na de vlucht. 

Als ze op de drempel staan van een nieuw leven. We volgen het ontstaan van de Belgische 

Soundroutes Band waarin muzikanten van uiteenlopend allooi elkaar vinden en botsen om 

samen nieuwe oorden ontdekken.  

Shut Up and Write 
ZONDAG 24 MAART, 15:00 

Gentse gesprekken: hoe sterk wordt het Gentse milieu-en klimaatbeleid? 
WOENSDAG 27 MAART, 20:00  Buren van de Abdij willen, samen met Gentse 
burgerorganisaties, enkele keren per jaar een gesprek organiseren over een onderwerp dat van 

belang is van onze stad. We bijten de spits af met een onderwerp dat momenteel erg op de 

voorgrond staat in Vlaanderen en België. 

Lies & Jeroen 
VRIJDAG 29 MAART, 20:00  Lies & Jeroen brengen eigen Nederlandstalige luisterliedjes. Het 

duo verrast het publiek met herkenbare nummers van eerlijke makelij. Kortstondig gerijpt, 

maar diep geworteld. De haarfijne samenzang in combinatie met 2 akoestische gitaren stuwt 

het geheel naar ongekende hoogten.  

Herberg Macharius Brunch 
ZONDAG 31 MAART, 11:00-13:00 

Fire Fest 
ZONDAG 31 MAART, 14:00  Fire Fest is terug! De winter is voorbij en de lente is in 

aantocht… het licht en de warmte keren terug… wereldwijd wordt dit gevierd met feest, 

lekker eten en verhalen. Zo viert men in de Perzische cultuur Noroez: het nieuwjaars- en 
voorjaarsfeest. 
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APRIL 

Verleden Week – Gentse historici in spe bezetten onze wijk 
MAANDAG 1 TOT 5 APRIL  Deze week krijgt de wijk Macharius-Heirnis hoog bezoek. 

Bachelor- en masterstudenten, vergezeld door het kruim van het ZAP en AAP* van de 

Gentse vakgroep geschiedenis, breken uit de universiteitsgebouwen en strijken neer rond de 

monumentale Sint-Baafsabdij. 

Verleden Week – Depot voor Gearchiveerde Kamerplanten en Potten 
MAANDAG 1 APRIL, 18:00  Heb je een plant waar een verhaal aan hangt? Grootmoe’s cactus, 

een graslelie die al drie verhuizen meemaakte, een bonsai die wel eeuwen oud lijkt? Tijdens 

de Verleden Week richten we een tijdelijk ‘Depot voor Gearchiveerde Kamerplanten in. 

Open Mic Inn 
WOENSDAG 3 APRIL, 20:00  

Verleden Week – Buurtgesprek met Buurtmakers 
DONDERDAG 4 APRIL, 20:00  Macharius en Heirnis staan in Gent bekend om hun unieke 
bruisende buurtleven waarin solidariteit en burgerparticipatie centraal staan. Het beeld staat 

in scherp contrast met de arme, verkrotte en sociaal geïsoleerde buurt van de jaren 1970. 

Historisch Café, veur iene kier guul in ’t Gentsch ! 
ZONDAG 7 APRIL, 11:00  Vandaag staat het het Gentse taaleiland in de spotlights. Het Gents 

is een erg boeiend dialect omdat het op tal van manieren afwijkt van het omliggende 

platteland: het is een zgn. taaleiland. Ook zal Prof.Em. Jacques Van Keymeulen het hebben 

over het Gents woordenboek van Lodewijk Lievevrouw. 

Board Games 
ZONDAG 7 APRIL, 15:00 

Jazz Jam 
WOENSDAG 10 APRIL, 21:00 

Raha 

VRIJDAG 12 APRIL, 20:00  Ehsan Yadollahi is een jonge Iraanse tar- en setarspeler. Hij speelt 

vaak samen met muzikanten uit verschillende muziektradities. We kennen hem van bands als 

ASA en Sâz of als een van de stuwende krachten achter het project MuSiKa. 

Robbe Kieckens is een fel begeerde en veel gevraagde percussionist. Hij bespeelt een zeer 
breed spectrum aan percussie-instrumenten. Raha betekent 'vrij' in het Farsi. U weet dus weer 

wat te doen op deze vrijdagavond. 
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Parijs-Roubaix op groot scherm 
ZONDAG 14 APRIL, 13:00  Vandaag wordt de 117e editie van Parijs-Roubaix gereden, met 

dit jaar niet minder dan 54,5 kilometer aan kasseien in het parcours. Wij zenden uit vanaf 13u 

op groot scherm. 

De Zere Knie Vertelt: Babelse spraak-verwiraenerg 
DONDERDAG 18 APRIL, 20:30  De Bijbel, relict uit lang vervlogen tijden? 

Boek met een Boodschap, of vat vol tegenstrijdigheden? Hoe dan ook, een onuitputtelijke 

bron voor boeiende verhalen. Komt allen luisteren op Witte Donderdag, in Herberg 
Macharius, om 20u30 (na het Laatste Avondmaal). Alwaar Compagnie De Zere Knie op een 

mirakel hoopt… 

Bal Mundial 
VRIJDAG 19 APRIL, 20:00 

Paaseitjes rapen in de abdij! 
ZONDAG 21 APRIL, 09:15   Alweer bijna Pasen? Ach ja, op zondag 21 april organiseren 

Buren van de Abdij hun traditionele Paaseitjesraap. Met de inmiddels al even traditionele 

paashaas. De grote rode poort van de abdij gaat open om 9u15 als de klokken van de 

Machariuskerk luiden. Alle kindjes welkom. 

 

Macharius Leest: Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeiffer 
DONDERDAG 25 APRIL, 20:00 

Cinemacharius: Déjà s’envole la fleur maigre 
VRIJDAG 26 APRIL, 21:00  Déjà s’envole la fleur maigre – Paul Meyer – 1960 – 80’ Een 

Italiaanse mijnwerker laat zijn familie overkomen naar de Borinage, hopend op een beter 

leven. Domenico, een andere Italiaan die al 17 jaar in de mijn werkt, denkt maar aan één 

ding: terugkeren naar het thuisland. 
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Bloemen- en kruidenmarkt Sint-Baafsdorp 
ZATERDAG 27 APRIL, 10:00-14:00  Fleur je terras, balkon of (gevel)tuintje op en breng de 

zomer dichterbij! Kom langs op de jaarlijkse bloemen- en kruidenmarkt op Sint-Baafsdorp! 

Op het programma: • doorlopende verkoop van allerlei kruiden en planten, teeltaarde en 

bloembakken tegen democratische prijzen • drankjes op het gezellig terras. 

 

Uitstap: La Boucle Noire 
ZONDAG 28 APRIL, 10:00  Het derde jaar op rij organiseert cultuurcentrum Eden – 

www.eden-charleroi.be – uit Charleroi de wandeling ‘ La Boucle Noire’. De Boucle Noire is 

een wandellus in het Pays Noir rond Charleroi, een term die verwijst naar de vroegere 
steenkoolontginning en staalindustrie in de streek. Het traject loopt langs post-industriële 

sites en groene plekken.  

Erfgoeddag – Hoe maak je het ? 
ZONDAG 28 APRIL, 10:00-18:00  Op Erfgoeddag mobiliseren de Buren traditiegetrouw de 

troepen en stellen zij vol trots een uitgebreid programma voor, waarin creativiteit centraal 

staat. 

MEI 

Finale Croky Cup: KAA Gent – KV Mechelen 
WOENSDAG 1 MEI, 14:00  Het moeten niet altijd de Rode Duivels te zijn… Samen voetbal 

kijken en supporteren zorgt traditiegetrouw voor een fantastisch sfeertje in de herberg… dat 

heeft vorige zomer wel bewezen. Vanmiddag kijken we samen op groot scherm naar de finale 

van de Croky Cup. KAA Gent neemt het op tegen KV Mechelen.  

Open Mic Inn 
WOENSDAG 1 MEI, 20:00 

Karaoke Macharius! 
VRIJDAG 3 MEI, 20:00 
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Historisch café – India in geuren en kleuren 
ZONDAG 5 MEI, 11:00  Ons maandelijks café waar de grote, maar vooral ook de kleine, 

geschiedenis centraal staat. Vandaag verwelkomen we onze zeer gewaardeerde ‘buur’ Kim 

Decatelle. Kim werd geboren in Zuid-India en kwam op vijfjarige leeftijd via adoptie in 

Oudenaarde terecht. Ze woont intussen in Gent en is leerkracht frans, godsdienst, 

geschiedenis en PAV. 

Rondleiding in Abdij 
ZONDAG 5 MEI, 14:30 

Board Games Macharius 
ZONDAG 5 MEI, 15:00 

Jazz Jam Macharius 
WOENSDAG 8 MEI, 21:00 

Sara Salvérius – Trapped in Sight 
VRIJDAG 10 MEI, 20:00  Vanavond staat Sara Salvérius op het herberg podium met een 

intiem en persoonlijk verhaal. Sara is actief in de folk- en wereldmuziek. Ze volgde 
verschillende stages (o.a. bij Wouter Vandenabeele, Troissoeur, Daau, ethno Zweden,…).  Ze 

is lid van het jongerenorkest Transpiradansa!, docente en gastmuzikante op diverse CD’s. 

 

Boekpresentatie & expo: Willy Somer’s ‘Magma’ & ‘Werken op papier’ van Diego Joosten 
ZONDAG 12 MEI, 10:45  Vandaag presenteren we in herberg Macharius niet één maar twee 

boeken…’Magma’ de nieuwe poëziebundel van dichter Willy Somers en ‘Werken op papier’, 

een overzichtscatalogus van kunstenaar Diego Joosten. Tijdens de voorstelling wordt er werk 

van Diego, waaronder de illustraties voor de bundel, getoond in herberg Macharius. 

Roots stelt voor : Rewind 
ZONDAG 12 MEI, 15:00  De essentie van deze zondag ? Muzikale verhalen, waarmee deze 

(pop)folkband, met roots in het Dendermondse, mensen opnieuw wil verwonderen, inspireren 

en vooral gelukkig maken! De “wortels” zocht Roots in Ierse en Keltische sferen. Deze 
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energieke bende van 8 muzikanten heeft echter heel verschillende achtergronden die een 

interessante symbiose vormen. 

De Zere Knie valt: Een lawine van verhalen! 
DONDERDAG 16 MEI, 20:30  De laatste vertelavond van dit seizoen… Naar jaarlijkse 

gewoonte word je overspoeld door een lichtvoetige lawine van korte verhalen. Laat je 

compleet complexloos meedrijven met de massa, tot je moe maar voldaan des nachts weer 
huiswaarts keert… 

#Letters 
VRIJDAG 17 MEI, 20:00  Een dichteres en een componist beginnen aan een briefwisseling. 

Het experiment kent slechts één regel: elk houdt zich aan zijn eigen taal – het geschreven 

woord en de gespeelde muziek. Wat begint als een aarzelende tocht op een Babylonische 

berg, ontwikkelt zich tot een intrigerend denkkasteel. 

Les Gouts de Gand #13 
ZATERDAG 18 MEI, 14:00 – 00:00  Het is weer zover – het jaarlijkse wereldmuziekfestival 

Les Goûts de Gand verovert de Gentse Macharius-wijk. Dit gratis stadsfestival is dit jaar aan 

zijn 13e editie toe, en dat wil je niet missen! Een unieke gelegenheid waar je letterlijk en 

figuurlijk kan proeven van een superdivers Gent. 

Les Goûts de Gand: Vier vrouwen voelen de pols van onze tijd 
ZATERDAG 18 MEI, 14:00  Vorig jaar brachten we in Les Goûts de Gand voor het eerst één 

boek. Dit jaar steken we een tandje bij met drie boeken en een daarbij passende performance: 
discriminatie, migratie, rollenpatronen, verzet, bevrijding,… We voelen telkens op een of 

andere manier de pols. 

Bal Mundial – Les Goûts de Gand Editie 
ZATERDAG 18 MEI, 20:00  Inmiddels alweer een traditie aan het worden… de speciale Les 

Goûts de Gand editie van 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. 

Boekvoorstelling Luk Van Haute – Japan: Schetsen uit het leven. 
DONDERDAG 23 MEI, 20:00  De belangstelling voor Japan en haar cultuur is groter dan ooit. 

Het moment om ook in de herberg Macharius het land van de rijzende zon eens van iets 

dichterbij te bekijken. ‘Japan: Schetsen uit het leven’ is geen reisgids, evenmin een bundel 

losse anekdotes. 
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De klassieke gitaar van Luciano Massa, cd-voorstelling 
VRIJDAG 24 MEI, 20:00  Luciano Massa groeide op in het Argentijnse La Plata waar hij 

klassieke gitaar ging studeren aan het conservatorium en aan de Facultad de Bellas Artes van 

de Universidad Nacional de La Plata. Hij vervolmaakte zich bij Abel Carlevaro in 

Montevideo (Uruguay) en bij Victor Villadangos. 

 

Herberg Macharius Brunch 
ZONDAG 26 MEI, 11:00-13:00 

Rondleiding in de abdij 
ZONDAG 26 MEI, 14:30 

Shut Up and Write  
ZONDAG 26 MEI, 15:00 

Toonmoment folksamenspel 
VRIJDAG 31 MEI, 20:00  De leerlingen folksamenspel uit de Kunstacademie aan de Poel 

komen in het Hemelvaart weekend speciaal voor u spelen. Vanaf september leren de 

leerlingen een uiteenlopend repertoire van dansbare nummers en folktradities uit heel Europa. 
Ze werken aan de melodieën, begeleidingen en het samenspelen in verschillende stemmen. 

JUNI 

Wafelenbak 
ZATERDAG 1 JUNI, 15:00-18:00  Soms moet je de dingen eens anders doen. Daarom starten 
wij Passanten op 1 juni met een wafelenbak en sluiten we 30 juni af met een brunch. 

Passanten is ons project dat we de hele maand juni in en rond herberg Macharius organiseren: 

mensen komen, doen hun ding en vertrekken maar niet zonder iets achter te laten. 
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Historisch Café – de Lieve, 13e eeuws kanaal van Gent naar de zee 
ZONDAG 2 JUNI, 11:00  Het kanaal de Lieve was niet zomaar een grachtje naar het Zwin, 

langs waar in de 13de eeuw moeizaam vaten wijn tot in Gent werden gesleurd. Daarvoor was 

dit kanaal veel te grootschalig, werd enorm veel geld uitgegeven voor de onteigening van de 

gronden in het Brugse Vrije. 

Board Games: bring your favourite game! 
ZONDAG 2 JUNI, 15:00  Het is weer tijd voor onze maandelijkse board games namiddag! In 

het kader van het project Passanten, dat we de hele maand juni organiseren, doen we het deze 
keer een beetje anders. Het concept is eenvoudig: breng zelf je favoriete spel mee en speel er 

mee met anderen. 

Open Mic Inn – Collaborate 
WOENSDAG 5 JUNI, 20:00  Vanavond vindt Open Mic Inn voor de 13e keer plaats! In het 

kader van Passanten wordt dit een speciale editie: Open Mic Inn – Collaborate. Het concept 

is dat je als muzikant een andere artiest zoekt met wie je nog niet eerder samen speelde en 

jullie zich samen inschrijven. 

Vertelweekend 
VRIJDAG 7 , ZATERDAG 8 en ZONDAG 9 JUNI  Van 7 tot en met 9 juni vindt in het kader 

van Passanten een vertelweekend plaats. Vrijdag om 20u trekken we dit weekend op gang 

met een buurtverhalenavond. Iedereen die dat wil, kan komen vertellen. 

Cosmic Nights in de Sint-Baafsabdij 
ZATERDAG 8 JUNI, 18:00  Er wacht ons een ware synthesizer happening in de refter van de 

Sint-Baafsabdij, Cosmic Nights, A Festival of electronic ‘Cosmic’ Music. Rhea bvba 
Productions organiseert samen met Buren van de Abdij een avond vol pulserende klanken. 

Denk vooral aan Klaus Schulze… 
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Kleinkunst met Suzanntine 
DINSDAG 11 JUNI, 20:00 Toonmoment van de allereerste lichting van de splinternieuwe 

richting kleinkunst van de kunstacademie. Met gastoptredens van hun docenten An-Sofie 

Noppe en Lieven Debrauwer. 

Latin Jazz Jam  
WOENSDAG 12 JUNI, 21:00  Tweede woensdag van de maand, tijd voor de Jazz Jam 

Macharius. De hele maand juni organiseren Buren van de Abdij Passanten, in het kader van 

dit project organiseren we een speciale editie en spelen we latin jazz. 

Boekvoorstelling – ‘Composteer mij’, getekend: Pjeroo Roobjee  
DONDERDAG 13 JUNI, 20:00  Pjeroo Roobjee (1945) is beeldend kunstenaar en schrijver. 
Zijn hilarische en overdadig versierde universum is een hellekermis, vol woede, pijn, pech en 

jolijt. Hij is een taalvirtuoos, hij schrijft een onvergelijkelijk Nederlands. Op 5 juni a.s. 

ontvangt hij de eerste Luc Bucquoye-prijs van de VUB. Vanavond wordt zijn nieuwe roman 

‘Composteer mij’ besproken. 

After Work Drink  
VRIJDAG 14 JUNI, 17:00-21:00  Het is vrijdag, de lange werkdagen behoren (voor even) tot 

het verleden. Speciaal voor iedereen die het weekend zo snel mogelijk wilt inzetten, openen 

wij ons café. Schuif je voeten onder tafel en ontspan. 

Ameezing Stemband: samen zingen in het Gents  
ZATERDAG 15 JUNI, 11:30  De Stemband is een jeugdkoor dat onder begeleiding van Wim 

Claeys Gentse volksliedjes zingt, vaneigens in het dialect! Elke zaterdag repeteren ze bij ons 

in herberg Macharius. Met de zomervakantie voor de deur, geven ze er nog een laatste keer 
een goeie lap op met een open repetitie. 

Spel, focus en improvisatie. 
ZONDAG 16 JUNI, 10:30  We starten met opwarmingsoefeningen om vervolgens met 

speloefeningen onszelf en de anderen te ontdekken. Ook de ontwikkeling van het 

concentratievermogen staat centraal. De oefeningen gebeuren staand, zijn eenvoudig en 

kunnen door iedereen vanaf 10 jaar uitgevoerd worden. De sessie duurt ongeveer 1 uur en 

wordt geleid door Linda Caestecker. 

Zeemeerminnenfestival 
ZONDAG 16 JUNI, 15:00  Vandaag is het de Gentse Dag van de Zeemeermin en dat vieren wij 

met een zeemeerminnenfestival. Deze activiteit vindt plaats in het kader van Passanten. Haal 

je vinnen alvast uit de kast! 

Programma: 
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15u-17u: zeemeerminnen tekenen, grime rond het thema ‘zee’ met Kapitein Sparkel & 

Twinkel Bubbles, op de foto als een echte zeemeermin 

17u: film ‘Aquamarine’ 

19u: liederen over zeemeerminnen door verschillende artiesten 
20u: film ‘She Creature’ 

In samenwerking met Museum van de Zeemeermin / MuSiren 

Community of Listeners: Bij Volle Maan 
MAANDAG 17 JUNI, 21:00 Community of Listeners is een meertalig vertelplatform opgericht 

door Helena Lemonnier en Mohsen Mahjoobi. Het vertelplatform wil mensen samenbrengen 

rond verhalen, performatieve kunst en muziek. Bij Volle maan is een vertelavond met live 

muziek en dans. Vertellers: Anne van der Aa, TBC Muziek: Ramin Ziaei Dans Orkidea. 

Macharius Leest: Orgelman van Mark Schaevers 
DONDERDAG 20 JUNI, 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 iets hartigers. 

Bal Mundial met percussiegroep Safrappe 
VRIJDAG 21 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 genieten. Vanavond wordt de bal geopend door de live 

percussiegroep Safrappe. 

 

Boekpresentatie: Vier brieven aan Jenny 
VRIJDAG 21 JUNI, 20:00  Boekhandel Walry en Buren van de Abdij hebben het genoegen u 

uit te nodigen op het zevende Jenny Walry gesprek en de feestelijk boekpresentatie van ‘Vier 

brieven aan Jenny‘ een gelegenheidsuitgave ter ere van 50 jaar Boekhandel Walry. Jenny 

Walry (1935) woonde vanaf 1981 in onze wijk en overleed er in 2008. 
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Hoe rijk is toch (nog) de Gentse natuur? 
ZATERDAG 22 JUNI – ZONDAG 23 JUNI  Dit weekend van Passanten draait rond 

duurzaamheid in brede zin, met vooral veel aandacht voor de biodiversiteit, de rijkdom aan 

soorten van planten en dieren die zelfs hier in onze wijk aanwezig is. Abdijhoning slingeren 

in de herberg? Dat kan! 

Midzomer in de abdij: Picea Orientalis en Sangpuy + Wouter & Bao 
ZATERDAG 22 JUNI, 19:30  De Sint-Baafsabdij is het oudste gebouw van Gent, een ideale 

plaats om stil te staan bij het verglijden van de tijd en het keren van het licht op de langste 
dag van het jaar. Buren van de Abdij en De Centrale doen dat al jaren met een zomerconcert 

op deze droomplek. 

Mansum Ibrahimov & The Qarabagh Mugham Group 
ZONDAG 23 JUNI, 15:30  Mansum Ibrahimov is een klassiek mugham zanger uit Azerbeidjan. 

Hij zingt dan ook in het Azerbeidjaans, een taal die nauw verwant is met het Turks. Mansum 

Ibrahimov geniet niet enkel faam als mugham zanger met zijn ensemble Qarabagh. 

Music Night: Band on the Moon & Karaoke 
VRIJDAG 28 JUNI, 20:00  Band on the Moon 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. Band 

on the Moon – een zestienkoppig vierstemmig zangkoor – zingt eigenwijze covers van The 

Beatles, David Bowie en de Red Hot Chili Peppers. 

DJ Marathon 
ZATERDAG 29 JUNI, 13:00 - 01:00  We sluiten het seizoen en ons project Passanten feestelijk 

af! Van 13u tot 01u zullen er non-stop dj’s draaien. Van Anatolian Funk over Italo Disco tot 
Dabke, er zal vanalles te horen zijn. Met dj’s Nicolas Vicos, DeepHouse, dj Prairie, 

Lovewood en Toendra. 

Meer Stemmig Gent – Dag van de Polyfonie in de Sint-Baafsabdij 
ZATERDAG 29 JUNI, 13:00  Alweer voor de 8ste maal organiseert Meer Stemmig Gent hun 

jaarlijkse Dag van de Polyfonie. Ook dit jaar kunnen we in de Sint-Baafsabdij genieten van 

koorzang, lezingen en een rondleiding. Hieronder het programma van deze hoogdag voor 

Polyfonische muziek in de abdij. 

Herberg Macharius Brunch met live muziek 
ZONDAG 30 JUNI, 11:00-13:00 

Rondleiding in de abdij 
ZONDAG 30 JUNI, 14:30 
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Expo Luc De Man: ‘Cubes’ – Vernissage 
ZONDAG 30 JUNI, 15:00  De Haak gaat groter! Sinds een paar weken staan er in de Groene 

Kerk een aantal kubussen ‘Cubes’ van kunstenaar Luc De Man. De metalen werken blijven, 

in het kader van ons kunstproject ‘De Haak’, een heel jaar staan. Je mag je tijdens dit jaar 

verwachten aan allerlei projecten hierrond. 

 

JULI 

Rondleiding in de abdij 
ZONDAG 7 JULI, 14:30 

Wandeling over het Monachisme 
ZONDAG 14 JULI, 14:00 

Rondleiding in de abdij 
ZONDAG 28 JULI, 14:30 

AUGUSTUS 

Rondleiding in de abdij 
ZONDAG 11 AUGUSTUS, 14:30 

After Holiday drink 
VRIJDAG 16 AUGUSTUS 17:00  Het hoeft niet altijd vakantie te zijn… Vanaf vrijdag 16 

augustus is herberg Macharius terug open! Als opwarmer voor de Bal Mundial, later deze 

avond, opent herberg Macharius zijn deuren al om 17u. Hopelijk blijft het droog en werkt de 

temperatuur wat mee zodat we ons terras kunnen uitzetten… maar boven in de herberg gaat 
het even gezellig zijn hoor. Vakantieverhalen ophalen? Samen wat moed verzamelen voor de 

komende werkweken? Terug afspreken met de nieuwe vage kennissen die je hebt opgedaan 

tijdens de Gentse Feesten? Kom naar de herberg… de koffie staat warm en het bier koud. 
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Bal Mundial 
VRIJDAG 16 AUGUSTUS, 20:00 

Wandeling over het Monachisme 
ZONDAG 18 AUGUSTUS, 14:00 

Bad Temper Joe & Fernant Zeste 
ZONDAG 18 AUGUSTUS, 15:00  Het eerste concert van het nieuwe seizoen! We trappen af 

met een dubbelconcert van de Duitse bluesmuzikant Bad Temper Joe en één van onze 

‘oudgediende’ Fernant Zeste. Na al vele malen met elkaar gespeeld te hebben dachten de 

twee dat het eens tijd werd om samen een album te maken. 

 

Olivier Vander Bauwede Trio 
VRIJDAG 23 AUGUSTUS, 20:00  Mondharmonicaspeler en zanger Olivier Vander Bauwede 

zette z’n eerste muzikale stapjes in de Gentse bluesjams, die later oorsprong gaven aan 

bluesclub Missy Sippy. Tegenwoordig is hij onder andere te horen en zien bij Guy Verlinde, 
Matt T Mahony, en Mother T & The Chicks, die vorig jaar hun debuutalbum presenteerden. 

Rondleiding in de abdij 
ZONDAG 25 AUGUSTUS, 14:30 

Luie zondag 
ZONDAG 25 AUGUSTUS, 15:00 

Macharius leest: Joe Speedboot van Tommy Wieringa 
DONDERDAG 29 AUGUSTUS 20:00 

Karaoke Macharius! 
VRIJDAG 30 AUGUSTUS, 20:00 
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SEPTEMBER 

Boeddhadag in de Sint-Baafsabdij 
ZONDAG 1 SEPTEMBER, 11:00  Ook dit jaar verwelkomen we op de site van de Sint-

Baafsabdij zes Gentse Boeddhistische verenigingen voor hun inmiddels traditionele 

Boeddhadag. Amida Sangha, Ei Gen-dojo, Leven in aandacht, Triratna, Wat 

Phradhammakaya en Zen Sangha bieden samen een gevarieerd programma aan als 

kennismaking met verschillende gemeenschappen en boeddhistische praktijken. 

 

Board Games Macharius 
ZONDAG 1 SEPTEMBER, 15:00 

Open Mic Inn 
WOENSDAG 4 SEPTEMBER, 20:00 

De passanten & La Nouvelle Harmonie Bruxelloise d’Accordéons 
VRIJDAG 6 SEPTEMBER, 20:00  Vanavond staat volledig in het teken van de accordeon! 

Verwacht je aan tango’s, walsen, bourrées, repertoire uit de Balkan, ska en nog veel meer… 
De Passanten zijn een groep van 4 Gentse accordeonisten ontstaan n.a.v. het gelijknamig 

initiatief van de Buren in juni j.l. in de Herberg. 

Rondleiding in de Abdij 
ZONDAG 8 SEPTEMBER, 14:30 

Shut Up and Write 
ZONDAG 8 SEPTEMBER, 15:00 

Jazz Jam Macharius 
WOENSDAG 11 SEPTEMBER, 21:00 

Bal Mundial 
VRIJDAG 13 SEPTEMBER, 20:00 
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Zang Voor de Gentenaar – Chang • Zai Gen Te 
ZONDAG 15 SEPTEMBER, 15:00  Zang voor de Gentenaar – Een Chinees concert 

georganiseerd door jonge Chinese Gentenaren die hun passie voor muziek willen delen. 

Verwacht je aan folk, klassiek, jazz, dance, rap, pop en zelfs kinderliedjes uit China. Naast 

deze verrassende concerten zullen er ook typische hapjes voorzien worden. 

 

After Work Drink Coyendanseditie 
VRIJDAG 20 SEPTEMBER, 17:00  De werkweek passend afsluiten en het Coyendansweekend 

goed inzetten? Dat kan met onze After Work Drink! Kom langs met je collega’s en vrienden. 

De buitenbar in het Coyendanspark is open en het terras staat uit. Verwacht je ook aan 
heerlijke croques! 

Baul meets Saz in de Sint-Baafsabdij 
VRIJDAG 20 SEPTEMBER, 20:00  Emre Gültekin meets Malabika Brahma & Vardan 

Hovanissian… vandaag organiseren De Centrale en Buren van de abdij weer een 

ongetwijfeld prachtig concert in de refter van de Sint-Baafsabdij. Geen mooiere manier om 

het Coyendansweekend in te zetten. 

Coyendans op zaterdag in en rond herberg Macharius en de Sint-Baafsabdij 
ZATERDAG 21 SEPTEMBER, VANAF 13:00  Op zaterdag 21 september gaat ons mega 

jaarlijkse buurtfeest, De Coyendans, opnieuw door op veel verschillende plaatsen in onze 

wijk… dit maal mét zonnig weer! Buren van de Abdij verzorgen, met hulp van veel 

vrijwilligers en andere buurtorganisaties, de grote buitenbar in het Coyendanspark. 

Coyendans – Historisch / Litérair Café : de Koevoet 
ZONDAG 22 SEPTEMBER, 11:00  Traditioneel was het literair aperitief onder impuls van 
Mario Polfliet opgebouwd rond de koe of een deel van dit beest. Deze traditie zetten we 

gaarne verder. Het is vijf jaar geleden dat Walter De Buck is overleden en daarom stellen we 

zijn lied “De koevoet” centraal. 

Rondleiding in de abdij 
ZONDAG 22 SEPTEMBER, 14:30 
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Karaoke Macharius! Coyendanseditie 
ZONDAG 22 SEPTEMBER, 15:00  Voor Coyendans verhuizen we Karaoke Macharius naar 

een buitenpodium op het groene terras naast het poortgebouw. Speciaal voor deze Coyendans 

editie van karaoke Macharius doen we er een muzikaal schepje bovenop… nog meer muziek, 

nog meer podium, en nog meer plezier! Van André Hazes, via Take That tot Red Hot Chili 

Peppers. 

Cinemacharius: Woodstock (1970) 
VRIJDAG 27 SEPTEMBER, 20:00  Ach ja, misschien heb je hem onlangs al op tv gezien? 
Maar dat was toch zeker niet op groot scherm en een concert geluidssysteem? Vanavond 

tonen we ‘Woodstock’, dé documentaire uit 1970 over het legendarische muziekfestival dat 

in 1969 plaats vond op de weide van boer Yasgur in Bethel New-York. 

 

Boekpresentatie: ‘Nete’ van Lyne Uytterhoeven 
ZONDAG 29 SEPTEMBER, 15:00  Vanmiddag presenteert Lyne Uytterhoeven haar nieuwste 

boek, ‘Nete’ in herberg Macharius. Op het programma staat een voorleesmoment, een 

signeersessie met receptie en een bezoek aan de Sint-Baafsabdij. Over ‘Nete’: Hertogdom 

Brabant, 1473. Wanneer de 13-jarige Nete wees wordt, gaat ze op zoek naar haar zus. 

OKTOBER 

Gratis workshop: Maak je eigen enge koeienmasker voor Halloween 
WOENSDAG 2 – 9 – 16 – 28 OKTOBER, 14:00  In het kader van BOE! Halloween in het 

Coyendanspark organiseren Buren van de Abdij een aantal gratis workshops in herberg 

Macharius, de komende drie woensdagen. We gaan aan de slag met karton, papier, verf en 

stof. Dit onder begeleiding van toffe creatievelingen. 

Open Mic Inn 
WOENSDAG 2 OKTOBER, 20:00 
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Freddie Webber’s Millennial Angst Tour 2019 
VRIJDAG 4 OKTOBER, 20:00  Freddie Webber is een singer/songwriter die zijn 

vader/moederland heeft verruild voor onze fijne stad. De bezoekers van onze Open Mic Inn 

avonden zullen hem zeker kennen als de onnavolgbare MC die de avond aan elkaar praat, en 

soms speelt. 

 

Consouling Sounds presents: Some Became Hollow Tubes / Ashtoreth – In the Abbey 
ZATERDAG 5 OKTOBER, 19:00  In het kader van hun ’24 Hours Deep Listening’ organiseert 

het Gentse label Consouling Sounds in samenwerking met Buren van de Abdij een uniek 

concert in de refter van de Sint-Baafsabdij. Na het onvergetelijke optreden van ‘Barst’ in 
2017 en ‘Residuum Free Unit’ in 2018 is het vandaag de beurt aan de denderende drones van 

de Canadese band  ‘Some Became Hollow Tubes’. 

Historisch Café – Luc(cen) over passie voor kunst 
ZONDAG 6 OKTOBER, 11:00  De tentoonstelling Cubes van Luc De Man in de Groene Kerk 

zette ook het Historisch Café aan het denken, aan het dromen, aan het twijfelen …. En dus 

besloten we om De Man zelve, net als die andere Luc, niemand minder dan dé Haak-

verantwoordelijke Luc Van Lint. 

Rondleiding in de Abdij 
ZONDAG 6 OKTOBER, 14:30 

Board Games Macharius 
ZONDAG 6 OKTOBER, 15:00 

Jazz Jam Macharius 
WOENSDAG 9 OKTOBER, 21:00 

Consouling Sounds presents: A-Sun Amissa Release Show & Dustbug 
VRIJDAG 11 OKTOBER, 20:00  Als ‘dessert’ van ons weekje samenwerking met Consouling 

Sounds staat vanavond in het teken van de release van het vijfde album van A-Sun Ammisa, 
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‘For Burdened and Bright Light’. A-Sun Amissa is een muziekcollectief dat wordt geleid 

door Richard Knox. 

Herberg Macharius Brunch 
ZONDAG 13 OKTOBER, 11:00-13:00 

Karavani Orkestra 
ZONDAG 13 OKTOBER, 15:00  Karavani Orkestra (voorheen Stompin’ Caravan) is een 

collectief van muzikanten uit Gent die een grote liefde voor jazz en wereldmuziek delen. Hun 

broeierige grooves en verlichtende melodieën roepen zomerse landschappen op en brengen je 
in een gehypnotiseerde en soms extatische toestand. 

Macharius leest: ‘Nachttrein naar Lissabon’ van Pascal Mercier 
DONDERDAG 17 OKTOBER, 20:00 

Bal Mundial 
VRIJDAG 18 OKTOBER, 20:00 

Seraphine Stragier brengt Bach in de Sint-Baafsabdij 
ZONDAG 20 OKTOBER 15:00  Seraphine Stragier neemt ons in de Sint-Baafsabdij met haar 
cello mee op een reis door het land van Bach, en enkele belendende percelen. Een tocht die je 

even laat stilstaan, weg van de stroom van prikkels en sms’en, en de lijsten met to do’s. Zet je 

gsm even af. Je mag luisteren op de manier die je verkiest – gezeten op een van onze stoelen, 

maar ook gelegen (maar dan moet je zelf een matje en dekentje meenemen). Het concert past 

tevens in de reeks ‘meditatieve praktijken van overal’ die de yogagroep van de Buren van de 

Abdij van tijd tot tijd aanreikt. 

Rondleiding in de Abdij 
ZONDAG 20 OKTOBER, 14:30 

Shut Up and Write 
ZONDAG 20 OKTOBER, 15:00 

Boekvoorstelling: Verdwaald in Verlichting 
WOENSDAG 23 OKTOBER,  20:00  Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts organiseert, in 

samenwerking met Buren van de Abdij, de boekvoorstelling van ‘Verdwaalt in Verlichting’ 

van Khalid Benhaddou en Patrick Loobuyck. Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid. Deze 
verlichtingswaarden liggen aan de basis van onze huidige democratie. 

Karaoke Macharius! 
VRIJDAG 25 OKTOBER, 20:00 
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Wandeling over het Monachisme 
ZONDAG 27 OKTOBER, 15:00 

Luie Zondag 
ZONDAG 27 OKTOBER, 15.00 

Boe! Halloween in het Coyendanspark 
DONDERDAG 31 OKTOBER,  Start 17:00 – 18:00 – 19:00  Buren van de Abdij organiseren 

samen met LDC De Horizon en Buurtwerk Macharius Heirnis een enge Halloween avond, in 

en rond het Coyendanspark. Op Halloween komen onverwacht enge oude koeien uit de 

gracht. Wil je meemaken hoe dit afloopt? Kom dan naar Boe! 

NOVEMBER 

Steven H presenteert: ‘Een leven zonder zorgen’ release show 
VRIJDAG 1 NOVEMBER, 20:00  Een demo, single of EP? Dat stelt allemaal niets voor, zo zal 

iedereen in de muziekwereld u weten te vertellen. Als artiest tel je namelijk pas écht mee als 

je met een volledig album op de proppen komt. Vanavond stelt Steven H dit album voor in de 
herberg. 

 

Rouw en afscheid in muziek en woord 
ZATERDAG 2 NOVEMBER, 19:30  Deze avond begint om 19.30u met een kort meditatief 

moment in de Sint-Baafsabdij. Daarna gaan we in stilte naar herberg Macharius voor het 

tweede deel. November is de maand waarin we onze overleden geliefden herdenken. 

Afscheid nemen moeten we allemaal. Ook schrijvers en muzikanten verloren hun zoon, 

dochter, vader of moeder. 

Historisch Café – metamorfose van een stad 
ZONDAG 3 NOVEMBER, 11:00  “De verwezenlijking van het ontwerp der kuip van Gent zal 

van de stad één der merkwaardigste en belangrijkste steden van Noord-Europa maken”, zo 

stond te lezen in een buitenlandse krant in 1896. 
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De laatste abdijdag van het seizoen… met pannenkoeken! 
ZONDAG 3 NOVEMBER, 15:00  Zoals elk jaar sluiten de Buren van de Abdij het seizoen  in 

de Sint-Baafsabdij (het 13de intussen) af met de traditionele pannenkoekenbak.  Kwestie van 

het mooie abdijjaar dat we op deze wonderlijke plek alweer mochten beleven een beetje blij 

en feestelijk afsluiten. 

Boardgames Macharius 
ZONDAG 3 NOVEMBER, 15:00 

Open Mic Inn 
WOENSDAG 6 NOVEMBER, 20:00 

Chapulines 
VRIJDAG 8 NOVEMBER 20:00  Vanavond wat exotische geluiden op het herbergpodium! 

Chapulines interpreteert voornamelijk Mexicaanse muziek uit de zuidelijke staat Veracruz, 

Son Jarocho. Naast de Son Jarocho, komen Colombiaanse Caribische ritmes, Cubaanse 
klanken en Rumba grooves aan bod, die het publiek onderdompelt in het authentiek gevoel 

van Latijns-Amerikaanse muziek 

Herberg Macharius Brunch 
ZONDAG 10 NOVEMBER, 11:00-13:00 

Een Hiroshima-overlever komt naast herberg Macharius leven 
ZONDAG 10 NOVEMBER, 14:30  De atoombom die in 1945 de Japanse stad Hiroshima 

vernietigde, doodde niet alleen tienduizenden mensen in de stad, maar ook de meeste planten. 

Opmerkelijk was evenwel dat een aantal ginkgobomen die binnen een straal van 2 km van de 

kern van de ontploffing stonden, wisten te overleven. 

Intussen heeft de burgemeester van Hiroshima zaden van de fameuze overlevende ginkgo’s 

in zijn stad verspreid over de wereld als teken van vrede en strijd tegen kernwapens. Ieper 
was als stad die ook vernietigd werd door oorlog, een van de eerste steden die zo’n 

vredesginkgo plantte. En nu komt er een kleine telg van de ginkgo van Hiroshima naar Gent. 

Meer bepaald zal de vredesboom in het Coyendanspark, vlakbij de herberg Macharius, 

worden geplant. 

Jazz Jam Macharius 
WOENSDAG 13 NOVEMBER, 21:00 

Boekvoorstelling: “Chinese propaganda verblindt de wereld” van Jeanne Boden 
DONDERDAG 14 NOVEMBER, 20:00  Jeanne Boden is doctor in de Oosterse Talen en 

Culturen (Sinoloog). Ze schreef talloze boeken; over hedendaagse Chinese kunst, over de 
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complexiteit van de Oeigoeren in Xinjiang, over Chinese karakters, taal en discours in China 

en nu over propaganda. Haar nieuwe boek verschijnt nu ook in het Nederlands. 

 

Enoewast?! 
VRIJDAG 15 NOVEMBER, 20:00  De laatste zes jaar zwierven Tegen Beter Weten In 

(Timothy van der Gejuchte en Robin van Araignien) en Jakobistan (Wouter Reggers en Kobe 

Ardui) als afzonderlijke kleinkunstgroepen door het land. Ieder met hun eigen stijl, 

uitvalsbasis en biersmaak, maar met evenveel liefde voor de Nederlandse taal. 

Bal Mundial 
ZONDAG 17 NOVEMBER, 15:00 

De Zere Knie vertelt: Knolrapen, Lof, Schorseneren en prei 
DONDERDAG 21 NOVEMBER, 20:30  Ook dit seizoen vinden we de vertellers van  
Compagnie “De Zere Knie” weer terug in de gezellige setting van herberg Macharius. Naast 

hun persoonlijk verhalenparcours, vinden deze vertellers elkaar één avond in de maand. 

Dirty Habit Country Club – the awakening 
VRIJDAG 22 NOVEMBER, 20:00  Erwin en Heather bezetten na lange afwezigheid nog eens 

ons podium, samen met de crew van de Dirty Habit Country Club, die vier jaar geleden de 

Herberg al eens onveilig maakten. Verwacht je aan Country, Folk en Bluegrass. 

Luie zondag 
ZONDAG 24 NOVEMBER, 15.00  

Karaoke Macharius 
VRIJDAG 29 NOVEMBER, 20:00 
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DECEMBER 

De Grote Herberg Macharius Muziekquiz 
ZONDAG 1 DECEMBER, 15:00  Terug van weggeweest: de Grote herberg Macharius 

muziekquiz! Met veel liefde voor muziek stelden de quizmasters 10 rondes samen, telkens 

rond een bepaald thema. Ken dus je klassiekers, fris je ‘one hit wonders’ op, duik in je 

muziekarchief en gooi je in de strijd! 

Open Mic Inn 
WOENSDAG 4 DECEMBER, 20:00 

Bipolar Bows 
VRIJDAG 6 DECEMBER, 20:00  Bipolar Bows laat bij de trouwe bezoeker van de Herberg- en 

de abdijconcerten onbewust een belletje rinkelen, hoewel, een snaar trillen is in dit geval heel 

wat accurater. De veelzijdige Gentse topvioliste Lotte Remmen bezocht ons eerder en nu 
komt ook de Franse cellist Toby Kuhn mee. 

Herberg Macharius Brunch 
ZONDAG 8 DECEMBER, 11:00-13:00 

Shut up & Write 
ZONDAG 8 DECEMBER, 15:00 

Jazz Jam Macharius 
WOENSDAG 11 DECEMBER, 21:00 

Runaway American Dream – Jim Cain speelt Springsteen 
VRIJDAG 13 DECEMBER, 20:00  Years after being born in the U.S.A., this September 23, 

2019, Bruce Springsteen turns 70… Singer-songwriter Jim Cain speelt op het herbergpodium, 

ter gelegenheid van Springsteen 70ste levensjaar, een solo-optreden met intieme versies van 

de Boss’ muziek. 

Bal Mundial 
ZONDAG 15 DECEMBER, 15:00 

Oostfronters van toen en nu: lessen voor nu en straks 
WOENSDAG 18 DECEMBER, 19:30  De geschiedenis herhaalt zich nooit twee keer op 

dezelfde manier. Toch moesten velen meteen aan de oostfronters van de Tweede 

Wereldoorlog denken toen ze hoorden dat jonge mensen van hier naar Syrië vertrokken om 

mee te vechten in de burgeroorlog. 
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De Zere Knie: Kerststronk 
DONDERDAG 19 DECEMBER, 20:30  Compagnie “De Zere Knie” is een huis van vertrouwen 

als het op boeiende vertellingen aankomt. Naast hun persoonlijk verhalenparcours, vinden 

deze vertellers elkaar één avond in de maand, in een ongedwongen café-setting. 

De Constellatie – Benefietavond voor vzw De Sterre 
VRIJDAG 20 DECEMBER, 20:00  De Constellatie, gelegenheidsgroep voor De Warmste Week 

organiseert samen met Buren van de Abdij een benefit voor vzw De Sterre en hun time-out- 

werking met kinderen uit het lager onderwijs ! Deze prachtige bende bestaat uit 3 
karaktervolle blazers begeleid door een ritmesectie met haar op hun tanden. 

 

Yalda Night 2019 
ZATERDAG 21 DECEMBER, 18:30  Tijdens de langste nacht van het jaar nodigen we mensen 
uit van allerlei achtergronden en culturen om samen te luisteren naar live muziek en poëzie 

uit verschillende landen. Yalda is de langste en donkerste nacht van het jaar. 

Fernant Zeste & friends : Christmas Extravaganza 
ZONDAG 22 DECEMBER, 15.00  Naar jaarlijkse traditie spelen Fernant Zeste en vrienden een 

alternatief kerstconcert waar de nadruk vooral ligt op indie blues en americana. Dit jaar 

spelen naast Fernant Zeste ook Broke Ass Benny, Anouk Turnock en Celien De Pelecijn. 
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B: GROTERE ACTIVITEITEN ONDER DE LOEP 

Fire Fest 

 
ZONDAG 31 MAART, 13:30-22:30  Fire Fest is terug! De winter is voorbij en de lente is in 

aantocht… het licht en de warmte keren terug… wereldwijd wordt dit gevierd met feest, 

lekker eten en verhalen. Zo viert men in de Perzische cultuur Noroez: het nieuwjaars- en 

voorjaarsfeest. Vanaf 13u30 gaan de poorten van de Sint-Baafsabdij open, in en rond de abdij 

kan je vanalles beleven! 

Doorlopend (voor kinderen): 

Fal’e Hafiz: jouw toekomst voorspellen adhv de Iraanse poëzie 

De verhalenwerf: sprookjes, sages en legendes uit Iran, Turkije, Polen, China, Congo,… 

Verhalen uit Zuid-Amerika door Viejoteca met Linet Carrillo Isais (Mexico), Silvia Aguirre 

(Argentinië), Katherine Gonzalez (Colombia), Evlyn Sigler, Saravia (Bolivia), Antonia 

Cesareo Pérez (Mexico) 

Verhalen uit Algerije met Ourdia Tablout 

Blind date with a book 

De WensMens maakt al je dromen waar! 
Koerdische muziek met Hussein Resul 

Marokkaanse, Iraanse en Zuid-Amerikaanse hapjes en drankjes 

Voor volwassenen: 

14u Poëzie van Nerkiz Sahin 

14u30 – Ehsan Yadollahi van Arshe vzw en Linde Waeyaert van Huisvandemens geven 

uitleg over Fire Fest en vuurtradities in de wereld. 

15u30 – Isfried Rodeyns (Quakers Gent) creëert een atonaal tapijt van klankrestante, 
gebaseerd op het verhaal van de windtelefoon. Door de willekeurige combinatie van klanken 

komen onverwachte ritmische en harmonische verbanden naar boven borrelen. 

16u00 – Ashu Devgune (gediplomeerd Indisch danseres) en haar studenten nemen je mee op 

een betoverende reis door India. Doorheen de verschillende choreografieën leer je 

verschillende Indische regio’s en hun dansstijlen kennen. 

17u30 – You On Stage (YOS) Part I – Schrijf je zelf verhalen, gedichten of andere teksten? 

Wil je deze graag eens voor een publiek brengen, in de magische setting van de Sint-
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Baafsabdij? Dan is YOS hiervoor het uitgelezen moment. Inschrijven voor dit open mic-

moment kan via joris@humusvzw.be. 

18u30 – Al meer dan 15 jaar is Mieke Felix een vaste waarde onder de Gentse vertellers op 

de Gentse Feesten. Op Fire Fest brengt ze een verhaal, geïnspireerd door de Mattheüspassie. 
Dit doet ze samen met haar neef Simon Felix die magische klanken uit zijn gitaar tovert. 

19u30 – You On Stage Part II 

20u30 – Jan Ducheyne schreef een gedicht voor Fire Fest. Daarnaast speelt hij met woord en 

taal, en improviseert hij met zijn andere materiaal. 

21u30 – Los amigos del Flamenco sluiten de avond af met een Flamenco muziek en dans! 

De host van al dit moois is FATIH! 

Fire Fest is een samenwerking tussen VOEM, de Buren van de Abdij, Arshe vzw, August 

Vermeylenfonds en Stad Gent. 

Verleden Week – Gentse historici in spe bezetten onze wijk 

 
MAANDAG 1 TOT VRIJDAG 5 APRIL  Van maandag 1 tot vrijdag 5 april krijgt de wijk 
Macharius-Heirnis hoog bezoek. Bachelor- en masterstudenten, vergezeld door het kruim van 

het ZAP en AAP* van de Gentse vakgroep geschiedenis, breken uit de universiteitsgebouwen 

en strijken neer rond de monumentale Sint-Baafsabdij. Diagonaal over de studiejaren en 

specialisaties heen gaan ze op  zoek naar de materiële en mentale restanten van het verleden 

en hun actuele betekenis voor buurt en buren. Het wordt een week voor en door studenten, 

allemaal historici voor de toekomst. 

Het wordt ook een week voor de buurt, voor de buren. We zullen her en der studenten tegen 

het lijf lopen, niet enkel op straat of  in de abdij, maar ook in de Machariuskerk, het 
buurtcentrum in het Lousbergsgesticht, de gouverneurswoning, de Horizon en de Herberg 

Macharius. Zij spreken ons aan, zijn benieuwd naar wat ons bindt aan onze buurt, en nodigen 

ons uit om kennis en ervaringen te delen. 

Maandag gaan onze historici in spe van start met een openingsmoment in de abdij. En 

vrijdagnamiddag 5 april, 14-16u,  sluiten ze hun allereerste projectweek ooit af met een open-

deur moment in de abdijrefter, waar universiteit en wijk kunnen verbroederen en nakaarten 

over een ongetwijfeld heel intense, boeiende week. 



 48 

Erfgoeddag – Hoe maak je het ? 

 
ZONDAG 28 APRIL, 10:00-18:00  Op Erfgoeddag mobiliseren de Buren traditiegetrouw de 

troepen en stellen zij vol trots een uitgebreid programma voor, waarin creativiteit centraal 

staat. We zetten ons dagschema graag even op een rijtje. 

We gaan ’s ochtends in de abdijtuin van start met Bezige bijen en bloeiende kruiden (10-12u 

en 13-18u). De honingbijen van de abdij zijn keiharde werkers. Onze imkers Traudi en Emiel 

vertroetelen samen met de Syrische beroepsimker Hassan onze bijenvolkjes en tonen graag 
hoe dat alles in zijn werk gaat. 

En iets verder in de abdij ligt de kruidentuin, waar Joke en Rita je haarfijn kunnen uitleggen 

hoe die in symbiose met de bijen kan floreren. Voor groene en alle andere vingers. 

In de Mercatelzaal, kan je kennis maken met Een (digitale) maquette van verdwenen erfgoed, 

Het Spaans Kasteel (10u-18u).  Naar aanleiding van onze publicatie Het Spaans Kasteel. Van 

dwangburcht tot woonwijk maakten we een 3D-maquette van het Spaans Kasteel en een 

virtuele wandeling doorheen het verdwenen kasteel. Vandaag kan je virtueel door de site 
wandelen met een 3D-bril. Doe-het-zelvers kunnen proeven van een gratis initiatiesessie 

digitaal tekenen in 3D ! Voor dit project werken we samen met Gent-in-3D. 

Geen erfgoeddag over verhalen, traditie en ambacht denkbaar zonder aandacht voor 

Poppenspel (11-12u in de overdekte pandgang en 13u-18u in de refter). De beeldcultuur 

floreerde in de middeleeuwen:  heiligenbeelden, flamboyante brandglasramen,…  maar ook 

theatrale vormen: mysteriespel, en, weliswaar minder gekend, poppenspel. Dat laatste wil Jan 

even laten herleven: je maakt een stichtelijk stukje poppenspel mee, klare taal, een verhaal 

met een moraal! Spreekt voor zich dat we hiervoor samenwerken met De Wolk vzw. 
Wapenmakers en abdijgeschiedenis (10u30 – 12u30 – 14u30 – 16u30) zorgt voor een 

historische blik op een heel speciaal aspect van de abdijgeschiedenis. Niet alle erfgoed in de 

Sint-Baafsabdij is immers even gewijd, even vredelievend. Paul neemt de bezoekers mee 

naar enkele souvenirs aan een gewelddadiger verleden. 

En tussenin tijd voor een moment van rust met ‘We maken …. Muziek ! Kwimba verzacht de 

erfgoedzeden’ (11-12u). Een abdij zonder gezang is geen abdij. En daar wil Kwimba iets aan 

doen door in een open repetitie de akoestische mogelijkheden van de abdijrefter te testen. 

Vandaag op het menu: liederen uit alle windstreken, over de hunkering naar een wereld 
waarin iedereen een plaats krijgt. 
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Na de middag schiet er nog een atelier in actie. In het sanctuarium, bovenin de toren op het 

lavatorium, is er een Vacature voor junior scriptoren en kalligrafen (13-18u). Abdijen waren 

eeuwenlang bastions van cultuur en beschaving. Hun beroemde abdijbibliotheken behoorden 

daarbij tot de kroonjuwelen. Maar hoe kwam een manuscript tot stand? Durf je je eigen 
vaardigheden als verluchter van handschriften te testen? Kalligrafen Chris en John leren je 

hoe je zelf de veer ter hand kan nemen. 

Nog in de namiddag… De roeping van Jona… iedereen kent het bijbelse verhaal van Jona die 

opgeslokt wordt door een walvis. Het is het verhaal van de roeping van Jona en in deze versie 

wordt dat een klimaat-parabel. Scenario en spel: Rudy Cleemput, Duizendeneen vzw. 

Last but not least bouwen we ook Een abdijdorp in miniatuur (13-18u). In de crypte van de 

abdij vinden we een magnifieke maquette van de oude abdij en bijhorende abdijkerk. Tot 

1540 maakte dit complex echter deel uit van een waar ‘abdijdorp’. Samen met Jo knutselen 
we vandaag verder aan deze maquette en bouwen we – in bordkarton – een stukje dorp. Alle 

creatieve aannemers in spe zijn van harte welkom ! Met andere woorden, voor elk wat wils ! 

Les Gouts de Gand #13 

 
ZATERDAG 18 MEI  Het jaarlijkse wereldmuziekfestival Les Goûts de Gand verovert de 

Gentse Macharius-wijk. Dit gratis stadsfestival is dit jaar aan zijn 13e editie toe, en dat wil je 

niet missen! Een unieke gelegenheid waar je letterlijk en figuurlijk kan proeven van een 

superdivers Gent. Laat je leiden naar verschillende concerten op kleine, grote, charmante 

en/of intieme locaties. 

De wijk presenteert ook dit jaar wereldse muziek en dans voor jong en oud! Blikvangers zijn: 

Jiraan (Turkije/Syrië/België/Irak), Fanfare Kimbanguiste (Congo), Merve Nur (Turkije), Les 
Bwaba (Burkina Faso), I Re Saltati (Sicilië), Helena & Pablo Casella (Brazilië) en Alpacas 

(België), de Gentse Karavaan (Slovakije/Bulgaars/Macedonië/België), 

Het Coyendanspark zelf wordt opnieuw een ‘Feria Mundial’, waar je vanaf 14u een lekker 

hapje kan eten en exotische spullen kan kopen. In de ‘African Latin Area’ kan terecht voor 

dansinitiaties en openluchtconcerten. 

Het festival kadert zoals steeds in de door UNESCO uitgeroepen ‘Dag van de Culturele 

Diversiteit, Dialoog en Ontwikkeling’ op 21 mei. Het doel van de dag is even stil te staan bij 

het belang en het begrip van de waarden van culturele diversiteit en hoe we ‘samen kunnen 
leven’. 
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Buurtproject: Passanten 

 
ZATERDAG 1 TOT ZONDAG 30 JUNI  De hele maand juni organiseren we tijdens de 

weekends “Passanten”: we stellen de deur van herberg Macharius open voor iedereen die iets 

wilt komen doen. Mensen komen, doen hun ding en vertrekken, maar niet zonder iets achter 

te laten. Zo wordt de herberg zelf een herinnering aan alles wat gepasseerd is. 

Zaterdag 1/06: Wafelenbak 

Vrijdag 7-zondag 9/06: Vertelweekend 
Vrijdag 14/06: After Work Drink 

Zaterdag 15/06: Ameezing Stemband 

Zondag 16/06: Spel, focus en improvisatie en Zeemeerminnenfestival 

Maandag 17/06: Vertelavond Volle Maan (ism Community of Listeners) 

Zaterdag 22 – zondag 23: Duurzaamheidsweekend en picknick in het park 

Zaterdag 29/06: DJ Marathon 

Zondag 30/06: Brunch met live muziek en Expo Luc De Man: ‘Cubes’ – Feestelijke opening 

Boekpresentatie: Vier brieven aan Jenny 

 
VRIJDAG 21 JUNI, 20:00  Boekhandel Walry en Buren van de Abdij hebben het genoegen u 

uit te nodigen op het zevende Jenny Walry gesprek en de feestelijk boekpresentatie van ‘Vier 
brieven aan Jenny‘ een gelegenheidsuitgave ter ere van 50 jaar Boekhandel Walry. 

Jenny Walry (1935) woonde vanaf 1981 in de Gentse Machariuswijk en overleed er in 2008. 

Sinds 2011 organiseren de Buren van de Abdij geregeld een Jenny Walry-gesprek rond een 

maatschappelijk thema dat haar na aan het hart zou hebben gelegen. 
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Het zevende Jenny Walry-gesprek is een wat ongewone editie. Vier gerenommeerde auteurs 

schreven een brief aan Jenny Walry en hun brieven vormen de basis voor het nieuwe Jenny 

Walry-gesprek. Gita Deneckere, Stefan Hertmans, John Vandaele en Pascal Verbeken 

schreven haar over heel verschillende zaken; Pipi Langkous, identiteit, het raffinement van 
het hedendaagse Gent, het leven als patchwork, oude demonen en burgerinitiatieven. 

De gelegenheidsuitgave Vier brieven aan Jenny bundelt de geschreven brieven. Het boek 

wordt feestelijk gepresenteerd op de avond van het zevende Jenny Walry-gesprek. De vier 

auteurs nemen deel aan het gesprek. Voormalig burgemeester van Gent, Frank Beke, leidt de 

avond in met een korte tussenkomst over het belang van boeken en boekhandels in onze tijd. 

Karel Van Keymeulen leidt het gesprek met de auteurs en stelt het brievenboek voor. 

Muzikaal wordt de avond opgeluisterd door het Trio Jan De Coninck: Sam Verhaert (piano), 

Geertjan Tilman (contrabas) en Jan De Coninck (trompet). 

Midzomer in de abdij: Picea Orientalis en Sangpuy + Wouter & Bao 

 
ZATERDAG 22 JUNI, 19:30  De Sint-Baafsabdij is het oudste gebouw van Gent, een ideale 
plaats om stil te staan bij het verglijden van de tijd en het keren van het licht op de langste 

dag van het jaar. Buren van de Abdij en De Centrale doen dat al jaren met een 

midzomerconcert op deze droomplek. Dit jaar organiseren we zelfs een dubbelconcert. 

SANGPUY + Wouter Vandenabeele & Bao Sissoko 

Sangpuy is een ‘native’ Taiwanees en lid van het oude Pinuyumayan-volk. Hij groeide op in 

het zuid-oosten van Taiwan (Taitung). Zijn volledige inheemse naam luidt Sangpuy 

Katatepan Mavaliyw. Sangpuy zingt in het Pinuyumayan en speelt op gitaar, neusfluit, 

bamboefluit, mondharp en allerlei traditionele belletjes. Hij brengt een aantal nummers solo 
en wordt daarna vergezeld door Wouter Vandenabeele op viool en Bao Sissoko (Senegal) op 

kora. Een uniek ontmoeting tussen 3 culturen Europa, West-Afrika en Azië. 

Picea Orientalis olv. Shalan Alhamwy 

De Syrische violist en componist Shalan Alhamwy heeft Klassieke en Arabische muziek 

gestudeerd. Vanuit zijn carrière als componist en performer in die twee muzikale werelden, 

ontstond het idee om de westerse en oosterse muziektradities te versmelten in één ensemble. 

Picea Orientalis past zowel westerse structuur, harmonie en technieken als oosterse 

versieringen en improvisaties toe. Het is een strijkorkest dat zijn uniciteit vooral van de 
diversiteit van zijn leden ontleent. Alhamwy verzamelt muzikanten rond zich die een 



 52 

klassieke opleiding hebben genoten, maar daarnaast ook bezig zijn met andere genres. Samen 

exploreren ze nieuwe muzikale trajecten. Stel je voor! Bach met Arabische versieringen of 

jazz nummers met oosterse improvisaties… 

Deze avond is een samenwerking met De Centrale en Historische Huizen Gent. 

Coyendans op zaterdag in en rond herberg Macharius en de Sint-Baafsabdij 

 
ZATERDAG 21 SEPTEMBER, VANAF 13:00  Op zaterdag 21 september gaat ons mega 

jaarlijkse buurtfeest, De Coyendans, opnieuw door op veel verschillende plaatsen in onze 
wijk… dit maal mét zonnig weer! Buren van de Abdij verzorgen, met hulp van veel 

vrijwilligers en andere buurtorganisaties, de grote buitenbar in het Coyendanspark. En, niet te 

vergeten, de fameuze Coyendansfuif gaat dit jaar door in herberg Macharius! 

Een kleine greep uit het programma: 

Buurtgewoel, kinderparadijs en herbergse bar - Vanaf 13 uur - Coyendanspark 

Je kan in het park terecht voor een ‘meet and greet’ met de buurtorganisaties. Geniet van 

heerlijke hapjes en drankjes, en kom meer te weten over engagementen van buren in 
buurtprojecten. Kinderen en jongeren kunnen bouwen, springen, knutselen en klimmen! Ook 

de buitenbar in het Coyendanspark is de hele namiddag open. Met dank aan de Buren van de 

Abdij en veel vrijwilligers van andere buurtorganisaties. 

Schermdemonstratie - 13-14 uur - Refter van Sint-Baafsabdij 

Zin om de schermsport eens van dichtbij mee te maken in een prachtig historisch kader? Kom 

dan naar deze schermdemonstratie van schermclub Catena. 

Grote buurt-rommelmarkt - 13-18 uur - Gandastraat, Sint-Baafsdorp. 

Kom eens rondsnuisteren in meer dan 120 standjes en wie weet, ontdek je wel echte schatten. 
De gloednieuwe Mobiele WijkKAR voorziet je intussen van koffie, thee of iets lekkers! 

Muziekconcours Sound Track - 16-20 uur - Groene kerk 

Dit jaar géén ‘De Beloften’ maar wél de Gentse voorronde van het gloednieuwe, nationale 

podium- en kansenparcours Sound Track! 6 beloftevolle Gentse bands krijgen een kwartier 

de tijd om zich te bewijzen. We zijn er nú al zeker van dat we terug het beste aanstormend 

muzikaal Gents talent op ons podium krijgen … 

Fuif met DJ Davy - 20-1 uur - Herberg Macharius 

Er zijn nog zekerheden in het leven … en dj Davy die tijdens de legendarische Coyendansfuif 
een lading dansklassiekers op je loslaat, is er eentje van. 



 53 

Consouling Sounds presents: Some Became Hollow Tubes / Ashtoreth – In the Abbey 

 
ZATERDAG 5 OKTOBER, 19:00  In het kader van hun ’24 Hours Deep Listening’ organiseert 

het Gentse label Consouling Sounds in samenwerking met Buren van de Abdij een uniek 

concert in de refter van de Sint-Baafsabdij. 

Na het onvergetelijke optreden van ‘Barst’ in 2017 en ‘Residuum Free Unit’ in 2018 is het nu 

de beurt aan ‘Some became Hollow Tubes’ en ‘Ashtoreth’ om de abdij te vullen met drones 

en soundscapes. ‘Some became Hollow Tubes’ is een project van Eric Quach (this quiet army 
– relentless DIY powerhouse) en Aidan Girt (Godspeed You! Black Emperor). 

Loops, pedalen, drums, gitaren… hard/zacht… ritme/geen ritme… improvisatie. 

Boe! Halloween in het Coyendanspark 

 
DONDERDAG 31 OKTOBER, Start 17:00 – 18:00 – 19:00  Buren van de Abdij organiseren 

samen met LDC De Horizon en Buurtwerk Macharius Heirnis een enge Halloween avond, in 

en rond het Coyendanspark. 

Op Halloween komen onverwacht enge oude koeien uit de gracht. Wil je meemaken hoe dit 

afloopt? Kom dan naar BOE! Een originele Halloween ervaring voor jong en oud met 

griezelige verhalen, verschijningen, enge hapjes en drankjes. 

Kom naar BOE! Nog beter, kom naar BOE! in je engste outfit! Een Halloween ervaring voor 
jong en oud… Durf je? 
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Een Hiroshima-overlever komt naast herberg Macharius leven 

 
ZONDAG 10 NOVEMBER, 14:30  De atoombom die in 1945 de Japanse stad Hiroshima 

vernietigde, doodde niet alleen tienduizenden mensen in de stad, maar ook de meeste planten. 

Opmerkelijk was evenwel dat een aantal ginkgobomen die binnen een straal van 2 km van de 

kern van de ontploffing stonden, wisten te overleven. Deze prehistorische bomen (270 

miljoen jaar geleden bestonden ze al) kunnen belastingen weerstaan die andere boomsoorten 

niet overleven. Dat was al gebleken bij branden en aardbevingen. In Hiroshima was het niet 
anders.  

Intussen heeft de burgemeester van Hiroshima zaden van de fameuze overlevende ginkgo’s 

in zijn stad verspreid over de wereld als teken van vrede en strijd tegen kernwapens. Ieper 

was als stad die ook vernietigd werd door oorlog, een van de eerste steden die zo’n 

vredesginkgo plantte. Maar intussen komt er een kleine telg van de ginkgo van Hiroshima 

naar Gent. Meer bepaald zal de vredesboom in het Coyendanspark, vlakbij de herberg 

Macharius, worden geplant. 
Dat gebeurt op zondag 10 november om 15u in aanwezigheid van de Gentse schepen Tine 

Heyse en een vertegenwoordiger van de Japanse ambassade.  

–  Het gebeuren vangt aan om 14u30 in de refter van de Sint-Baafsabdij met een korte 

tussenkomst van Mick Deneckere, gastprofessor aan de afdeling Japanologie van de UGent, 

over hoe Japan zich de atoombom op Hiroshima herinnert.  

–  Daarna brengt de Japanse percussioniste Aya Suzuki een deel van Bach’s 

Goldbergvariaties  in de magische akoestiek van de refter van de Sint-Baafsabdij. 

–  Om 15u  wordt de boom geplant op het terras naast de herberg Macharius, en zullen 
schepen Heyse en de Japanse vertegenwoordiger een woordje zeggen.  

–  Vervolgens trekken we naar herberg Macharius, alwaar er taart wordt aangeboden.  

–  Om 15u45 brengen pianist Lukas Huisman en celliste Eline Duerinck het stuk Orion van 

de Japanse componist Toru Takemitsu.  

–  Aansluitend volgt er een gesprek tussen Dries Lesage, professor internationale politiek aan 

de UGent, en Ludo De Brabander of Pieter Teirlinck van de vzw Vrede. 
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VI. VENSTER OP DE WIJK, STAD EN WERELD 
Onze werking is geen alleenstaand gegeven. Onze vereniging werkte in 2019 op een of ander 

manier samen met o.a. de volgende organisaties : 

 
Consouling Sounds De Centrale 

De Sterre vzw De Wolk vzw  

De Zere Knie vzw Dienst Beleidsparticipatie Gent  

EnerGent Faja Lobi 

Fietsersbond Gent Gentse Gidsen  

Gents Milieufront Hand in Hand vzw  

Het Spaans Gewas Het Trappenhuis  

Hinkelspel cvba Historische Huizen Gent  

IN-Gent Intercultureel Centrum  

IVAGO Kinderkoor De Stemband  

Kunstacademie De Poel Les Goûts de Gand   

Lousmoes MiraMiro  

Sint-Baafsdorp Stad Gent dienst facility management  

Studio Orka Ugent  

Walry  

 

Buurtcentrum Macharius Heirnis Scheldeoord 

OCMW- Lokaal Dienstencentrum De Horizon 

Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie voor Moslims VOEM 

  


