1
AFGIFTEKANTOOR GENT X

COVERFOTO © K ATELIJNE / FIX ATIEF – AFZENDADRES: HASPELSTR A AT 31, 9000 GENT

DRIEMAANDELIJKS P2A8107

NIEUWSBRIEF #69

juli – aug – sep

2018

© Aziz

Vuile klap

DE FOTO’S IN ONZE NIEUWSBRIEF ZIJN FOTO’S VAN ONS PROJECT CYANOTYPE © FIXATIEF

Mong

Gelukkig komen er straks ook velen terug die hun vakantie gecombineerd
hebben met een hele scheut solidariteit. Ze maakten een inleefreis, leerden
mensen kennen, werkten met straatkinderen en waren op bouwkamp. Ook zij
zullen hun verhalen vertellen en geloof me, ze hebben er zelfs foto’s van...
Lieve mensen, het is zo weer voorbij de mooie zomer en dan maken we ons
klaar om door te gaan met ons mooie project in de Brugse Poort.
Samen aan de slag om van onze buurt een mooie leefbare omgeving te maken
en daarvoor hebben we de buren nodig. Veel buren, alle buren!

Ik heb altijd geloofd dat het tegenovergestelde
van liefde niet haat is, maar onverschilligheid.
En dat betekent dat het tegenovergestelde van kennis
niet onwetendheid is, maar onverschilligheid.
Het tegenovergestelde van hoop is niet zonder hoop,
maar onverschilligheid.
Het tegenovergestelde van leven is niet dood,
maar onverschilligheid voor leven en dood.
En daarom geloof ik dat literatuur of kunst
of schrijven of onderwijzen of werken voor de mensheid
meer één doel heeft:
Vechten tegen onverschilligheid.

Het is ondertussen volop zomer geworden.
Iedereen is aan vakantie toe en dat is prima.
Zeker in ons wisselvallig zeeklimaat moeten we van de zon profiteren zoveel
we kunnen.
We vergeten even de opwarming en ontdekken nieuwe horizonten.
We maken citytrips, we vliegen naar exotische landen, we genieten van over
weldigende landschappen,... Kortom, we trekken fluitend door berg en dal en
duwen alle vervelende om niet te zeggen ellendige zaken van ons af.
Sommigen gaan daar zeer ver in en liggen te zonnebaden op de stranden waar
bootjes met vluchtelingen komen aangevaren. Tenminste als ze geluk hadden
en de overtocht hebben gehaald. Straks zullen ze vertellen over de bedelaars
die langs de terrassen liepen en het eten uit hun borden keken. Kijk, ze heb
ben er zelfs foto’s van...
Dat brengt me vanzelf bij een gedicht van Elie Wiesel uit 1928.

Lieve mensen,
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je voor vier voorstellingen naar keuze de gewone prijs en krijg je de vijfde er gratis bovenop. De buurtpas is
strikt persoonlijk en reserveren blijft
een must.
›› UitPAS: bij Bij’ De Vieze Gasten kan
je je UitPAS gebruiken. Ruilvoordeel:
vijf punten = een drankje van € 1,5 OF
30 punten = een exemplaar van het
fotoboek ‘Brugse Poort Gefixeerd II’.

T

+ 32 (0) 9 / 236 23 02
dvg@deviezegasten.org
facebook/BijDeViezegasten

W www.deviezegasten.org
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Zeg onze papieren nieuwsbrief op door te mailen
naar dvg@deviezegasten.org en volg ons op onze web
site www.deviezegasten.org en/of schrijf je in voor
onze online nieuwsbrief voor de laatste nieuwtjes.

Wij denken aan het milieu. Jij ook?

+ 32 (0) 9 / 237 04 07

Haspelstraat 31, B – 9000 Gent

Bij’ De Vieze Gasten vzw

INFO & RESERVATIE

PRAKTISCH
›› De deuren gaan open een half uur voor aanvang van de voorstelling.
›› >> Plaatsen worden tot tien minuten voor de voorstelling bijgehouden.
›› Wanneer de voorstelling start kan je niet meer binnen in de zaal.
›› Bij annulatie graag een seintje via dvg@deviezegasten.org of 09 237 04 07.

Opgelet! Buurtpas, UitPAS en andere reducties zijn niet cumuleerbaar.

PRIJZEN & REDUCTIES
›› Muziek, theater, comedy & projecten
€ 10 – € 12 – € 14
€ 6 : -26, 65+, vervangingsinkomen, oKo-lid
€ 2 : UitPAS met kansentarief
›› Familie
€ 6 (volwassenen) of € 4 (kinderen)
›› Buurtpas
Inwoners van de Brugse Poort kunnen de
buurtpas aanvragen. Met deze pas, gratis
af te halen én geldig voor één jaar, betaal

Reserveren kan vanaf maandag 11 juni 2018 om 10.00 u via onze
website of telefonisch. Eerder gemaakte reservaties worden niet opgenomen.
Op www.deviezegasten.org en www.facebook.com/BijDeViezeGasten vind je
de laatste updates en wijzigingen.

een geknipte brug geeft toegang tot
een omringde ruimte zonder oriëntatie noch samenhang
een reeks van objecten met onbepaalde eigenschappen
een ongeziene compactheid aan variëteiten in continue vervorming
een verzameling van deelverzamelingen zonder homologie, zonder homogenie
het domein van een continue irrationele functie, open en onbegrensd
een topologische ruimte zonder weerga

TOPOLOGIE VAN EEN WIJK

Voor vragen en meer info kan je contact opnemen met Isabel Hinnekint:
Isabel.Hinnekint@ocmw.gent - 09 266 88 85

Neem je buur mee voor een avondje vol plezier!

Achteraf komt de antennewerker, Isabel Hinnekint van de antennewerking
Brugse Poort kort even bij jullie langs om jullie ervaring te horen en de
goodiebag af te geven.

Buren Voor Buren is een initiatief van LCD Ten en Hove met de bedoeling de
buren uit De Brugse Poort samen te brengen. Laat het ons op voorhand weten
bij inschrijving dat je samen met je buur komt want dan krijg je een ‘Buren
voor Buren goodiebag’, geschonken door LCD Ten Hove. Bij’ De Vieze Gasten
heet jullie welkom met een drankjeton waarmee je een drankje naar keuze
kan krijgen na de voorstelling.

Altijd al eens willen weten hoe gezellig het is om naar een voorstelling te gaan bij Bij’ De Vieze Gasten, maar nog niet tot bij ons geraakt? Een ideale gelegenheid om samen eens met je buren op stap te
gaan. Nodig je buur/ buren uit en kom samen naar een voorstelling.

Wikigasten-idee: Buren Voor Buren
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© Ryan McGinley 'Somewhere place'
(foto bewerkt door Ilke)

© Dirk

zie,
daar heb ik niets aan toe te voegen

ik reed vanmorgen
over de Korenlei, centrum stad,
en zag daar
doorgezakt aan de leiekant
die twee jongens, halve liter bierblikken in de hand,
alleen en zwijgend
in het water staren

Ik reed gisteravond op de fiets
door de Zinniastraat, een straatje in een buurt,
en hoorde en zag daar
achter een open deur
twee jongens, op een vals gestemde piano
aarzelend maar vastberaden
‘2 meisjes op het strand’ van Raymond oefenen
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De vernieuwde straatshow ‘HelaHelaHela 2.0’ was ondertussen al enkele
keren te bezien en te beluisteren. Mocht u dat gemist hebben, niet getreurd:
tijdens de ongetwijfeld hete zomermaanden kan u De Propere Fanfare be
leven en bewonderen op het circusfestival PRPLX in Marke (1 juli), in
Deinze (8 juli), op de Gentse Feesten (14 juli op de Vlasmarkt en 17 juli op
Sint-Jacobs), in Dranouter (2 augustus), op het festival Esperanzah in Floreffe
(4 augustus), in Ieper (25 augustus) en in Lessines (23 september). Kortom,
je moet al wreed je best doen om eerstdaags De Propere niet tegen het lijf te
lopen.

De Propere Fanfare

We houden u op de hoogte.

Samen met een aantal plaatselijke theatermakers en muzikanten zullen ze
er de stad en de bevolking beter leren kennen, zullen ze daar repeteren, work
shops volgen en concerten spelen.

In juli trekken een aantal van die Gentenaars in het gezelschap van hun
Antwerpse collega’s 10 dagen lang naar Skopje in Macedonië.

Mensen die interesse hebben om volgend seizoen aan te sluiten, mogen ons
alvast een seintje geven. We brengen jullie dan na de zomer op de hoogte van
de plannen voor het nieuwe seizoen.

De Karavaan is in eerste instantie een muziekproject, maar er wordt vanaf
volgend seizoen ook een theaterluik aan verbonden.

Met het concerten op het Bomfestival en in De Bijloke rondde de meer dan
20 muzikanten van de Gentse Karavaan het seizoen af.

De Karavaan

De Plank & Jong Gewei nemen na een fantastisch jaar van repeteren en
spelen in de zomermaanden even een adempauze. Beide projecten starten
eind september aan een nieuw seizoen.

De Plank & Jong Gewei
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Beeldtaal is ruimer dan fotografie
alleen. Daarom werken wij ook vaak
met woorden. Als ze maar beelden
bij de mensen kunnen oproepen.
Bart Koubaa helpt ons hierbij en
helpt de mensen om hun schrijver
stalenten optimaal te ontwikkelen.
Interesse of wil je meer info:
michele@deviezegasten.org

Heb jij zin om bij te dragen en deel uit te
maken van deze interessante bende?
Stuur een mailtje naar
michele@deviezegasten.org
Benieuwd? Lees alvast onze eerste krant,
te verkrijgen bij Bij’ De Vieze Gasten.
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Creatief schrijven
Hoorde u al het goede nieuws? In
onze wijk leven veel mensen met
een positieve ingesteldheid en het
is besmettelijk! Daarom geven we
deze mensen een platvorm om hun
inzichten met anderen te delen in
onze goed nieuwskrant ‘Geviezeerd’.

Meer info bij michele@deviezegasten.org.

Geviezeerd

Heb je zin om mee de artiest in jezelf
vorm te geven?
Aarzel dan niet om contact op te nemen
met michele@deviezegasten.org

Wil je graag leren fotograferen of
zoek je een plek om je foto’s vrij
blijvend te tonen? Bij Fixatief ver
enigen we fotografen allerhande
en van alle niveaus. Ze hebben één
ding gemeen: een band met de Brug
se Poort.

Dit is één van de oudste fotografi
sche procedés. Bij Fixatief maakten
wij onlangs kennis met dit magische
blauw. En dit smaakt ongetwijfeld
naar meer. Met een groepje leergie
rige en nieuwsgierige buurbewoners
gaan we volgend seizoen verder ont
dekken. Ieder gaat op zoek naar zijn
eigen beeldtaal en zijn eigen dra
ger. Dit onder het toeziend oog en de
helpende handen van ervaren foto
grafen.

Heb je geen camera? Wij wel.
Heb je geen computer? Wij wel.
Kan je niet met Photoshop werken?
Wij leren het je wel.
Spreek je niet goed Nederlands?
Spreek dan beeldtaal.
Heb je zin om mee te doen?
Kom maar af!

Fotograferen

Cyanotype

(een artistieke broedplaats voor woord en beeld)

Fixatief

(Mark Jeanty)

waarop de man mij vriendelijk een hand geeft en ik die schud
om pas daarna te bedenken dat hij zojuist...
zo gaat dat in de broegse poert

ee man, komaan, gij zit hier zomaar tegen onze muur te plassen.
moer? plassen tegen moer, natoerlijk!
natuurlijk?
moer toch ok, moer van iedereen.
muur helemaal niet ok.
uw moer misschien?
't zal wel, onze muur.
waarom?
wij betalen hier huur.
jullie betalen hoer?
ja huur en daarbij wie moet dat opkuisen denkt ge?
toch geen probleem?
gebruik dan minstens ons toilet of dat van de buren.
boeren niet thuis, ik betaal ook hoer voor mijn huis.
ja natuurlijk en wij betalen hier huur dus aub plas niet meer
tegen onze muur ok?
ok, sorry...

ik passeerde op onze parking een gezelschap
albanese mannelijke medemensen
waarop volgend gesprek zich ontspon:

PROGRAMMA /

Voorstellingen
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Pascale Platel

BEELD

www.pascaleplatel.be

MET

Filip Hamerlinck
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Ik ken Diana van op school.
We wilden alle twee dolgraag kleuterleidster worden en les ge
ven aan de freubels,
in de freubelklas.
We hadden alle twee ook boulemie maar we wisten het niet
van elkaar.
We dachten gewoon van elkaar dat we normaal waren. Grap
pig hé?

Deer: hert; hertje; jachtbuit
Deer: speling op ‘dear’: liefste; lieve
Diana: Godin van de jacht
Deer Diana, gij goddelijke prooi,
hoe is het in godsnaam zover kunnen komen?

Pascale Platel

Deer Diana

© Filip Hamerlinck
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Er staat geschreven:
geen bloesems plukken! Maar de
wind in de Brugse Poort kan niet lezen.

sporus,
Druppels uiretgeden Bo
tussen ndede Turksehetbaflkkuiteern.
va

D E B R U G S E P O O R T: W I E Z O E K T DI E VI N DT !

© Henk

We are Brugse Poort
© Anyuta

© Katelijne

Brugse Poort: niet je afkomst, maar je toekomst!

© Maarten
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© Hassan

Felle kleuren schreeuwen om aandacht; je bent iets op het spoor... een vlinder?Ee

(Erik)

een seintje opgeslagen: ik ga of ik ga niet... en je gaat verder... tot je door d

ek

i e r in de deur van de Koer de muziek in alle wereldtalen hoort fladderen en je hoort erbij en je koort erbij ...

BRUGSE POORT KOORT
EN SPOORT EN SCOORT
n

gen

in het oog springende luidruchtige titel laat je even je stap inhouden. Dan ben je er al voorbij, heeft je geheu

(Erik)

Het is nog even wachten tot ...
De zonnestralen het niet voor een lange tijd laten afweten.
De clematis klimplant heeft intussen haar best gedaan.
Na de dorheid van een voorbije winter
heeft het leven zich hernomen in zijn vele geankerde takken.
Men spreekt over de moderniteit van geveltuintjes.
Straks bloeit de clematis overvloedig.
Ten aanschouwe van de vele voorbijgangers op deze Brugse Puurte.
Intussen heeft Buurtgewoel zijn omzet aan bloemen zien vermeerderen.
Een bewustzijn over bloemen.
En nog maar eens een nieuw geveltuintje kunnen bouwen niet zo ver weg.
Het gewicht van de Brugse Puurte is licht.
Het zit niet in grootse dingen, maar in kleine dingen.
In de bloembak die je gevel siert.
In een geveltuintje waar mogelijk.
Het toont het mooie in de mens.
Dat de mens het dan ook begrijpe!

GEEF ONS EEN EXTRA BLOEM TEN AANSCHOUWE ...

© Katelijne

© Hassan

Omvergeblazen     weer rechtgezet; omgewaaid -    reclamebord van de pizzeria

Ik stond in de Bevrijdingslaan
en keek naar de maan
met mijn echte gezicht

© Katelijne

© Fotograaf Joost Van Hoey
(Cyanotypie van Ilke)

Ik stond in de Bevrijdingslaan
en keek naar het reclamebord
van de pizzeria

Daar staat in mijn bloembak
een Chinese anjer
karmijnroze te bloeien

© Katelijne
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© Katelijne

in de Brugse Poort …
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Meer info kan je hier verkrijgen: Wijkgezondheidscentrum Malpertuus vzw: Lisa De Weerdt
09/277 97 71 - lisa.de.weerdt@wgcmalpertuus.be

In september start WGC Malpertuus met wekelijkse beweeglessen voor man
nen en vrouwen.
Ze gaan bewegen en dansen op muziek en doen spierversterkende oefeningen.
De eerste les is op maandag 17 september van 14u00 tot 15u00. Vooraf inschrij
ven is niet noodzakelijk. De lessen gaan door in de powerzaal van sporthal
Bourgoyen. Per les betaal je een halve euro.

Beweeglessen voor mannen & vrouwen

Op zondag 26 augustus is het opendeurdag van LDC Ten Hove van 10.00u
tot 18.00u. Het thema is ‘Op zijn zondags’. Er is een exclusief optreden van
de groep historische dans (16e -eeuwse dans in replica’s van historische kos
tuums). Met demonstratie van creatief ambachtelijke activiteiten zoals hout
draaien, schilderen, handwerk. Er zullen ook verschillende optredens zijn van
hun bewegingsgroepen: zumba, disco, salon en tapdans, Qi gong, historische
dans, aerobic. En niet te missen: informatie over hun vormingsaanbod talen,
computerlessen, gespreksgroepen, … Op zaterdag 25 en zondag 26 augustus is
er ook een tentoonstelling van de fotoclub Ten Hove in de Elisabethkerk.

26 augustus 2018 van 10.00u tot 18.00u

Opendeurdag LDC Ten Hove

Meer info bij Christine Devreker (0479/ 79 89 69) - Kiekenstraat 4bis, 9000 Gent

De weggeefwinkel Rode Lotus is open elke zaterdag van 10 u tot 17 u.
Wat valt er te beleven? Snuisteren in gratis gerief zoals huisraad, boeken,
speelgoed, kleine meubeltjes, … Er is ook kledij voor baby’s, kinderen, vrou
wen en mannen in alle maten. Daarnaast kan je genieten van een babbel met
een lekkere kopje koffie of thee met een stuk taart.

Elke zaterdag van 10.00 u – 17.00 u

Weggeefwinkel Rode Lotus

Ondertussen

Meer info bij Nayibe González Ayala: 0484553308 - nayibegonzaleza@gmail.com
www.facebook.com/viejoteca.gent

Inschrijven kan bij het Buurtcentrum Brugse Poort – Kokerstraat 36,
9000 Gent.

Dit jaar organiseren ze hun tweede barbecue in het Kokerpark. Er zal ook
muziek en kinderanimatie zijn. Hou deze datum alvast vrij in je agenda.
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Viejoteca Gent is een project met als bedoeling het delen en samen zijn tussen
mensen te bevorderen en iedereen die het nodig heeft, even te laten genieten,
weg van alle stress en beslommeringen.

Zaterdag 1 september 2018

BBQ Viejoteca Gent in het Kokerpark

© Jacqueline Dumortier

Zag ik een anjer
naar mijn bloembak terugkeren?
Ach, ’t was een vlinder.
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Wil jij meedenken over hoe zo’n coöperatie er voor de Brugse Poort kan uitzien?
Ben je buurtbewoner, werk je in de wijk of heb je hier je eigen zaak? Heb je ervaring met
de opzet van lokale diensten? Ben je geboeid door coöperatieve bedrijfsvormen of
commons? Hebben we je nieuwsgierigheid gewekt? Laat van je horen via trafiek@skynet.be.

In de zomer gaan we van start met één concrete lokale dienst en één lokale
aankoopproject, die we opzetten als eerste experiment.

Trafiek wil in de Brugse Poort een buurtcoöperatie opzetten.
Met een coöperatie bedoelen we een netwerk van organisaties, handelaars en
buurtbewoners.
De coöperatie moet een platform van gezamenlijke verantwoordelijkheid en
inspraak worden.
Samen willen we belangrijke uitdagingen op een duurzame manier aanpak
ken. We denken hierbij aan het creëren van diensten, lokale tewerkstelling,
ondersteuning van collectieve aankopen, het verder uitbouwen van de be
staande ontmoetingsplaatsen, enzovoort.

Buurtcoöperatie

Meer info over de schoolvoorstellingen? Neem contact op met nathan@deviezegasten.org.
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Bij’ De Vieze Gasten organiseert op regelmatige basis schoolvoorstellingen
voor kinderen tussen de 3 en 12 jaar. In eerste instantie krijgen de buurt
scholen uit de Brugse Poort de kans om in te tekenen op het aanbod: Bij’ De
Vieze Gasten werkt nu eenmaal buurtgericht. Dat betekent niet dat scholen
buiten de Brugse Poort niet kunnen intekenen: voor het aantal vrije plaatsen,
neem een kijkje op de site.

Schoolvoorstellingen

WIJK VAN EEN TOPOLOGIE

een
een
een
een
een
het
een
gegeven toegang knipt een brug tot
omringde samenhang zonder georiënteerde ruimte
reeks eigenschappen van onbepaalde objecten
continue compactheid aan vervorming in ongeziene variëteiten
homologie van deelverzamelingen zonder homogenie, zonder verzameling
irrationele domein van een open en onbegrensde functie, continu
weerga zonder topologische ruimte

Meer weten? Neem contact op via annie@deviezegasten.org of spring eens binnen.
33

Dat kan! Bij’ De Vieze Gasten doet namelijk veel beroep op vrijwilligers.
Zonder hen zouden wij nooit kunnen doen wat we nu doen. Als vrijwilliger
Bij’ De Vieze Gasten kom je in een leuke en diverse groep van mensen terecht
en kan je gratis tal van projecten en voorstellingen bijwonen. Bovendien ben
je volledig verzekerd. Concreet zoekt Bij’ De Vieze Gasten altijd mensen om te
helpen in de foyer voor en na voorstellingen, voor promotioneel en adminis
tratief werk of occasionele klusjes.

Vrijwilliger worden?

© Katelijne

Haspelstraat 31 grenst aan het Pierkespark, te bereiken via de Haspel
straat en via de Reinaertstraat (verlengde Kastanjestraat). In het
Pierkespark worden onder geen enkel beding auto’s toegelaten.
Bovendien is een parkeerplaats vinden voor je wagen dikwijls onbegon
nen werk én betalend. Gelukkig zijn er in en rond het park wel tal van
fietsstallingen en biedt het openbaar vervoer meer mogelijkheden dan
je denkt – zie hierboven.

…EN EENMAAL AANGEKOMEN

»» Vanaf het Sint-Pietersstation: neem tram 4 richting ‘Moscou’ (in de
Clementinalaan) tot aan de halte ‘Brugsepoort’. Daarna volg je de
Noordstraat over de brug, de Phoenixstraat in. Ga verder tot aan het
E. Seghersplein. Sla daarna links de Weverstraat in om dan de twee
de straat rechts – de Aambeeldstraat – te nemen. Meteen daarna zie
je links de Haspelstraat. De ingang van Bij’ De Vieze Gasten is via het
Pierkespark.
»» Vanaf het Dampoortstation of het centrum: neem bus 38 of 39 tot aan
de halte ‘Brugsepoort’. Daarna volg je de Noordstraat over de brug,
de Phoenixstraat in. Draai de Weverstraat in. Daarna, zie hierboven.
Je kan ook bus 3 nemen en dan stap je af aan de halte ‘E. Seghersplein’.
Je draait de Weverstraat in – daarna, zie hierboven. Vanuit Drongen kan
je ons bereiken met bus 17 & 18.

Met het openbaar vervoer

»» Als je te voet of met de fiets komt vanuit het centrum (of verder) hoef
je enkel de fietsroute van Gent Centrum naar Mariakerke te volgen en
af te draaien aan de Phoenixbrug/straat. Rij of stap verder tot aan het
E. Seghersplein. Sla daarna links de Weverstraat in om dan de twee
de straat rechts – de Aambeeldstraat – te nemen. Meteen daarna zie
je links de Haspelstraat. De ingang van Bij’ De Vieze Gasten is via het
Pierkespark.
»» Wie uit Mariakerke komt kan best via de Boomstraat – Gaaipersstraat
– Balsamierenstraat – Kastanjestraat tot aan het Pierkespark rijden of
wandelen. Dan neem je de ingang via de Reinaertstraat, doorheen het
poortgebouw.
»» Als je in Drongen of omstreken woont, dan is de eenvoudigste manier
via de Drongensesteenweg. Aan het eind draai je links de Ooievaarstraat
in en dan meteen rechts de Haspelstraat.

Te voet of met de fiets

Hoe ons te bereiken…
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