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Buren van de Abdij vzw
Slachthuisstraat 28, 9000 Gent
bezoekadres: Coyendanspark 1, Gent
www.burenvandeabdij.be
info@burenvandeabdij.be
ondernemingsnummer: 0535.855.813 - RPR Gent

Met steun van Stad Gent
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I. ALGEMENE INLEIDING
De vlam gaande houden in tijden van pandemie
2020 begon nog zoals de jaren ervoor bij de Buren van de Abdij: volle stoom vooruit met de
maandelijkse activiteiten zoals de Bal Mundial, karaokes, de verteldonderdagen van de Zere Knie,
het Historisch Café, de brunch op zondag, de Open Mic, een optreden hier en daar, vader en
zoon Peumans op de sofa van de Herberg, de leesclub,…
Op 12 maart was een gesprek gepland over het project Buurzame Stroom van Energent met drie
Vlaamse parlementairen, de Gentse klimaatschepen en de projectcoördinator van Energent… Van
alle kanten kregen we de dagen ervoor evenwel te horen dat het coronavirus almaar verder
oprukte en dat het debat beter niet zou doorgaan, omdat het kleine beestje erg besmettelijk
was… Met pijn in het hart zegden we het debat af - één dag voor de lockdown officieel werd
afgekondigd.
‘Gezien de ernst van de corona-epidemie hebben de Buren van de Abdij beslist om voorlopig alle
binnenactiviteiten op te schorten’, lieten we die avond nog weten via onze communicatiekanalen.

Monnik H
We beseften het die dag nog niet maar in feite ging de Herberg dicht voor onbepaalde tijd. De
plek die al jaren aan het zoemen was van talloze activiteiten, viel stil. Herberg Macharius werd stil.
Heel stil.
Zijn voornaamste en meestal enige bewoner werd onze coördinator, Henk Mol, door een van
onze medewerkers, met een knipoog naar de abdij, monnik Henk genoemd. Zijn profiel,
voorovergebogen achter het scherm van zijn laptop, was immers zichtbaar van buiten voor
passanten allerhande.
Henk bedacht en ontwierp de zeven letters van het woord ‘courage’ –dat in meerdere talen
hetzelfde betekent. Niet toevallig pasten de zeven letters in de zeven ramen van de Herberg en
stak monnik Henk – namens de Buren van de Abdij - de buurt een hart onder de riem. Zoals vele
andere Gentenaren tijdens die eerste lockdown het zorgpersoneel steunden met avondlijk
applaus, witte lakens en getoeter van boten. Wijlen Peter Debaveye, straatzanger van beroep, die
door de pandemie zijn werk werd ontnomen, zong elke avond van uit zijn raam aan de
Voorhoutkaai voor toehoorders. Toen de toeloop te groot werd, verbood de politie zijn dagelijkse
lied. Het waren de laatste keren dat Peter, op zijn manier ook een Buur van de Abdij, echt publiek
optrad.

Coronaproof leren flakkeren
De Buren moesten intussen aanvaarden dat ook hun ‘klassiekers’ niet konden doorgaan: dus geen
paaseitjes rapen, geen onthaalbeurten in de abdij, geen erfgoeddag, en later geen Les goûts de
Gand. Zelfs… de geplande driedaagse rond de midzomer rond de Oeigoerse keuken en cultuur
(met een optreden in de abdijrefter) + een gesprek over de onderdrukking en kneveling van de
Oeigoeren in de Volksrepubliek China moest eraan geloven.
Henk Mol, daarin bijgestaan door het dagelijks bestuur, probeerde een toelaatbare lijn van
communicatie en van activiteiten - light en coronaproof - aan te houden.
Het werk aan een nieuwe website werd een voor de hand liggende prioriteit. Er werd een digitale
Wordfeud gestart en tegen eind april werd een productie van mondmaskers opgezet – de
herberg werd gedurende een aantal namiddagen een coronaproof naaiatelier. We gaven online
leestips door en er werd, even later, zelfs een digitale Bal Mundial opgezet, ook al is online
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dansen natuurlijk niet hetzelfde als de dansende zwetende lichamen die dicht tegen elkaar
schurken tijdens onze echt Bal Mundials. We deelden in het kader van Live Untapped Sessions
tevens een aantal online huiskamerconcertjes.
Onze yogagroep leed misschien nog het minst onder de lockdown. Op 29 maart, na twee weken
onderbreking, hield de groep zijn eerste online yogasessie onder leiding van Pankaj Sharma.
Vanaf zondag 24 mei begon de groep dan met buitensessies op het Spaanskasteelplein – met
zelfs een yogasessie in de Scheldemeersen van Melsen in juli - tot de pandemie de yogi eind
oktober weer online dreef.

De deur aan de brandtrap als buurtsignaal
Naarmate het weer beter werd, zette Henk steeds meer de deur aan de brandtrap van de
Herberg, open. Het was het signaal naar voorbijgangers toe dat ‘monnik Henk’ aanwezig was en
bereid tot gesprek. Dikwijls liepen mensen even langs om een babbeltje te slaan: Henk boven op
de brandtrap, de passant beneden, of toch even de brandtrap oplopen en op veilige afstand
praten. In zekere zin hield Henk op die manier de vlam van het burencontact aan de praat.
Als de mensen niet naar ons kunnen komen, moeten wij naar de mensen gaan. Dat was ook ons
devies in 2020. Samen met het buurtwerk organiseerden gesmaakte koffiemomenten in het SintBaafsdorp. Ook aan de dag van de buren werkten we mee, samen met de Horizon en het
buurtwerk. Later op het jaar ondersteunden de Buren ook mee de Coyendansroadshow.
Een opvallende verschijning in het coronavoorjaar 2020 was de bijenorchis, een zeldzame
orchidee waarvan er plots bijna honderd hun opwachting maakten in de abdijtuin. Alsof de natuur
ons in lastige coronatijden iets mooi cadeau wilden doen.
Later maakten we, op vraag van kunstenoverleg Gent, een goed bekeken filmpje over Macharius
als pestheilige – jawel, onze stokoude abdij draagt sporen van epidemieën uit een ver verleden.
De Buren werkten, samen met het stedelijke buurtcentrum en dienstencentrum De Horizon tevens
mee aan de wijkgebonden postkaartenactie van ‘vergeet-mij-nietjes’.

De zomer laat meer toe
Op 21 juni ging de abdij voor het eerst weer open voor het publiek. Samen met de
erfgoedbewakers van stad Gent zorgden onze onthalers voor coronaveilige
bezoeksvoorwaarden.
Op 5 juli ging ook het terras van de Herberg, onder strikte coronavoorwaarden, weer open. Dat
bleek tijdens de zomermaanden juli, augustus en september een succes – mensen smachtten nu
eenmaal naar samenzijn.
De bijen lieten zich weinig gelegen aan het virus en zorgden, net als andere jaren, voor onze
portie honing – we slingerden een kleine twintig kilogram honing bijeen op 29 juli. Tegen dan was
ook de perenoogst in de Lousbergboomgaard alweer van start gegaan, met onder meer
tweehonderd liter peer-appelsap voor de herberg. Omdat de oogst van 2019 door de sluiting van
de herberg door corona, nog niet was opgedronken terwijl de nieuwe oogst er al was, boden we
die tegen een vriendenprijs aan bij onze vrijwilligers. Met groot succes.
De Coyensdans – het derde weekend van september - werd afgelast tijdens dit coronajaar
vanwege niet coronaproof te organiseren. Datzelfde weekend organiseerden we in de abdijrefter
wel de enige driedaagse van live activiteiten die we in het coronatijdperk organiseerden:
meerdere optredens, een historisch café over kunst en de koe, en een reeks gesprekken naar
aanleiding van 75 jaar Verenigde Naties.
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De Buren gaan plastisch
In onze reeks ‘De Haak’ begon Diego Joosten op 22 september in de herberg te werken aan twee
grote doeken. Het opzet was dat Diego zou schilderen terwijl in de herberg andere activiteiten
plaatsvonden maar corona maakte dat onmogelijk. We openden die deur toch enigszins door
mensen de kans te bieden op dinsdagnamiddag even langs te lopen om Diego’s ‘work in
progress’ te zien.
Eén week later ging dan de tentoonstelling ‘Wollah! Van Eyck was here. Lamb of God’, een
samenwerking tussen de VOEM (Vereniging voor Emancipatie en Ontplooiing van Moslims) en de
Buren van de Abdij, van start. De eerlijkheid gebiedt te onderstrepen dat het vooral de VOEM was
die het event inhoudelijk aanstuurde, onder meer door Dema One als curator aan te stellen. Het
project verkende de ‘kalligraffiti’, het raakvlak tussen kalligrafie (schoonschrift) en graffiti. VOEM
koos voor de abdijrefter als expositieruimte omdat in de middeleeuwse abdij natuurlijk heel wat
kalligrafisch werk werd geproduceerd.
Het project legde dan ook bewust de link tussen Arabische en Latijnse kalligrafie. Die kwam
vooral tot uiting in het werk in de doorgang onder de Herberg, waar de Latijns-Amerikaanse
muurschilderij, na vijf jaar, aan vervanging toe was. De Buren van de Abdij vroegen aan
buurtbewoners met welke woorden ze “onze stek” associëren. Uit de resem woorden kozen de
kunstenaars Lennart Gavel en Dema One ‘begankenis, roots, rust, courage en verbondenheid’.…
Dema voegde er nog het Arabische ‘salaam’ (vrede) en het Turkse ‘ask’ (liefde) aan toe.
De Gentse Iraakse Koerd Hoessein Kakayi stelde veertig kalligrafieën tentoon in diverse stijlen.
Andere kunstenaren, meestal met een migratie-achtergrond, verkenden nieuwe fusievormen van
kalligrafie en graffiti. Er werd in het kader van het project ook een gesprek georganiseerd over de
rol van graffiti in het verzet in de Arabische wereld. De tentoonstelling kon helaas maar zes
namiddagen, verspreid over drie weekends, openen, en trok in die beperkte tijdsspanne toch zo’n
1.200 bezoekers.

Wijkbudget: de Buren als vereniger
Stilaan liepen de besmettingen weer op. We maakten op de valreep – op 24 oktober - nog
gebruik van de monumentale refter om een bijeenkomst te organiseren in het kader van het
wijkbudget. Een kleine dertig mensen gaven aan welke ideeën ze graag wilden realiseren met het
wijkbudget. De bedoeling van de Buren was niet (zozeer) om eigen ideeën te pushen, maar wel
om de vele ideeën zoveel als mogelijk tot een geheel te smeden. We willen het wijkbudget
aangrijpen om een nieuwe dynamiek van samenwerking en verbinding in de wijk te lanceren.
Door de heel vlotte samenwerking met een sterke werkgroep uit de Zalmstraat en omgeving, en
de goede begeleiding door Josefien Maes, onze wijkregisseur, slaagden we er effectief in om de
meeste ideeën die in het kader van het wijkbudget werden geopperd in een omvattend verhaal te
gieten: Mach-H, een knipogende verwijzing naar het feit dat onze wijk met een supersonische
snelheid naar een mooi wijkproject wil gaan dankzij het wijkbudget. Mach-H heeft onder meer
twee sterke polen inzake meer groen in de wijk en nieuwe wijkinfrastructuur.

Corona leidt tot mooie initiatieven
Naarmate de besmettingen verder opliepen, zochten we nieuwe werkvormen in openlucht. Het
format ‘mijn favoriete fietstocht’ kon maar één keer doorgaan omdat het verboden was om met
meer dan vier mensen nog dingen samen te doen. Ook de ‘wijkboswandeling’ waarbij we in een
wandeling het publieke en private groen in onze wijk zouden leren kennen, diende uitgesteld te
worden. De opbrengst van die wandeling zou naar het wijkbos gaan. (Het wijkbos is een project
van de Buren – het is een bos ter grootte van onze wijk, 50 hectaren, dat we aanplanten in het
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kader van de herbebossingsprojecten Faja Lobi in Congo van onze voormalige buurman Jurgen
Heytens.)
Op 11 december organiseerden we voor het eerst de Herberg Macharius Online Quiz. Dat bleek
meteen een groot succes met meer dan 90 deelnemers en 25 ploegen. In de daarop volgende
maanden werd de Online Quiz een heuse hit die telkens weer volzet was.
De Buren van de Abdij sloten het coronajaar op een mooie manier af door – in de aanloop naar
Kerstmis en in het kader van #Macharius-Heirnisverlicht-project van stad Gent - een wijkvlam te
laten branden in de Herberg. Onze coördinator Henk Mol slaagde erin avonden na elkaar de
vlammen laten branden achter de ramen van de herberg, terwijl te midden van die vlammen
telkens opnieuw de letters van het woord courage verschenen. Het was onze heel eigen lichtshow
die, op zijn manier, het coronajaar van de Buren van de Abdij, als het ware, samenvatte.

II. BEKNOPT OVERZICHT ACTIVITEITEN SINTBAAFSABDIJ
Tussen 21 juni en 25 oktober stelden onze vrijwilligers elke zondagnamiddag de abdij open voor
het grote publiek. Vanwege de coronacrisis konden de rondleidingen onder leiding van onze
ervaren gidsen Jacques Huys, Claudine Mennens en Paul Oyen dit jaar geen doorgang vinden.
Zoals vorige jaren gaven we aan iedereen die het wou een informatiebrochure over de abdij,
geschreven door Marc Hanson. Ondanks Covid-19 waren we toch in staat om in de abdij een
aantal evenementen te organiseren. Het weekend van 18, 19 en 20 september was zelfs een
heuse estafette van activiteiten: Twee grote concerten, een Historisch Café en themadag rond 75
jaar VN… met dank aan Historische Huizen Gent dat we de abdijrefter bij uitzondering als soort
van verlengstuk van Herberg Macharius mochten gebruiken. Het organiseren van deze activiteiten
op een manier die corona-proof was, was niet altijd evident en vergde veel extra voorbereiding.
De dank van het veelkoppige publiek en het enthousiasme van de vrijwilligers was heel groot
waardoor dit marathon weekend al het extra werk zeker waard was. Later in september
organiseerde we samen met VOEM de expositie Wollah! Van Eyck Was Here. Lamb of God/ 
  Aan deze expo waren ook allerlei nevenactiviteiten verbonden waarover je in dit
jaaroverzicht meer kunt lezen. De werkgroep Stadslandbouw heeft nog altijd enkele bijenkasten
in de abdijtuin staan. Onze imker verzorgt de stadsbijtjes die ons in ruil heerlijke honing blijven
schenken. Ook dit jaar kwamen 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
Herberg Macharius was ook in 2020 de warme plek waar Buren samenkomen om elkaar te
ontmoeten. Tot het virus toesloeg… Alle interne burenactiviteiten, zoals de vergaderingen van de
Grote Raad, de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur verhuisden naar het wereldwijde
web. Op de momenten dat de wetgeving rond Covid-19 dit toeliet waren er uiteraard wel
activiteiten mogelijk in de Herberg. We reserveren het gebruik van de Herberg ook niet strikt voor
onszelf maar laten er zoveel mogelijk andere organisaties gebruik van maken.
We waren zeer blij dat we het Lokaal Dienstencentrum De Horizon uit de nood konden helpen
tijdens de verbouwing van hun activiteitenruimtes. Ook kinderkoor De Stemband kwam op de
momenten dat dit mogelijk was op zaterdag repeteren onder leiding van Wim Claeys. Ook enkele
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diensten van Stad Gent vonden de weg naar de Herberg. De Fietsersbond en EnerGent
gebruikten de Herberg voor enkele van hun vergaderingen. De overige organisaties die één of
meerdere dagen onze Herberg gebruikten kan je hieronder vinden:
CAW Oost-Vlaanderen VZW, Voem, De Passanten, VZW Djambo, 11.11.11. Oost-Vlaanderen,
Dégage, Buurtbewoners De Spanjaard.
We hadden in 2020, in het kader van ons kunstproject De Haak, ook voor het eerst een ‘artist in
residence’. Kunstenaar Diego Joosten schilderde op dinsdagen aan zijn twee monumentale
doeken in de Herberg, op die momenten was het mogelijk voor het publiek om het proces te
volgen. Tot en met 8 maart was de Herberg ook de plek waar buren komen om deel te nemen aan
één van onze talrijke activiteiten. We mochten in die eerste maanden van 2020 toch weer
gemiddeld 50 bezoekers per activiteit verwelkomen. Een kort overzicht hiervan is hieronder
opgelijst.
40 # Concerten: Trouveurs, The Sunset Bunch, De Parrot, Umlaut, Kreis, Milo Meskens, The Radar
Station, Mon-o-Phone, Amo, Sioen, ILA, Sophia Ammann, Mooneye, Down The Lees, Love
Like Birds, Divan, Meskerem Mees, Osama Abdulrasol & Helloune, Peenoise, Lady Linn &
Filip Vandebril, Joris, Matt T Mahony, Alison Jutta, GAUSS, Gianni Marzo, Rian Snoeks,
Charlotte Jacobs, Iskander Moens, Poltrock, Crooked Steps, Steven H, Barely Autumn,
Pingpongclub, Chapulines, Wim Segers, Cyriel Vandenabeele, Alex Verdi, Reena Riot, Mira,
An Pierlé
5 # Bal Mundial
3 # Board Games, Historisch Café, Debat, lezing, Macharius leest
2 # Karaoke Macharius, Herberg Macharius Brunch, Boekvoorstellingen, Open Mic Inn,
vertelavonden
1 # De Zere Knie vertelt, Halloween, Nieuwjaarsreceptie, koers op groot scherm, Shut Up and
Write, Cinemacharius, After Work Drink

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.

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.
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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.

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 SintBaafsabdij open zijn, maar dat er niet per se extra activiteiten zijn gepland. Tijdens het afgelopen
corona-jaar waren wij vooral aangewezen op ons herberg terras om te genieten van de zon en fijn
gezelschap.

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!

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.

Yoga
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 iedere zondagmorgen om 10u30 starten.

De Haak: Diego Joosten – Work in Process
In het kader van onze kunstproject De Haak hebben we de valse wanden in de Herberg
weggehaald en vervangen voor twee reusachtige canvassen. Kunstenaar Diego Joosten zal in de
loop van het jaar de doeken omtoveren tot een werk in situ, een work in process, geïnspireerd
door datgene er in en om de herberg gebeurt. Het wordingsproces zal op dinsdagen te volgen
zijn voor het publiek.

JANUARI
Trouveurs
VRIJDAG 10 JANUARI, 20:00 HERBERG MACHARIUS
Het eerste concert van 2020! We starten dit jaar met een heerlijk Americana optreden van het
Brussels/Canadese duo ‘Trouveurs’. Trouveurs zijn een americana-duo uit Brussel. Als
hedendaagse troubadours brengen Benjamin Steegen (zang, gitaar) en Jeff Cardey (gitaar,
mandoline) de meest ontroerende en melancholische songs van hun favoriete singer-songwriters,
die niet toevallig vaak uit Texas komen. Liefhebbers van pakweg Townes Van Zandt en Guy Clark
worden op hun wenken bediend.
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Board Games Macharius
ZONDAG 12 JANUARI, 15:00 HERBERG MACHARIUS

The Sunset Bunch
VRIJDAG 17 JANUARI, 20:00 HERBERG MACHARIUS
The Sunset Bunch uit Gent brengt akoestische Amerikaanse folk. Van oude deltablues, ragtime,
traditionals uit de Appalachen tot hedendaagse singer-songwriters. Americana in zijn puurste en
eerlijkste vorm waarbij voor elk nummer de juiste instrumenten worden gekozen.
Het trio bestaat uit doorwinterde muzikanten die al op menig podium hebben gestaan in
Vlaanderen en daarbuiten in allerlei constellaties. The Sunset Bunch was o.a. te zien op de laatste
patersholfeesten op vraag van Norbert Detaye maar ook reeds op menig buurtfeest, trefpunt,
papegaayfeesten, Entr en, natuurlijk, Herberg Macharius.

Bal Mundial
ZONDAG 19 JANUARI 15:00 HERBERG MACHARIUS

Nieuwjaarsdrink Buren van de Abdij
VRIJDAG 24 JANUARI 19:00 HERBERG MACHARIUS
Onze traditionele nieuwjaarsreceptie. Het uitstekend moment om elkaar als Buren weer eens te
ontmoeten en om buurtbewoners te laten kennis maken met de werking van Buren van de Abdij
in al zijn facetten.

Drie stemmen: Een kankermonoloog
ZONDAG 26 JANUARI, 15:00 HERBERG MACHARIUS
Deze korte (totaal niet zwaarmoedige) monoloog van Céline Broeckaert heeft als intentie het
debat rond genot en intimiteit tijdens/na kanker aan te moedigen, angsten en taboes te
doorbreken en mensen aan te zetten tot dialoog.
Het objectief van deze voorstelling is het thema van seks en genot tijdens/na (borst)kanker meer
bespreekbaar te maken onder (ex)patiënten en hun entourage, alsook zorgverstrekkers (gaande
van borstchirurgen, verplegers, oncoloog, psycholoog, uroloog, seksuoloog,…) aan te moedigen
om hierover betere afspraken te maken. Na de monoloog wordt het publiek opgedeeld in kleine
groepjes. Om de 15’ à 20’ schuiven de groepjes dan door, zodat iedereen op het einde van de rit
op een heel persoonlijke manier een heel gamma aan info meekrijgt omtrent het thema kanker en
seksualiteit, werkhervatting, lymfoedeem, hormonenbehandeling, haaruitval bij kanker, sport na
kanker, revalidatie…

Karaoke Macharius!
VRIJDAG 31 JANUARI, 20:00 HERBERG MACHARIUS

FEBRUARI
Historisch Café: In memoriam Griet Maréchal
ZONDAG 2 FEBRUARI, 11:00 HERBERG MACHARIUS
Een speciale editie van ons maandelijks Historisch Café. We herdenken Griet Maréchal, een van
de initiatiefneemsters en coördinatrice van het Historisch Café. Ook als Buur van het eerste uur
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was Griet van onschatbare waarde, onderandere bij het schrijven van onze vier publikaties. Griet
overleed plotseling in het najaar van 2019.

Board Games Macharius
ZONDAG 2 FEBRUARI, 15:00 HERBERG MACHARIUS

Open Mic Inn
WOENSDAG 5 FEBRUARI, 20:00 HERBERG MACHARIUS

Vader en zoon Peumans op de sofa van herberg Macharius
DONDERDAG 6 FEBRUARI, 20:00 HERBERG MACHARIUS
Jan Peumans (N-VA), acht jaar lang de door velen gewaardeerde voorzitter van het Vlaams
Parlement, stapte in 2019 uit de actieve politiek. Hij was de minste partijpolitieke van alle N-VAers die van tijd tot tijd ook afstand nam van partijstandpunten. “Een partij mag er zo maar één
hebben,” verklaarde Bart De Wever, met een knipoog.
Zijn zoon Wim Peumans, antropoloog en zelf lid van Groen, schreef het boek ‘Een zachte
anarchist’ over zijn vader. De Buren van de Abdij nodigden beide heren uit: ze belichamen twee
politieke stromingen die, internationaal, gezien de wind in de zeilen hebben.
John Vandaele praat met Jan en Wim Peumans over het schrijven van een boek, en wat eruit te
leren valt (bijvoorbeeld hoe een mens getekend wordt door het verleden en hoe het leven
onvoorspelbaar is). Over politiek en waar dat moet over gaan. Over identiteit en globalisering en
hoe die twee elkaar lijken op te roepen. Over nationalisme anno 2020 en hoe dat te verzoenen is
met de noodzaak van internationale samenwerking. Over de rol van politieke partijen in het tot
stand brengen of bemoeilijken van verbinding, over de aard en de toon van de menselijke
communicatie in tijden van sociale media…en zoveel meer.

Cinemacharius: Yellow Submarine (1968)
VRIJDAG 7 FEBRUARI, 20:00 HERBERG MACHARIUS
Veel kleur, vooral geel, en veel muziek, van The Beatles dan nog… Dat mogen jullie verwachten
deze vrijdagavond! We tonen de Beatles animatiefilm uit 1968, ‘Yellow Submarine’… op groot
scherm en met ruim voldoende geluidsvolume (en dat is luid).
Een sprookjesachtige tekenfilm met evenveel te zien als te horen: de liedjes van The Beatles,
anekdotes, allerlei niet na te vertellen grapjes in combinatie met surrealistische pop-art-beelden
die het verhaal vertellen waarin The Beatles Pepperland uit de klauwen van de Blue Meanies
proberen te redden. Uniek en verfrissend.

Herberg Macharius Brunch
ZONDAG 9 FEBRUARI, 11:00-13:00 HERBERG MACHARIUS

Shut Up & Write
ZONDAG 9 FEBRUARI, 15:00 HERBERG MACHARIUS
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 mag wel als je dat écht wil). Neem je laptop, schrift
of tablet mee, eender wat jij gebruikt om te schrijven.
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IN-Gent’s Open-bar
DONDERDAG 13 FEBRUARI, 19:30 HERBERG MACHARIUS
Vanavond staat de Herberg deur open voor onze vrienden van IN-Gent vzw. Elke 2e donderdag
van de maand organiseren zij op een andere plaats in Gent een OPEN-BAR: een plek waar
Gentenaars en nieuwe Gentenaars samen kunnen babbelen en elkaar op een fijne manier kunnen
ontmoeten.

After work drink: Valentijn editie
VRIJDAG 14 FEBRUARI, 17:00 HERBERG MACHARIUS
Juist gedaan met werken? Opwarmen voor je Valentijns date? Kom naar de After work drink in
Herberg Macharius! Wij zorgen voor stemmige muziek… slows only! Er zijn aperitiefhapjes en
love potions verkrijgbaar. Het weekend kan op deze manier niet meer stuk. Nog geen date?
misschien vind je er wel eentje in de Herberg vandaag!

Bal Mundial
ZONDAG 16 FEBRUARI 15:00 HERBERG MACHARIUS

De Zere Knie vertelt: Drink rode wijn
DONDERDAG 20 FEBRUARI, 20:30 HERBERG MACHARIUS
Wees gerust: we gaan deze schlager niet luidkeels lallen met een fles chateau Migraine. We
hadden u graag bij kaarslicht laten genieten van een Château Pétrus, maar daar duiken dan weer
andere bezwaren op… Wel heeft de Zere Knie een selectie wijn-verhalen voor u geselecteerd, van
een goed jaar.4 Vertellers-connaisseurs serveren u een exclusieve degustatie van verhalen met
een volle smaak, met soms een verrassende toets van rode vruchten, erotiek, vergane glorie of
suspens.

De Parrot
VRIJDAG 21 FEBRUARI, 20:00 HERBERG MACHARIUS
De Parrot is een semi-akoestisch singer-songwriter duo uit Luik. Fabio Pullara en Samuel Ciulla
brengen eerlijke en beklijvende songs die moeilijk in een hokje te plaatsen zijn… akoestische
powerpop? alternatieve rock? (niet voor niets waren onze Waalse vrienden te zien als
voorprogramma van Channel Zero tijdens hun ‘unplugged tour’ in 2015).

StemStreken StageNight
ZATERDAG 22 FEBRUARI 19:00 HERBERG MACHARIUS
StemStreken bestaat 1 jaar! Dit vieren ze met een open podium in Herberg Macharius! Cursisten,
leerlingen, zangers & zangeressen samen met de StemStreken huisband op het podium. Het
belooft een gezellige avond te worden vol met nieuw & vers talent!
StemStreken is een samenwerking tussen zangpedagogen, logopedisten, muziektherapeuten en
meer. We gaan aan de slag met verschillende methodieken, in groep via workshops of koor, én
individueel. Stel je eigen pakket samen volgens jouw noden.

Umlaut Live in Herberg Macharius
ZONDAG 23 FEBRUARI, 15:00 HERBERG MACHARIUS
Deze middag verwelkomen we een vijfkoppige ensemble van Gentse bodem, Umlaut. Ze
brengen je een variëteit aan uit-het-leven geschreven songs. Ze nemen je mee op een vocaal
avontuur van bric-a-brac walsen, kamikaze tango’s en verdwaalde ballades.
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“this is how we afternoon” werd “roezemoes” werd “umlaut” wordt …
Momenteel werkt het gezelschap aan hun eerste plaat… met een beetje geluk is hij af tegen de
tijd dat ze het Herberg podium betreden.

Boekvoorstelling: In betere kringen – Satirische verhalen van Cyriel Buysse
WOENSDAG 26 FEBRUARI, 20:00 HERBERG MACHARIUS
Ook in 2020 slaan Boekhandel Walry en Buren van de Abdij weer hun handen in elkaar, vandaag
presenteren we een bundeling verhalen van Cyriel Buysse, verzameld door Joris Van Parys.
In deze uitgave zijn satirische verhalen en kronieken van Buysse bijeengebracht die na de eerste
publicatie in Nederlandse tijdschriften nooit zijn gebundeld. Het nieuwe boek wordt voorgesteld
door Herman Balthazar, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Gent en eregouverneur van OostVlaanderen. Verhalenvertelster Hilde Rogge leest voor uit de nieuwe uitgave. Muzikaal wordt de
avond opgeluisterd door Teike Vos (stem) en Marc Michaël De Smet (compositie en piano).

Macharius leest: ‘Post voor mevrouw Bromley’ van Stefaan Brijs
DONDERDAG 27 FEBRUARI 20:00 HERBERG MACHARIUS

Karaoke Macharius!
VRIJDAG 28 FEBRUARI, 20:00 HERBERG MACHARIUS

MAART
Historisch Café: Marie Schellinck en Internationale (buur)Vrouwendag
ZONDAG 1 MAART, 11.00-13.00 HERBERG MACHARIUS
Marie Schellinck (°Gent, 1757) was voorbestemd om een onopvallend bestaan te leiden. Ze
kende een arme jeugd en reeg daarna het ene luizige baantje aan het andere. Maar op een dag
nam ze een drastisch besluit: vermomd als man trad ze in dienst van het Franse revolutionaire
leger. Haar leven werd een rollercoaster van avonturen en ontmoetingen. Ze kwam in Italië, de
Duitse staten, Polen, Rusland terecht. Ze is het levend bewijs van: als je wil dat er iets verandert,
dan moet je er zelf voor gaan. Aan de hand van haar persoonlijke verhaal leren we ook WestEuropa in de 18e eeuw kennen. Over Marie Schellinck verscheen in 2018 de young adult roman
Soldaat Marie van Katrien Van Hecke (Clavis Books) die na de lezing ook te koop zal aangeboden
worden.

Board Games Macharius
ZONDAG 1 MAART, 15:00 HERBERG MACHARIUS

Open Mic Inn
WOENSDAG 4 MAART, 20:00 HERBERG MACHARIUS

Kreis Live in Herberg Macharius
VRIJDAG 6 MAART, 20:00 HERBERG MACHARIUS
Als Herberg habitué Kobe Boon met een project afkomt dan kan je er donder op zeggen dat
goed is… vanavond ‘Kreis’ op het herberg podium. Een trio dat op de wip zit tussen lyrische jazz,
mijmerende kamermuziek en het suggestieve van filmmuziek. Zachtmoedig en melancholisch
verkennen ze de grenzen van compositie en improvisatie.
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Herberg Macharius Brunch
ZONDAG 8 MAART, 11:00-13:00 HERBERG MACHARIUS

Stemkleur: een podcast project van IN-Gent
ZONDAG 8 MAART, 15:00 HERBERG MACHARIUS
Geboeid door waargebeurde verhalen van nieuwe Gentenaars? Verhalen die raken, boeien en
ontroeren? Kom dan naar vertelnamiddag Stemkleur van IN-Gent en Relaas in Herberg
Macharius! Je luistert er naar twee live verhalen en hoort er fragmenten uit de bijhorende
podcast. Deze vertelnamiddag is de kers op de taart van de podcast Stemkleur. In de podcast
nemen nieuwe Gentenaars je mee op luisterreis. In hun nieuwe taal, het Nederlands, vertellen ze
vol hartstocht over het leven hier en elders. 8 maart is ook Internationale Vrouwendag. We laten
deze gelegenheid niet voorbijgaan en nodigen een strijdvaardige vrouw uit om haar verhaal te
brengen.

En toen werd het stil… Corona – Herberg Macharius sluit tijdelijk de deuren
De richtlijnen van de overheid volgend, hebben Buren van de Abdij besloten om voorlopig alle
activiteiten op te schorten. Herberg Macharius en de Sint-Baafsabdij gaan dan ook tijdelijk dicht
voor alle publieksactiviteiten. Wij hopen op uw begrip, nadere berichten volgen zodra er meer
duidelijkheid is rond de heropstart van onze werking. Courage aan iedereen… hopelijk zien we
elkaar snel weer terug in de herberg en de Sint-Baafsabdij!

De grote Herberg Macharius Wordfeud Competitie
22 MAART > 28 JUNI ONLINE
Wie heeft er zin in een Wordfeud competitie? Wordfeud is een online Scrabble variant met een
grote online community... en zeer verslavend . Herberg Macharius organiseert de Grote herberg
Macharius Wordfeud competitie. Met prijzen voor top drie (drankbonnen om in Herberg
Macharius op te doen zodra we terug open zijn!). Download de app voor je smartphone of tablet.
Stuur, voor zondag 22 maart, een mailtje naar henkmol@burenvandeabdij.be met vermelding van
je spelersnaam. Wij stellen een competitieschema op en sturen dat aan jullie door. Na iedere
ronde geven jullie het resultaat van je partij door en maken wij een stand op. Als iedereen een
keer tegen elkaar heeft gespeeld is de winnaar bekend! Stay safe, keep calm, don't get bored!

APRIL
Live Untapped Sessions
27 APRIL > 3 MEI ONLINE
Een reeks gedeelde livestream concerten in zo’n 40 Gentse muziekcafés. De cafés zijn gesloten.
De artiesten zitten thuis. Op al die FB pagina's tegelijk spelen de artiesten alsnog voor een groot
publiek.Elke avond om 20 uur, een concert live vanuit de huiskamer/tuin/studio van een artiest in
quarantaine.

Macharius leest: Boekentips in tijden van Corona
29 APRIL > … ONLINE
Helaas kunnen we momenteel niet in ’t echt samenkomen vanwege de coronacrisis… juist nu
deze periode ideaal is om een goed boek te lezen. Vandaar doen we het nu online… Op
facebook… Laat ons weten wat je leestips zijn! Hier vind je de link naar het Facebook evenement.
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Post een foto of een afbeelding van een boek waarvan je denkt dat men dat gelezen moet
hebben. het zou tof zijn als je er een korte aanbeveling bij zou schrijven, maar dat is niet
noodzakelijk. We zijn benieuwd welke literaire pareltjes jullie posten!

MEI
Bal Mundial Online Alternative Party
VRIJDAG 1 MEI, 20:30 ONLINE
De virtuele Herberg is weer geopend! Deze keer met 'alternatieve' muziek uit de jaren 60, 70, 80
en 90 ! Met dj's Herbert Macharius & rUdY rOdIñO &Danger Dancer (Urgent.fm). Geheel veilig
vanuit uw kot!

Buren van de Abdij maken mondmaskers voor de wijk
MAANDAG 4 MEI > DONDERDAG 21 MEI HERBERG MACHARIUS
Het ziet er naar uit dat we de komende periode nog niet snel verlost zijn van het nare Covid-19
virus. Het gebruik van mondmaskers wordt de komende maanden aangeraden, en in sommige
situaties verplicht. Zijn er handige buren en andere wijkbewoners die het zien zitten om
mondmaskers te maken (wij zorgen, indien nodig, voor de stof), en zijn er buren/wijkbewoners
die graag een mondmasker zouden willen ontvangen?

Bal Mundial New Wave Party
ZATERDAG 16 MEI, 20:30 ONLINE
Op veler verzoek! Vanavond opent de virtuele Herberg Macharius zijn deuren voor een lang
verwachte New Wave fuif. Met dj's Herbert Macharius & rUdY rOdIñO &Danger Dancer
(Urgent.fm). Toupeer je haar maar alvast!

JUNI
De Sint-Baafsabdij gaat terug open!
ZONDAG 21 JUNI 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ
Na de uitzonderlijk lange winter- en coronapauze zijn we verheugd om jullie mee te kunnen delen
dat de Sint-Baafsabdij, Gents knipoog naar de oudheid, eindelijk terug open gaat!
De Buren van de Abdij zullen, met gepaste veiligheidsmaatregelen, hun traditionele onthaal in de
abdij terug aanvangen op zondag 21 juni, tussen 14u en 18u. We kijken ernaar uit om jullie snel
weer terug te zien in de prachtige binnentuin!

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 28 JUNI 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

JULI
De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 5 JULI 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ
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Herberg Macharius gaat terug open vanaf zondag 5 juli
ZONDAG 5 JULI 15:00 HERBERG MACHARIUS
Hebben jullie de Herberg gemist? Wij hebben jullie héél hard gemist. Heuglijk nieuws: vanaf
zondag 5 juli zijn we er weer voor jullie! We openen in eerste instantie het terras naast de Herberg
(Coyendanspark), vanaf 15u tot 19u… Iedere zondag! Een zachte start dus, tot we weer helemaal
loos mogen gaan in de Herberg. Voorlopig hebben we nog geen activiteiten gepland, maar
hopelijk verandert dat snel. Wees dus van harte welkom, we kijken er zo naar uit!

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 12 JULI 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Luie Zondag
ZONDAG 12 JULI 15:00 HERBERG MACHARIUS TERRAS

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 19 JULI 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Luie Zondag
ZONDAG 19 JULI 15:00 HERBERG MACHARIUS TERRAS

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 26 JULI 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Luie Zondag
ZONDAG 26 JULI 15:00 HERBERG MACHARIUS TERRAS

AUGUSTUS
De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 2 AUGUSTUS 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Luie Zondag
ZONDAG 2 AUGUSTUS 15:00 HERBERG MACHARIUS TERRAS

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 9 AUGUSTUS 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Luie Zondag
ZONDAG 9 AUGUSTUS 15:00 HERBERG MACHARIUS TERRAS

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 16 AUGUSTUS 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ
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Luie Zondag
ZONDAG 16 AUGUSTUS 15:00 HERBERG MACHARIUS TERRAS

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 23 AUGUSTUS 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Luie Zondag
ZONDAG 23 AUGUSTUS 15:00 HERBERG MACHARIUS TERRAS

Macharius leest: ‘Camille Claudel, een vrouw’ van Anne Delbée
DONDERDAG 27 AUGUSTUS 20:00 HERBERG MACHARIUS

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 30 AUGUSTUS 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Luie Zondag
ZONDAG 30 AUGUSTUS 15:00 HERBERG MACHARIUS TERRAS

SEPTEMBER
De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 6 SEPTEMBER 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Luie Zondag
ZONDAG 6 SEPTEMBER 15:00 HERBERG MACHARIUS TERRAS

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 13 SEPTEMBER 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Luie Zondag
ZONDAG 13 SEPTEMBER 15:00 HERBERG MACHARIUS TERRAS

An evening with: Broke Ass Benny / Fernant Zeste / Rianto Delrue
VRIJDAG 18 SEPTEMBER 20:00 SINT-BAAFSABDIJ
Al vele maanden geen muziek meer in Herberg Macharius… Maar we hebben een oplossing
gevonden! Vanavond presenteren we een tripple bill met Broke Ass Benny, Fernant Zeste en
Rianto Delrue in de refter van de Sint-Baafsabdij. Eindelijk weer eens genieten van onversneden
Roots, Blues en singer/song. Om dit gratis concert mogelijk te maken is het verplicht om te
reserveren.

An evening with: Laughing Bastards
ZATERDAG 19 SEPTEMBER 20:00
Vanavond presenteert ‘Laughing Bastards’ hun derde plaat ‘Unanimal’ op het podium van de
refter van de Sint-Baafsabdij! Ontstaan uit ontelbare, wilde en onwettige liefdesaffaires die de jazz
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muziek met alle andere muzikale stromingen heeft gehad. Bastaardmuziek als manifest, met een
belangrijke plaats voor de grensverleggende ‘folk-blues‘ die Jimmy Giuffre in de jaren ’50 maakte
Het lyrische als gemene deler, het doorweven samenspel als uitgangspunt.

Historisch Café: De koe in de kunst
ZONDAG 20 SEPTEMBER, 11:00 SINT-BAAFSABDIJ
Dit jaar kan er geen feestweekend doorgaan omwille van je-weet-wel, maar dat wil niet zeggen
dat de Coyendans zomaar ongemerkt zou passeren. Meer nog, we keren met een lezing in het
Historisch Café terug naar de roots en hebben het over de koe in de kunst. Koeien die het harde
dagelijkse leven tonen, naast allegorische, surreële en heilige koeien, maar ook kerstossen, stoere
stieren, impressies van koeien en nog zoveel meer: het komt allemaal aan bod in deze unieke
uiteenzetting. Hoe kunstenaars door de eeuwen heen de koe hebben afgebeeld, krijg je te zien in
– uitzonderlijk – de unieke setting van de Sint-Baafsabdij. Spreker van dienst is Valerie De Witte,
studiecoach en museum- & stadsgids Gent. Om deze activiteit mogelijk te maken is het verplicht
om te reserveren.

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 20 SEPTEMBER 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Luie Zondag
ZONDAG 20 SEPTEMBER 15:00 HERBERG MACHARIUS TERRAS

De Haak: Diego Joosten – Work in Process
DINSDAG 22 SEPTEMBER 15:00 HERBERG MACHARIUS

Macharius leest: ‘De levens van Jan Six’ van Geert Mak
DONDERDAG 24 SEPTEMBER 20:00 HERBERG MACHARIUS

Talk: Street art & activisme in Irak
VRIJDAG 25 SEPTEMBER 18:30
In november 2019 ontstonden er massale protesten tegen de Iraakse regering in Bagdad.
Kunstenaars bezetten de tunnel die leidt naar het Tahrir plein (letterlijk ‘plein der bevrijding’) en
maakten er honderden prachtige murals. De regering heeft deze geweldloze protesten stevig
verpletterd uit angst voor verdere destabilisering van de overheid. Tijdens de talk gaan we dieper
in op de achtergrond van de protesten, de betekenis van straatkunst doorheen de laatste
decennia van protesten in Irak, de visuele verandering in deze murals en hoe de regering daarop
reageert. De sprekers zijn Meester Kalligraaf Hoessain Kakayi en jonge kunstenaar Amir Kardes Al
Tememi. Het gesprek wordt gemodereerd door MO journaliste en Irak-kenner Tine Danckaers.
Het gesprek vindt plaats in de tuin van de Sint-Baafsabdij.

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 27 SEPTEMBER 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Luie Zondag
ZONDAG 27 SEPTEMBER 15:00 HERBERG MACHARIUS TERRAS
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De Haak: Diego Joosten – Work in Process
DINSDAG 29 SEPTEMBER 15:00 HERBERG MACHARIUS

OKTOBER
De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 4 OKTOBER 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Luie Zondag
ZONDAG 4 OKTOBER 15:00 HERBERG MACHARIUS TERRAS

De Haak: Diego Joosten – Work in Process
DINSDAG 6 OKTOBER 15:00 HERBERG MACHARIUS

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 11 OKTOBER 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Virtual Reality Experience: de poëtische wereld van Omar Khayyam
ZONDAG 11 OKTOBER 14:00 SINT-BAAFSABDIJ
VOEM nodigt Cassette For Timescapes uit om hun unieke VR-ervaring rond de poëzie van Omar
Khayyam te tonen in de magische Sint-Baafsabdij. Met een VR-bril ontdek je de wondermooie,
poëtische wereld van Omar Khayyam. Artieste Azam Masoumzadeh gebruikt Khayyam's poëzie
en de Iraanse miniatuurkunst als inspiratie voor vijf verschillende scènes in virtual reality, elk
gebaseerd op een ander gedicht, dat zowel in het Farsi als het Nederlands te horen is. Dit event
kadert in de expo Wollah! Van Eyck Was Here. Lamb of God/   , waar heel wat
kalligrafische interpretaties van het werk van Omar Khayyam te vinden is.

Luie Zondag
ZONDAG 11 OKTOBER 15:00 HERBERG MACHARIUS TERRAS

Historische wandeling: Macharius
ZONDAG 11 OKTOBER 15:00 SINT-BAAFSABDIJ
MO journalist, wijkbewoner en mede-oprichter van de organisatie Buren van de Abdij, John
Vandaele, neemt je mee op sleeptouw in de Machariuswijk. Historische feiten, anekdotes,
hedendaagse evoluties,... John vertelt jullie met veel liefde en passie over het oudste stukje Gent!
Het hart van de Machariuswijk is de Sint-Baafsabdij. De Abdij werd in de zevende eeuw gesticht
en ligt vlak bij de samenvloeiing van de Leie en de Schelde, Ganda genoemd, het Keltische woord
dat aan de basis lag van de naam van Stad Gent. De wandeling kadert binnen de buurtexpositie
Lamb of God.

De Haak: Diego Joosten – Work in Process
DINSDAG 13 OKTOBER 15:00 HERBERG MACHARIUS
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De Ronde van Vlaanderen op groot scherm
ZONDAG 18 OKTOBER, 13:00 HERBERG MACHARIUS
Vandaag wordt de uitgestelde 2020 editie van de Ronde van Vlaanderen gereden,
traditiegetrouw tonen we deze wielerklassieker op groot scherm in Herberg Macharius.

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 18 OKTOBER 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

De Haak: Diego Joosten – Work in Process
DINSDAG 20 OKTOBER 15:00 HERBERG MACHARIUS

Mijn favoriete fietstocht
ZONDAG 25 OKTOBER, 14:00
Veilig en toch samen in coronatijden? Dat kan fietsend in het Gentse. Omdat het in deze
coronatijden veiliger en noodzakelijk is om dingen buiten te doen, stellen we voor
geïnteresseerden mee te laten fietsen op onze favoriete fietstocht. Dat is de fietstocht die je graag
doet om redenen van natuurschoon, historisch erfgoed, leuke paadjes, boeiende mensen
onderweg, pittoreske dorpjes, verbazende straten, of de combinatie van sommige of al die
dingen samen. We houden het coronaveilig en houden afstand en dragen maskers tijdens pauzes.
Als je ook zo’n tocht hebt, groot of klein, laat het ons weten en wij nodigen onze buren uit via
onze communicatiekanalen. John Vandaele bijt de spits af met zijn tocht naar de zogenaamde Mzone: Melsen, Makkegem, Munte, Melle. Zo’n 35 km naar rustgevende groene zones ten zuiden
van Gent. De tocht naar en van de M-zone verloopt grotendeels via de jaagpaden langs de
Schelde.

De Buren houden de Sint-Baafsabdij open
ZONDAG 25 OKTOBER 14:00-18:00 SINT-BAAFSABDIJ

Luie Zondag
ZONDAG 25 OKTOBER 15:00 HERBERG MACHARIUS TERRAS

NOVEMBER
Bal Mundial: Bezorging aan huis editie
ZATERDAG 28 NOVEMBER 20:00 ONLINE
Terug in ons kot... Maar we dansen zo graag... Dan maar terug een online editie van Bal Mundial!
Dj’s Danger Dancer, Neo-Rej en rUdY rOdIñO bezorgen u een dosis spetterende muziek... aan
huis!
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DECEMBER
Herberg Macharius Online Quiz – 1ste editie
VRIJDAG 11 DECEMBER, 20:00
We blijven nog een tijdje in ons kot… dan maar online samenkomen! Op vrijdag 11 december
organiseren we de eerste Herberg Macharius Online Quiz. Het wordt een algemene quiz… niet te
moeilijk, niet te gemakkelijk. Quizmasters Peter en Herbert zullen jullie 60 vragen, verdeeld over 6
ronden, voorschotelen.We zullen samenkomen op het Toucan Platform (een team bestaat
maximaal uit 4 personen). De antwoorden kunnen ingevuld worden via formulieren die via
Google Forms worden aangemaakt. (Je gaat dus in je browser twee ‘tabs’ open hebben staan,
Toucan en Google Forms). De quiz is uiteraard gratis… wel inschrijven!

B: GROTERE ACTIVITEITEN ONDER DE LOEP
Kalligrafitti geeft de herbergdoorgang een facelift
DONDERDAG 20 AUGUSTUS > ZONDAG 23 AUGUSTUS HERBERG MACHARIUS
In aanloop naar de expositie ‘Wollah! Van Eyck Was Here. Lamb of God’ is de doorgang onder
Herberg Macharius opnieuw ‘verveld’. Graffiti-artiesten Demaone CNN en Lennert Gavel hebben
woorden die door buurtbewoners zijn aangereikt verwerkt tot een ‘kalligraffiti’.
Deze kalligraffiti brengt veel dingen bijeen. Latijnse én Arabische kallifgrafie (schoonschrift), een
statement op zich in een tijd van spanningen en misverstanden tussen Oost en West. Heden en
verleden: kalligrafie die eerder in omgevingen van hoge cultuur plaatsvond, en graffiti die een
street art is, en dus des volks is. Nog heden en verleden: in de Sint-Baafsabdij zijn in de
Middeleeuwen vele kalligrafiën gemaakt, meer bepaald in het scriptorium waarvan nu nog slechts
de ruwe contouren zichtbaar zijn en nu doen we dat dus opnieuw 200 meter meer naar het
Zuiden. Inhoud en vorm: we vroegen buurtbewoners om met één woord deze plek in Gent te
typeren – meteen waren er een hele resem woorden – waarmee de kunstenaars Lennert Gavel en
Dema dan aan de slag gingen. Ze kozen voor begankenis (een plek waar veel passage is,
inderdaad onder de herberg ‘stromen’ constant mensen), roots (jodor) dat onder meer verwijst
naar het feit dat Gent hier is ontstaan en de Buren belang hechten aan die oude wortels, rust
(eveneens verwijzend naar de sereniteit van de abdijsite), courage ( heel specifiek verbonden met
de herberg als een stek die mensen moed inspreekt in tijden van corona maar ook in andere
tijden), en tenslotte ook verbondenheid: het onnoemlijke aantal activiteiten dat de Buren van de
Abdij in hun 14 jaar werking hebben georganiseerd, hebben ook verbinding tot stand gebracht
tussen mensen. Tenslotte is als een koppelteken in het werk: de Arabisch aandoende krullen
waarmee Jan van Eyck zijn handtekening in zijn portret van het echtpaar Arnolfini versierde.
Daarmee knipoogt deze kalligraffiti naar de ruimere tentoonstelling ‘Wollah! Van Eyck Was Here.
Lamb of God.’ Beiden zijn de vrucht van een samenwerking tussen de VOEM (Vereniging voor de
Ontplooiing en Emancipatie van Moslims) en de Buren van de Abdij.

75 Jaar VN
ZONDAG 20 SEPTEMBER 15:00
De Verenigde Naties worden 75 jaar! Reden om te feesten of net niet? We grijpen dit unieke
momentum aan om samen te denken en herdenken! Tijdens een publieksevent delen
verschillende sprekers hun ervaringen en visie omtrent de drie pijlers van de Verenigde Naties
(VN): vrede & veiligheid, duurzaamheid en mensenrechten. Wat heeft de VN verwezenlijkt in die
75 jaar? En wat betekent dit voor Gent? Welke globale uitdagingen zou de VN moeten of kunnen

29

aanpakken? Opdat we het event veilig kunnen organiseren is vooraf inschrijven verplicht.
Inschrijven zal vanaf 27 augustus mogelijk zijn. Het terras van Herberg Macharius zal open zijn
voor het geval je tussendoor een drankje wil bestellen. Omwille van Corona-maatregelen wordt
geen voeding voorzien. Breng gerust je eigen picknick/ tussendoortje mee. Het Coyendanspark
en het terras van Herberg Macharius staan ter beschikking.
Programma:
15u: Hier, hiep hoera!?
Is er reden tot feest in deze tijd van Corona? Het effect van een gezondheidscrisis op vrede &
veiligheid, mensenrechten en duurzaamheid.
17u: Quo Vadis VN?
Wat was de rol van de VN de voorbije 75 jaar en, vooral, waar moet het met deze mondiale
organisatie heen?
18u30: Joenaaited Neesjens? In Gent? Em ol gien miezere genoegt?
De VN, het ‘clubhuis van de wereld’, lijkt veraf van het bed van de Gentenaars. Maar is dit ook zo?
20u: Nooit meer oorlog in Gent
Muzikaal Herdenkingsmoment met Sara Salverius in een decor van Hibakusha’s
21u: Herdenking van de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki
Muziek door Anna Pardo en Eline Duerinck en kaarsen op het water.

Wollah! Van Eyck Was Here. Lamb of God
ZATERDAG 26 SEPTEMBER > ZONDAG 11 OKTOBER
Wollah! Van Eyck Was Here. Lamb of God –     is een kunstenroute in de Machariuswijk en
haar magische Sint-Baafsabdij (i.h.k.v. OMG Van Eyck was here). VOEM en Beyond the lines –
Calligraffiti Belgium werken samen met curator Dema een multidisciplinaire expositie uit waarin
kalligrafen en kalligraffiti-artiesten artistieke interventies doen, geïnspireerd op het Lam Gods.
Hun werk wordt getoond in een (gratis) expositie die plaatsvindt in de Machariuswijk (De SintBaafsabdij, de grote moskee in de Kazemattenstraat, Theater De Kazematten en Herberg
Macharius). De deelnemende artiesten zijn: Hoessain Kakayi, Demaone CNN, Ship of Fools,
Hamza Abu Ayyash, Makoto Calli, Mr. Leenknecht en Fatemeh Khezri. Een project van VOEM en
Beyond the lines – Calligraffiti Belgium. Met steun van het stadsmarketingfonds en dienst
Ontmoeten & Verbinden van Stad Gent, Cultuur Gent en Buren van de Abdij.

Wat met ons wijkbudget? Een info- en brainstormsessie in de Sint-Baafsabdij
ZATERDAG 24 OKTOBER, 10:30
De stad kende de wijk Macharius-Heirnis een budget van 200.000 euro toe. Dat is ons
zogenaamde ‘Wijkbudget’. We mogen als buurt en als buurtbewoners zelf beslissen hoe we die
middelen willen besteden. Op zaterdag 24 oktober organiseren we, in samenspraak met de
betrokken stadsdiensten, een info- en brainstormsessie in de refter van de Sint-Baafsabdij. Welke
ideeën leven er, en zijn die eventueel te bundelen tot een gezamenlijk voorstel? Daar Herberg
Macharius al snel te klein is in deze coronatijden, komen we bijeen in het oudste en grootste
gebouw van onze wijk: de refter van de Sint-Baafsabdij (ingang Spanjaardstraat). En wel op
zaterdag 24 oktober om 10u30. (Trek best iets warm aan want het kan fris zijn in de refter!)… Bij
goed weer vergaderen we allicht in de tuin van de abdij. Ook alweer wegens corona is het
noodzakelijk om je te registreren als je wil komen.

Herberg Macharius: Wijkvlam
VRIJDAG 18 DECEMBER > ZONDAG 20 DECEMBER
De bijdrage van Buren van de Abdij aan het #machariusheirnisverlicht-project van stad Gent!
Onze manier om iedereen een hart onder de riem te steken. In het weekend van 18, 19, en 20
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december zal Herberg Macharius in vuur en vlam staan… Nee, we gaan niet écht met vuur spelen,
maar door middel van een aantal projectoren de illusie creëren dat de de Herberg brandt.
Herberg Macharius als vurige, verwarmende lichtbaken in de wijk. Zorg er dat weekend zeker
voor dat je tijdens je avondwandeling langs de herberg passeert. De projectie zal te zien zijn
tussen 17u30 en 23u30.

VI. BUREN VAN DE ABDIJ IN BEELD EN GELUID
Kunstenoverleg Gent 5 voor 12 – Macharius, een pestheilige
Op vraag van het online Facebook project 5 voor 12 van Kunstenoverleg Gent hebben Buren van
de Abdij een filmpje gemaakt in de Sint-Baafsabdij waarin de ‘pestheilige’ Macharius centraal
staat. Bekijk het hieronder! Epidemieën zijn niks nieuws voor ons, mensen. In de Gentse SintBaafsabdij kan je de sporen van vroegere plagen – en hoe de Gentenaren daarmee omgingen –
aflezen van de muren en de stenen. De Buren van de Abdij leerden sommige van de verhalen
kennen die verborgen zitten in de plooien van dit oudste gebouw van Gent. Neem nu
bijvoorbeeld Sint-Macharius die een pestheilige werd genoemd…
Link naar het filmpje op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0CHakqzeCsI

2020 Sint-Baafsabdij in tijden van corona
Om onze bezoekers en vrijwilligers een hart onder de riem te steken maakten Buren van de Abdij
een sfeerrijk filmpje van de prachtige Sint-Baafsabdij. De abdij in al haar verstilde schoonheid en
een hartverwarmende boodschap.
Link naar het filmpje op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=FfQh2bm_h1o

Ratrace
Tijdens de afgelopen corona maanden hebben Jan Vandemeulebroeke en Henk Mol in de
St.Baafsabdij gewerkt aan een licht moralistische vertelling ‘Ratrace’… Overdenkingen over
Corona & Co, ongefilterde commentaar… We wilden jullie het 11 minuten durende filmpje als
bescheiden eindresultaat niet onthouden.
Link naar het filmpje op Vimeo: https://vimeo.com/429188640

Herberg Macharius Wijkvlam
Een korte impressie van de Herberg Macharius Wijkvlam. De bijdrage van Buren van de Abdij aan
het #machariusheirnisverlicht-project van stad Gent was een groot succes. Onze manier om
iedereen een hart onder de riem te steken. In het weekend van 18, 19, en 20 december stond
Herberg Macharius in vuur en vlam… Nee, we hebben niet écht met vuur gespeeld, maar door
middel van een aantal projectoren de illusie gecreëerd dat de de herberg brandde. Herberg
Macharius als vurige, verwarmende lichtbaken in de wijk.
Link naar het filmpje op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1zwlCSqDKeM
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VII. 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 :

Het Spaans Gewas

De Wolk vzw

De Zere Knie vzw

De Centrale

EnerGent

Faja Lobi

Fietsersbond Gent

Gentse Gidsen

Gents Milieufront

Hand in Hand vzw

Hinkelspel cvba

Historische Huizen Gent

IN-Gent

Luminous Dash

IVAGO

Kinderkoor De Stemband

Cirq

Samen aan zet

Lousmoes

Boekhandel Walry

Sint-Baafsdorp

Dienst Beleidsparticipatie Gent

StemStreken

Relaas

Vrede VZW

Vredeshuis Gent

Stad Gent Departement Facility Management
Buurtcentrum Macharius Heirnis Scheldeoord
OCMW- Lokaal Dienstencentrum De Horizon
Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie voor Moslims VOEM
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