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Mevrouw Obama citeert ook Nelson Mandela; “Echte verandering gebeurt
geleidelijk, niet in een paar maanden of jaren, maar in decennia en
levens!”
Daarom wens ik iedereen ook het geluk dat je ervaart als je samen actie
voert, de voorspoed die je meemaakt bij elke stap, hoe klein ook, en uiteraard ook de gezondheid die we nodig hebben om vol te houden.
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Vuile klap
Ik heb net ‘Mijn verhaal’, de autobiografie van Michelle Obama, uit en in de
epiloog bots ik op een zin die me nauw aan het hart ligt.
“Ook blijf ik verbinding houden met een kracht die groter en machtiger
is dan welke verkiezingen, leider of nieuwsbericht dan ook – en dat is optimisme. Voor mij is dit een vorm van geloof, een tegengif voor angst.”
En dat is nu precies wat ik met de paplepel heb meegekregen. Mijn vader
zei op zijn manier juist hetzelfde. Met pessimisme kloot je niet alleen jezelf,
je verpest het vooral ook voor de anderen. De enigste spreuk in ons huis was
een bordje met een lachend gezicht dat uit een doodskist piepte: “optimist
tot in de kist”.
Mijn vader bracht de laatste vijf maanden van de oorlog door in een bijlager van het concentratiekamp van Flossenburg. Toen het Russisch leger
hem vond woog hij nog 36 kilogram en leed aan tuberculose. Maar toch bleef
hij steeds herhalen hoe belangrijk optimisme is. We wisten niet of we het
zelf zouden meemaken, maar we waren zeker dat aan die verschrikkelijke
ellende een einde zou komen en dat hield ons overeind.
Mag ik iedereen, mezelf inbegrepen, een beetje van de kracht van optimisme toewensen bij de start van het nieuwe jaar. We zullen het nodig hebben.
Ook in 2020 zullen mensen op de vlucht zullen slaan voor oorlog en geweld,
maar ook om aan de armoe en de miserie te ontsnappen. Ook in 2020 zullen
sommige mensen per week evenveel verdienen als de meeste mensen in een
heel jaar.
En dan heb ik het nog niet over de klimaatverandering gehad en de
bedreigingen die op ons afkomen. Dat we zelf het nieuwe jaar ingaan met
een substantiële subsidievermindering lijkt in het licht van de grote problemen misschien een akkefietje, maar dan wel eentje dat het team en de werking verdomd veel pijn zal doen… Werk aan de winkel, want opgeven doen
we niet!

Lieve mensen,

Openingsweekend, feest want Bij' De Vieze Gasten is 18 jaar! © Fixatief
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Het 8 Continent

4HOOG Woesj [3+]
Ht Roberts & Pascale ‘Bloomfish’ Michiels

MUZIEK

4HOOG Woesj [3+]

Ghost in the machine

Piv Huvluv De Vinylvreter

Het 8e Continent

Het 8e Continent
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Bij De Buren Lanceervoorstellingen Brugse Poort

SCHOOL

FAMILIE

MUZIEK

COMEDY

PROJECT

PROJECT

PROJECT

PROJECT

Barnill Brothers A better place

De Propere Fanfare @ Lille (FR)

Traag Verstand

Kunde & Who Dat?!

Fiddlers on the move #FOTM5

Han Solo Jubilee!

Bij De Buren Lanceervoorstellingen

19.30 u

MUZIEK

MUZIEK

THEATER

Muziekhuis Goeste Majeur Muziekavond

Jiraan

Scheldeoffensief speelt Waramis
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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’.

B – 9000 Gent

Haspelstraat 31

dvg@deviezegasten.org

+ 32 (0) 9 / 237 04 07

facebook/BijDeViezegasten

W www.deviezegasten.org

E

T
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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?

Bij’ De Vieze Gasten vzw

INFO & RESERVATIE

PRAKTISCH
›› De deuren gaan open een half uur voor aanvang van de voorstelling.
›› Plaatsen worden tot aanvang van 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 9 december 2019 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.

zo 29

za 21 20.30 u

za 14 20.30 u

Scheldeoffensief speelt Waramis

				 Tolhuis-Sluizeken-Ham
THEATER

MUZIEK

vr 13 20.30 u

20.30 u

20.30 u OP BEZOEK Droefdoop
PROJECT
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MUZIEK

MUZIEK

COMEDY

di-vr 10-13

6
za

Maart 

vr 28 20.30 u

do 27 20.00 u

vr

MUZIEK

Tsunami Mevrouw Ja en Meneer Nee [5+] TRY-OUT

Bai Kamara JR & The Voodoo Sniffers

Rashif El Kaoui & Amara Reta Een Jihad van liefde

Bij De Buren Lanceervoorstellingen Rabot

19.30 u OP BEZOEK Muziekhuis Goeste Majeur Muziekavond
wo 26 20.30 u

zo 23

vr 21 20.30 u

PROJECT

MUZIEK

vr 14

20.30 u

PROJECT
THEATER
SCHOOL
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20.30 u

vr 14

za

wo 5

wo-do 5-6

Februari 

				 Sunburst & Silk

vr 31 20.30 u

do 30

wo 29

za 25 20.30 u

vr 24 20.30 u

zo 19

za 18 20.30 u

vr 17 20.30 u

ma-do 14-16

Januari 

Kalender

PROGRAMMA /

Projecten

Maarten, techniek & onderhoud

p. 08 – 12

Zo hopen we iedereen het gevoel te geven een beetje thuis te zijn, zelfs
al was het eens een zware opbouw of voelt de artiest zich niet honderd
procent. Tegelijk proberen we het goede voorbeeld te geven op vlak
van ecologisch koken. Iedereen content, behalve als het zoete aard
appelen zijn want dan overeet ik mij altijd alvorens weer op de ladder
te moeten gaan kruipen.

Die brede waaier aan tafelgenoten houdt ons wakker. Verschillende
culturen brengen verschillende ideeën aan, en herinneren ons eraan
dat het ook anders kan. Glutenvrij hoeft niet flets te zijn, vegetarisch
hoeft niet slap te zijn. Door de vele input zijn onze koks mee met hun
tijd, en weten ze ondanks de beperkingen toch telkens weer complimenten te oogsten.

Onze keukenprinses Farah (en bij momenten, Natasha) tovert elke
keer een wonderlijke maaltijd tevoorschijn. Altijd vers, altijd lekker,
en (sorry techniekers) altijd vegetarisch. Het is ons engagement dat
het eten dat hier binnenkomt, van duurzame oorsprong en verkoop
is. Met de diverse groepen en soms grote aantallen is dat niet altijd
gemakkelijk.

Het is gemakkelijk die eisen weg te lachen als aanstellerij maar als
een acteur voor de voorstelling het aan hun maag krijgt, draagt iedereen de gevolgen. Daarom wordt elke technische fiche die wij doorkrijgen zorgvuldig doorgenomen, en worden culinaire aanwijzingen nageleefd. Wij voorzien eten voor elke groep die bij ons op de planken
staat, en dan kan onze ploeg ook gezellig mee aanschuiven. Heel wat
mensen met heel wat voorkeuren, dus.

Artiesten zijn moeilijke eters. Elk cultureel centrum zal het beamen:
Elke groep heeft andere eisen, en ze gaan soms erg ver. Dan is het
glutenvrij, dan veganistisch of (die techniekers toch) net absoluut niet
vegetarisch. Geen tomaat, geen vis, geen kikkererwten (mea culpa),
geen willekeurige combinatie van bovenstaande.

Duurzame Gasten
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Emin Mektepli, Vuilen Turk © Fixatief

Startvergadering

A ANVANG 19.00 u
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*enkel voor bewoners van de Brugse poort

De buurtpas kan je ophalen op onze bureau of aan de kassa.
Wil je graag een affiche ophangen? Stuur dan een mailtje met je adres
naar charlotte@deviezegasten.org of spring eens binnen.

•• je met je buurtpas je vijfde bezoek aan een voorstelling gratis krijgt? *
•• als je een maandaffiche ophangt, recht hebt op 1 gratis voorstelling?*

Hé wist je dat…

Wil je meedoen met of meer info over BIJ DE BUREN? Neem dan contact op met Bij’ De
Vieze Gasten via marielaure@deviezegasten.org.

Verhalen 2020
‘Azizi en de blauwe vogel’ & ‘Het is een boek’
Regie en dramaturgie
Joep Conjaerts (Luxemburg vzw)
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Dit seizoen starten we in de wijk Brugse Poort, met lanceervoorstellingen
van 13 tot 16 januari 2020 bij Bij’ De Vieze Gasten en Spelotheek Speelvogel.
5 & 6 februari 2020 zijn de voorstellingen dan te zien in de wijk Rabot, in
Kopergietery Rabot & Spelotheek Pippo. De laatste stop van deze editie is in
de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham-DOK waar BIJ DE BUREN te gast is met
lanceervoorstellingen van 10 tot 13 maart 2020 bij Larf! in de Kazematten.

BIJ DE BUREN is een samenwerking tussen Luxemburg vzw, Bij’ De Vieze
Gasten, Kopergietery Rabot, Jeugdtheaterhuis Larf! en Brede School Gent.
BIJ DE BUREN vindt sinds 2011 plaats in de Brugse Poort en werd uitgebreid
naar de wijken van Sluizeken-Tolhuis-Ham en Rabot.
BIJ DE BUREN laat (vooral kansarme) kleuters vanaf vijf jaar samen met
hun ouders kennismaken met boeken, theater en muziek in hun eigen vertrouwde omgeving (thuis en op school). Vier acteurs/ actrices – i.s.m. Drama
KASK Gent – spelen twee verschillende voorstellingen in drie Gentse theater
huizen en daarna bij buurtbewoners thuis. Die kunnen op hun beurt weer
buren, vrienden en familie uitnodigen. Daarvoor werken we nauw samen met
Brede School en de verschillende buurtscholen om de ouders te betrekken.

Bij de buren

Heb je nog zin om aan te sluiten? Geef een seintje: mark@deviezegasten.org

De Gentse Karavaan begint op 19 januari aan een nieuwe repetitiereeks. We
laten ons inspireren door de muziek van Vera Bila Kale.

De Gentse Karavaan

Vragen of meer info: mark@deviezegasten.org of 09 2370407

Geef ons dan een seintje!
Of beter, kom meteen naar de startvergadering op woensdag 22 januari
2020 om 19u00.
Dan doen we het hele opzet nog eens fijntjes uit de doeken en kan je meteen
kennis maken met elkaar.
Hoppa!

Van woensdag 20 tot en met zaterdag 23
mei 2020 organiseren we zowaar het 10e
BOMfestival. De tiende (!) editie dus.
Komt daar nog eens bij dat Fixatief, ons
collectief voor beeld en woord, tezelfdertijd
zijn 15e verjaardag viert. Dat gebeurt met
een OPGETOGING (oproep: zie pagina 10)
en een raamtentoonstelling over de Rode
Loper in de Brugse Poort op woensdag.
Dat feestelijks komt allemaal bovenop
de kern van zo’n BOMfestival: donderdag,
vrijdag en zaterdag spelen tientallen artiesten hun voorstellingen, concerten en performances in de huizen, tuinen, kelders en
zolders van bewoners van de Brugse Poort.
Het publiek trekt van voorstelling naar voorstelling en verzamelt dan Bij’ De
Vieze Gasten om de avond telkens feestelijk af te sluiten.
Maar laat ons beginnen bij het begin:
»» ben je een artiest en heb je zin om een voorstelling, concert, performance
(van maximum 30 minuten) een of meerdere keren te presenteren?
»» woon je in de buurt en wil je je huis ter beschikking stellen voor een voorstelling?

JAN

22 BOMX

wo

wordt de feestelijke

onze buurt en willen dit

bij’ De Vieze Gasten.
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www.deproperefanfare.be
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De Propere Fanfare rondde in november het seizoen af met Fin De Saison.
Een show waarin het publiek kennis kon maken met de andere zijde van
De Propere. Maar ondertussen zitten we al in wintermodus. Dat wil zeggen:
nieuwe nummers instuderen, die allemaal samen tot een geheel smeden
en dicht bij elkaar kruipen tegen de kilte in de botten. De primeur van die
nieuwe show is voor ‘La Brigade des Tubes’, een gelijkgezinde fanfare in Lille
(FR) (www.labrigadedestubes.com). Op 14 februari 2020, jawel, spelen we daar
met veel liefde en samen met twee andere fanfares de ziel uit het lijf. Maar uiteraard gaan we ook in Gent de straat op zodra de lente in de stad is. U hoort
nog van ons!

De Propere Fanfare

Samen met mensen met een passie voor fotografie, werken wij aan een
documentair project. Yann Bertrand voorziet ons van onmisbare tips en
ondersteuning.
Voor we dit werk met gevels en ramen laten versmelten tijdens het BOM
festival, tonen we een selectie van deze beelden buiten de Brugse Poort. Ben je
nieuwsgierig naar deze foto's? Rep je dan tussen 15 februari en 12 maart naar
de KROOK en neem een kijkje op de tweede verdieping. Wij presenteren nooit
eerder getoonde beelden uit de Brugse Poort.

15 jaar Fixatief KROOK

Dit seizoen bestaat Fixatief 15 jaar en we willen dit zichtbaar vieren in de
wijk. Dit doen we tijdens Het Bomfestival waar gevels en foto’s, fotografen,
toeschouwers en bewoners met elkaar zullen versmelten! Fotografen die nog
in het project willen stappen mogen zich aanmelden!
Voor vragen of info, stuur gerust een mailtje michele@deviezegasten.org.

15 jaar Fixatief

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.

Is fotograferen je passie? Bij Fixatief verenigen we fotografen allerhande en
van alle niveaus. Ze hebben één ding gemeen: een band met de Brugse Poort.

Fotograferen

Woord en beeld gaan hand in hand. Samen maken we beeldende teksten en
poëtische pixels.

Creatief schrijven

Cyanotype is een van de oudste fotografische procedés. Bij Fixatief maakten wij kennis met dit magische blauw. We organiseren regelmatig projecten met steeds prachtige resultaten. Zag je al ons fotogordijn, cd-hoezen,
postkaarten…?

Cyanotype

Fixatief is het fotocollectief van Bij’ De Vieze Gasten. Wij denken in beelden
en zien dit ruim, woorden kunnen ook beelden zijn. Wij organiseren projecten en streven ernaar om samen iets creëren met artistieke waarde. Wat we
maken heeft altijd betrekking tot de Brugse Poort. Wij bieden ruimte aan iedereen. Als je ongelofelijk veel zin hebt om met anderen een project tot een
goed einde te brengen en gebeten bent door beeldtaal dan ben jij hier onmisbaar!

Fixawa?

een artistieke broedplaats voor woord en beeld

Fixatief

Haspelstraat 31 / 9000 Gent / www.deviezegasten.org

laten horen en zien!

Wij zijn opgetogen over

9 december 2019 om 19h30

Bij ’ De Vieze Gasten vzw / Fixatief

BOM-Festival 2020.

De startvergadering vindt plaats op

opening van het

betoging. Die betoging

michele@deviezegasten.org.)

de vorm van een

een feestelijke parade in

over en meedoen aan

mee willen nadenken

Wij zoeken mensen die

meld je aan! (Stuur een mail naar

Denkers, doeners en straatlopers:

tijden!

en nog wat voor de eerste opgetoging aller

graffiti op borden … we ontwerpen van alles

kalligraferen op spandoeken. We spuiten

bedenken opgetogen leuzen. We

We smeden samen een positief plan. We

Kom je mee brainstormen?

en leuzen, onze neuzen achterna!

maar voor!

niet tegen,

de Brugse Poort. Met beelden, vlaggen

We zijn

woensdag 20 mei 2020 door

Opgetoging

zeggen we ja! En trekken op

Verrukt, juichend en in de wolken

Voor het eerst in de geschiedenis een…

Funky Friday – De circusplaneet © Fixatief

PROGRAMMA /

Voorstellingen

p. 14 – 31

Met bijzondere dank aan Michel en Heleen die met hun enthousiaste groep
leerlingen dit project hebben mogelijk gemaakt!

Het resultaat van deze interessante wisselwerking is nu te bezichtigen in de
bibliotheek in de Blazoenstraat.
»» woensdag: 14.00 u. tot 17.00 u.
»» maandag en donderdag: 15.30 u. tot 18.00 u.
»» zaterdag: 10.00 u. tot 12.30 u.

Hoe ziet de Brugse Poort er uit door de ogen van jonge mensen die er niet
wonen? Dit vroeg Fixatief* zich af en nodigde de leerlingen van het VISO
Mariakerke uit. De gastfotografen uit het vierde middelbaar volgen de opleiding fotografie en hebben onze wijk gedocumenteerd. Hiervoor kwamen zij
een 7 tal keer op bezoek van januari t.e.m. mei 2019.

Fixatief nodigt uit
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© Fixatief (Michèle Verbruggen)

| €6 | €2

| €6 | €2

© Eefje Deweer

Jan Catrysse

www.pivhuvluv.be

MET

15

Comedian Piv Huvluv heeft vinylplaten verheven tot zijn idioom. Voor wie
hem (al lang of korter) volgt is dat geen nieuws meer. Geen voorstelling zonder platen, geen platen zonder grap of verhaal. Waarom dan de man niet ongeremd lós laten in zijn gigantische collectie ? Hem laten vertellen hoe zijn
eclectische muzieksmaak ontwikkelde. Hem laten grasduinen in het kleurrijke hoezenarsenaal van oude en nieuwe platen. Hem anekdotes laten opdissen
over geestverruimende muzikale ontdekkingen, (on)volledige collecties, verpletterende concerten, verdoken signeersessies, zijn verzamelwoede en onbetwistbare collector’s items.
Kortom, met ‘De vinylvreter’ maakt u kennis met of bent u getuige van de
(zelfrelativerende) soundtrack van zijn leven.

Piv huvluv

De vinylvreter

90 min.

SPEELDUUR

€ 12

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG

JAN

24

vr

U kan deze cruise van uw leven meemaken op vrijdag 17 en zaterdag 18
januari om 20u30 en op zondag 19 januari om 15u00. Mis deze boot niet!

UW REISGIDSEN ZIJN

14

Dat er zeven werelddelen zijn is algemeen geweten. De verhalen over een verborgen, verzonken, verdwenen, nooit gevonden,
achtste werelddeel kent iedereen.
Maar dat dit ‘8e continent’ zich al die tijd gewoon in de
Brugse Poort bevond is allicht een verrassing, een primeur.
Dat is breaking news. Dat is ongehoord en ongezien.
Het 8e continent wordt een reis vol muziek. Meer dan
20 zangers en muzikanten zingen een persoonlijk nummer dat
u meeneemt naar hun lievelingsplek.
Ze worden daarbij vervoerd door een live-band voor wie
geen berg te hoog of geen zee te diep is. Yves Meersschaert,
Thomas Noël, Nils De Caster en Robbe Kieckens doorzwommen al meermaals de zeven oceanen.
Deze onwaarschijnlijke reis voert u naar Napels, via het
paradijs (dat ligt in Frankrijk of wat dacht u) en een gezellige living naar Brazilië. Vandaar gaat naar het naar Belfast,
Nepal, Andalusia via een warme zee naar Patagonia. We komen terecht in een gefantaseerde wereld, want die is al even
echt natuurlijk. Verder passeren we Ramallah en uiteraard de
Brugse Poort. Janne tekent deze plekken tot leven. Sarah De
Smedt smeedt alles tot een perfect aaneensluitend werelddeel.

Het 8e continent

Anastasia, Wina, Barbara C en V, Eva, Aza, Marc, Reyelle, Lucie, Sophie,
Harrie, Hermine, Kristof, Shadi, Mark, Kamel, Naim, Tim, Stampen en Dagen, Katrien, Sien,
Marieken, Owen, Martin, Allison, Benedicto, Peter, Geert, Brugse Poort Koort, Raju, Kathy
en Franz. Enkele anderen zijn nog onderweg. Ze komen uit de vier windstreken en alles
daartussenin. Ze bouwen tijdens “Het 8e continent”, maar evengoed in het echte leven,
samen aan een nieuwe Brugse Poort.

€ 10

TICKE T S

15. 00 u

A ANVANG

JAN
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20.30 u
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JAN
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vr > za

GHOST IN THE MACHINE

A ANVANG 20.30 u

,

JAN

30

www.4hoog.be

17

# WOESJ © Jeroen Vanneste
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Noémie Schellens & Abigail Abraham of Astrid Annicaert &
Briana Ashley Stuart REGIE Frans Van der Aa MUZIEK Peter Spaepen
DECOR Rupert Defossez en Bram Geldhof TECHNIEK Bram Geldhof en
Tijs Michiels KOSTUUMS Kathleen Moers EDUCATIEF MEDEWERKSTER Elke
Van den Audenaerde PRODUCTIELEIDING Celine Vanhoutte
STAGE PRODUCTIEASSISTENT Nele Druyts FOTO’S Jeroen Vanneste
SPEL

do

DUUR

Twee operazangeressen dobberen in een muzikale wereld vol
noten, koren en sferen.
Al wat je ziet klinkt. Alles is muziek

TICKE T S € 12 | € 6 | € 2

| €4 | €2
40 min.

€6

TICKE T S

15.00 u

Een Kleuteropera.
Twee nimfen en de zee.
Muziek en zang en zand.
Het raakt je recht in het hart
Een must-see voor jong en oud

WOESJ (3+)

Stubbe, Hannes d’Hoine & Stijn Grupping

A ANVANG

JAN

29

wo

MET Han

Ghost in the Machine is een creatie die de grenzen opzoekt tussen
concert, muziektheater en video performance. De voorstelling is een machinerie op scène, als metafoor voor de stad waarin we leven. Ghost in the Machine
biedt een nieuwe manier om naar het bekende te kijken, om mee te gaan in
een woordeloos, onvermoed, soms vervreemdend, soms meeslepend narratief,
voortvloeiend uit het dagelijks leven.
De voorstelling wordt gemaakt en gebracht door drie performers: muzikanten Han Stubbe (DAAU) en Hannes d’Hoine (Jon Doe One), en filmmaker/theatermaker Stijn Grupping (Post uit Hessdalen). Centraal staat evenwaardigheid van de disciplines en de spanning
tussen structuur en improvisatie. Niet
zomaar een concert met videobeelden
of een film met live muziek maar een
zoektocht naar een gemeenschappelijk
narratief met ruimte voor interactie gecreëerd op het moment zelf.

JAN

25

za

wo

| €6 | €2

€ 12

| €6 | €2

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG

FEB

05

€ 12

TICKE T S

20.30 u

A ANVANG

JAN

31

vr

Ht Roberts (Herman Temmerman) & Pascale Michiels

18

19

Een Jihad van Liefde is een
productie van Rataplan in co
productie met Vlaams-Marok
kaans Culturenhuis Darna
en De Roma, met de steun van
district Borgerhout en de Vlaamse
Gemeenschap.

REGIE

SPEL

Rashif El Kaoui, Amara Reta
Hans Van Cauwenberghe
PRODUCTIE RATAPLAN

Zijn getuigenissen raakten heel veel mensen. De theater
bewerking zal dat niet minder doen. We zien Mohamed twijfelen, wroeten, zoeken. Vanuit zijn
keuken kijkt hij terug, op de gebeurtenissen en op zijn leven dat
hij weer op het goede spoor probeert te krijgen. Ondertussen gaat
hij ook in dialoog over zijn identiteit. Hoopvol spreekt hij zijn ontwapenende en ontroerende boodschap van liefde en verzoening uit.
Maar met wie praat hij hier de hele
voorstelling over?

Mohamed El Bachiri verloor zijn vrouw bij de aanslagen in
Zaventem en Maalbeek van 22 maart 2016. Zij kwam om in de
aanslag in de Brusselse metro. Mohamed El Bachiri zelf werkt
als chauffeur in de Brusselse metro. Hij praat in het boek over
zijn jeugd in Molenbeek, de liefde voor zijn vrouw en zijn
leven na de aanslagen. Als eerbetoon aan zijn vrouw buigt hij
het leed dat hem is aangedaan op moedige en veerkrachtige
wijze om in een boodschap van liefde en medemenselijkheid.

Rashif El Kaoui, Amara Reta en Hans Van Cauwenberghe
maakten in samenwerking met Mohamed El Bachiri een
theaterstuk op basis van zijn tekst Een Jihad van Liefde
(opgetekend door David Van Reybrouck).

Rashif El Kaoui & Amara Reta

Een Jihad van liefde

www.ht-roberts.be

MET

Twee stemmen, een handvol instrumenten en, vooral, twee
levens. Blues uit deze delta. De Schelde-delta.

Bluesy en soulful, met diepe wortels en speelse takken, hartverwarmend en echt, over (over)leven en (nog lang niet) dood
gaan.

Het album ‘Sunburst & Silk’ is het resultaat van de samenvloeiing van een reeks nieuwe songs van singer-songwriter Ht
Roberts met de gloedvolle stem en de rijk gestoffeerde kleurendoos van Pascale ‘Bloomfish’ Michiels.

Ht Roberts & Pascale ‘Bloomfish’ Michiels

Sunburst & Silk

© MarcBlues Photography
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www.baikamara.com

Bai Kamara Jr
Patrick Dorcean / Boris Tchango
ELEKTRISCHE GITAAR Eric Moens & Tom Beardslee
BAS Désiré Somé
DRUM EN PERCUSSIE

ZANG EN GITAAR

Met dank aan Toneelgezelschap luxemburg vzw, Arlette Van Overvelt,
Inge Bogaerts, Annette Schalkers, Irina Biscop en Uitgeverij Lannoo.

ORIGINELE TEKST

TEKST, MUZIEK EN SPEL

Joep Conjaerts & Fleur Hendriks
Pieter van Oudheusden BEELD Inge Bogaerts

21

Mevrouw Ja houdt van slingers en bloemen, van taart en avontuur.
Ze vindt altijd wel een streepje blauw in de lucht. Meneer Nee maakt
zich zorgen over dat ene wolkje. Mevrouw Ja omarmt het leven. Meneer Nee
omarmt liever Mevrouw Ja. Op een ochtend heeft Mevrouw Ja geen zin om
uit bed te komen. Het is donker in haar hoofd. Meneer Nee wil alles doen
om haar weer vrolijk te maken. Zal het hem lukken?
‘Mevrouw Ja & Meneer Nee’ is een grappige en ontroerende muziektheatervoorstelling vol levenslust en liedjes, gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van Pieter van Oudheusden en Inge Bogaerts.

& Meneer Nee [5+]

speelt Mevrouw Ja

20

Bai Kamara Jr brengt in 2020 zijn nieuw album ‘Salone’ uit
en presenteert zijn nieuwe band Bai Kamara Jr & The Voodoo
Sniffers.
Salone is een subtiele en genuanceerde verkenning van
zijn roots uit Sierra-Leone. Het resultaat is een smeltkroes
van blues, roots en de sound van een singer-songwriter. De
blues presenteert zich als een evidentie, een manier om zijn
emoties en zijn muzikale inspiraties te uiten. Het is een zeer
persoonlijk album geworden, back to the roots. Een aanrader
voor de fans van Sting, Seal en Michael Kiwanuka.
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Bai Kamara JR & The Voodoo Sniffers

© Michael Chia
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Muziekhuis Goeste Majeur

Han solo

Jubilee!

Han Coucke
Ralf Jennes
www.hansolo.be

REGIE

SPEL

Hoera! Han solo staat 10 jaar
op de Vlaamse podia. En hem
kennende zal dat niet onopgemerkt voorbijgaan. Géén stapje terug, maar een tandje bij.
Géén bloemen noch kransen,
maar verbaal vuurwerk. Geen
klassieke ‘Best of’-show, maar
een stevig buffet van oud materiaal met nieuwe meningen én nieuw materiaal met
aloude energie. Want na een
decennium roepen, tieren en
tegen alles trappen wat losén
vasthangt, vindt Han solo het
hoog tijd om kritisch terug te
kijken op zijn aanwezigheid
in het comedylandschap. Dus
leg maar alvast een Rennie
klaar, want deze JUBILÉÉ
wordt happen, slikken én verteren tegen sneltreinvaart.
100 minuten lang.

FEB
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TICKE T S gratis
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A ANVANG 19.30 u

Deelnemen is gratis, voorkennis niet nodig: enkel goesting om mee te doen
is van belang. Op www.goestemajeur.be vind je alle info.

Muziekhuis Goeste Majeur organiseert de komende maanden
opnieuw enkele nieuwe Muziekavonden.

FEB

www.barnillbrothers.be

CONTRABAS, BACKING VOCAL Lara

Deliens ZANG, GITAAR Ruben
Rosseel DRUM Yves Peeters
EN UITZONDERLIJK VOOR DIT RELEASECONCERT Douglas Firs (keyboard,
lap steel)
Hillewaere

ZANG, GITAAR, MONDHARMONICA Barnabé

Na een veelbelovende EP is het Brusselse folkduo Barnill
Brothers terug met hun debuutalbum. ‘A better place’ is het resultaat van hun ontmoeting met de getalenteerde Gertjan Van
Hellemont (Douglas Firs, The Bony King of Nowhere) die de
productie voor zijn rekening neemt. Barnabé en Ruben, alias
Ted & Charlie Barnill, blijven trouw aan de typische ‘close harmony’ die ze ontlenen aan legendes zoals Crosby, Stills & Nash,
of aan meer recente bands als First Aid Kit en Fleet Foxes.

Barnill brothers

A better place

Muziekavond

| €6 | €2
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The Slovenian Fiddle Gang
The Slovenian Fiddle Gang is een groep van jonge virtuoze folk
viool spelers, onder leiding van Bojan Cvetrežnik and Barja
Drnovšek. Bojan and Barja spelen viool, contrabas en gefrette instrumenten in de Sloveense band ‘Terrafolk’ (BBC world
music award) en het internationale ‘Symbolic Orchestra’.
The Slovenian Fiddle Gang brengt een breed scala aan vioolmuziek in verschillende genres. De jonge spelers hebben intussen al honderden melodieën geleerd en reisden van Bulgarije
tot Spanje. Ze speelden afgelopen jaar in zes verschillende landen. Ze inspireerden steeds het publiek met hun skills, enthousiasme en hun gedrevenheid om te spelen.

Violisten van over heel Europa trekken binnenkort opnieuw
naar De Centrale in Gent. Daar is het festival ‘Fiddlers on The
Move’ (FOTM) toe aan een jubileumeditie. Voor de vijfde keer al
brengen grote talententen een scala aan niet-klassieke stijlen
en genres. Op donderdag 27 februari hebben we in kader van
dat festival bij Bij’ De Vieze Gasten ook drie concerten voor jullie in petto.

Fiddlers on the move

#Fotm5

© Niko Himschoot
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Wild Strings Trio
Wild Strings Trio
zijn drie muzikanten
van drie verschillende landen met elk een
verschillende muziek
achtergrond. Ze brengen hun snaren samen
om nieuwe en originele muziek te brengen,
maar die toch steeds
een sterke verbinding
heeft met hun eigen
cultuur. Ze combineren
viool, cello en gitaar en
brengen muziek die valt
onder het genre ‘New
Folk’. Met hun basis in Ljubljana, Slovenië trekken ze er op uit in Europa en
de rest van de wereld op zoek naar nieuwe muzikale avonturen.

www.damastduo.com

Damast duo
Violist Shalan Alhamwy uit Syrië en Belgisch accordeonist Jonas Malfliet vormen samen Damast Duo. De stof damast komt uit Damascus, en raakte doorheen de geschiedenis verspreid in Europa. Deze culturele uitwisseling gebeurt
ook in het duo. Shalan genoot een klassieke opleiding viool, maar beheerst ook
de Arabische traditionele muziek. Jonas voelt zich na heel wat muzikale reizen
in allerlei stijlen thuis. In 2018 namen ze hun eerste album ‘Safar’ op, waarop
ze een reis maken van Syrië naar België. Reist u mee?
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Kunde
Kunde betekent vrijheid en rijmt – wanneer correct uitgesproken - met June day. Een fiere Gentenaar met een Belgische
moeder en een Kameroense vader. Kunde is een expressionistische artiest die de vrijheid neemt om verschillende stijlen,
gaande van jazz tot afrobeat, te verweven met hiphop. Mensen
die bekend zijn met de Gentse funkscène hebben hem al aan
het werk gezien als toetsenist-vocalist van ‘Big Whoop’. Daarnaast is hij ook lid van Ndugu, Lamoney en ‘WHO DAT?!’.

Kunde & Who Dat?!

Joram Kunde Boumkwo
Greg van Lint

Joachim Vergauw
Creo Cristoria
SAXOFOON

BAS

Hoe ben je aan muziek
begonnen?

Kom gewoon af, ’t ga wijs zijn!

Waarom zouden mensen moeten komen kijken 28 februari?

Ik ben begonnen op mijn 12
als beatboxer en dan ben
live gegaan op mijn 14 jaar
op kleinere podia en was
enorm zenuwachtig. Maanden op voorhand stressen
voor die optredens. Maar
naar mate dat ik dat vaker
deed werd ik dat meer gewoon en ik merkte dat ik
mezelf meer wou uitdruk© Peter Vanoverberghe
ken op muzikaal gebied.
Maar ik heb nooit muziek
school gevolgd. Ik luisterde heel graag naar old skool hip hop en ik wou
die sound daar aan bijdragen en ik heb zo via internet programmatjes
gedownload en daar mee beginnen producen, sample based en dan gewoon op YouTube gesmeten.

Kunde

Ik ben geboren als Joram Kunde Boumkwo, mijn artiestennaam is Kunde.
Ik ben muzikant en ook sociaal-cultureel werker. Ik heb eigenlijk een
dubbelleven (lacht). Ik ben actief in verschillende projecten. Waaronder
mijn soloproject Kunde, Big Whoop, Who Dat?!, Ndugu en La Money.
Ik ben geboren in Gent, mijn moeder is van Gent, geboren en getogen en
mijn vader is van Kameroen, Franstalig Kameroener, ook muzikant. Mijn
naam Kunde betekent in de taal van mijn vader – Bassa – ‘vrijheid’. En
ik vond die naam genoeg passen bij mij als persoonlijkheid om het ook
door te laten trekken in mijn soloproject.

meet Kunde

INTERVIEW

,

MEER

Who Dat?!

www.facebook.com/kunde.beats

DRUMS

KEYS

27

26

WHO DAT?!
‘Who dat?!’ is een jong Gents muzikaal kwartet dat een smaakvolle cocktail van jazz, funk en hip hop brengt. Deze eigenzinnige groep is ontstaan op initiatief van ‘Joram Kunde Boumkwo’ (keys) en bestaat uit ‘Greg van Lint’ (a.k.a. ‘Louislava’), die de band voorziet van strakke
en eigenzinnige drum-grooves, ‘Joachim Vergauwen’ die zorgt voor opzwepende baslijnen rijk aan melodieus inzicht, terwijl ‘Creo Cristoria’ (‘OPMOC’), als
kers op de taart, het geheel verbindt met zijn sappige solo’s op de saxofoon.
Wie wil weten wat er precies schuilt achter de naam ‘Who dat?!’ wordt aangeraden om zelf eens te komen proeven van dit muzikale brouwsel.
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Geerts
Steel
ZANG Roos Van
Vlaenderen
ZANG Elise Meirhaeghe

Sarrazyn
Christens
KLARINET Hadewych Van Den Eynde|
KLARINET Emmy Tournez
DRUM Ward

Wynants

MONDHARMONICA Steven

BAS Kristof

www.traagverstand.be - facebook.com/traagverstand

ZANG Fien

ZANG, GITAAR Jan

“poëtisch, intelligent, met een blik op de donkere zijde van
het kleine mensenleven.”

29

Traag verstand schotelt geschakeerde muziek voor: elementen folk noir, bossa-tinten en post-rock soundscapes. De rode
draad zijn doorwerkte, Nederlandstalige teksten, aandacht
voor backing vocals en een sound die wordt gekleurd door twee
klarinetten, een melodieuze fretless bass en een gemanipuleerde mondharmonica. In de vriendelijke lead-stem schemert
dikwijls iets somber door. Maar dat klaart weer op in de tragikomische tussenteksten. De negen muzikanten wonen in Gent
en grotendeels in de Brugse Poort. Support your local hero’s en
kom af!

Traag Verstand

www.droef.gent

Aanmelden?
Vooraf aanmelden als je wil optreden kan verstandig zijn. Dit
kan via redactie@droef.gent, de website, onze Facebookpagina,
maar natuurlijk ook bij de organisatie op de avond zelf.

Terug bij Bij` De Vieze Gasten, Droef Doop, het (open) podium
voor de urban arts! Bij elke editie treden er een aantal gevestigde poetry slam/hiphop/spoken word artiesten op, zal er een
kritische blik op de maatschappij door middel van politiek
theater plaatsvinden, mag ook muziek niet ontbreken, en is het
bovendien aan aspirant artiesten de ultieme kans om die begeerde microfoon te grijpen en een eigen stem te laten horen.
Met op deze nieuwe editie performances van lokale tophiphoppers Koendalini, T-Loc, Steven H. en nog veel meer!
Presentatie door het Droef Pierke.

Droefdoop

© Philip Volckaert
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© Erik Duinslaeger
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Muziekhuis Goeste Majeur

Muziekavond

www.jiraan.net

NEY & SAX Nathan

ZANG

Deelnemen is gratis, voorkennis niet nodig: enkel goesting om mee te doen
is van belang. Op www.goestemajeur.be vind je alle info.
31
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Daems
Baidar Albasri OED Tarek Alsayed
Yahya PIANO & ACCORDEON Jonas Malfliet CELLO Damla Aydın

Alhamwy
hassan

PERCUSSIE Firas

VIOOL Shalan

Jiraan is een ensemble van muzikanten van verschillende
nationaliteiten, die één taal spreken: muziek. Samen vertegenwoordigen ze wat hen verbindt: subtiele melodieën uit Oost en
West, wervelende deuntjes en adembenemende improvisaties.
De diversiteit van het ensemble maakt unieke interpretaties
mogelijk van muziek van verschillende genres, met een jazzy,
Midden-Oosters tintje.

Jiraan

www.hetscheldeoffensief.be

Muziekhuis Goeste Majeur organiseert de komende maanden
opnieuw enkele nieuwe Muziekavonden.

MAA
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CONCEPT EN REGIE

Het Scheldeoffensief wil goesting en talent
voor theater bij mensen met een beperking
opsporen, uitdagen en tonen aan een breed
publiek. Met uitvalsbasis in Merelbeke organiseert Het Scheldeoffensief wekelijks een
laagdrempelig theateratelier voor (jong)volwassenen met een beperking. Daarnaast
werkt het naar inclusieve theatervoorstellingen voor een breed publiek.

OVER HET SCHELDEOFFENSIEF

Theatermakers Frank Dierens en
Mark Verstraete gaan aan de slag met
de spelers van Het Scheldeoffensief,
op live muziek van Geoffrey Burton.
Op elke plek wordt samengewerkt
met een lokale voorziening voor mensen met een beperking in de vorm
van een beeldend luik, begeleid door
illustrator Kaatje Vermeire. Voor deze
voorstelling werkten ze samen met de
voorziening Den Dries (Evergem). Een
zoektocht naar verlichting en troost
met hartverwarmend brood en spelen.
Waramis is een voorstelling voor
iedereen vanaf 9 jaar.  

Een bijzondere spelersbende komt het gebouw binnen gedwarreld als een stoet. Een troep zwervers, als de 12 apostelen
hangen ze aan elkaar vast en trekken ze van plek naar plek,
straathonden die meer zien wat er gebeurt in de wereld dan
luxe-honden die aan de stoof liggen. Pelgrims die de ‘echte’
waarden van ’t leven weten te detecteren. Ze hebben hun
eigenheid meegebracht, de palingscharen die ze hanteren,
maskers die ze dragen, de klederdracht en de tableaux vivants
hangen ze feestelijk op in de wandelgangen vooraleer ze je
meenemen naar de scene. Daar wacht je dat ene bijzondere
ding …het cadeau!

speelt WaRaMis

Scheldeoffensief

Frank Dierens &
Mark Verstraete SPEL De acteurs van
Het Scheldeoffensief
MUZIEK Geoffrey Burton
ILLUSTRATIES Kaatje Vermeire
VORMGEVING Koen Schetske
BEELDEND LUIK samenwerking met Den
Dries (Evergem)

€ 10

TICKE T S

20. 30 u

A ANVANG

MAA

13
14

vr + za

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 administratief werk of occasionele klusjes.

Vrijwilliger worden?

Meer info over de schoolvoorstellingen?
Neem contact op met marielaure@deviezegasten.org.

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.

© Fixatief
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Op 21 maart opent Circusplaneet
haar circuskerk! het wordt een dag
vol circus en feestelijkheden voor
iedereen.
Circusplaneet begon eind 2018 met
de renovatie van de circuskerk in
Malem.
een jaar werken is de kerk klaar
om opnieuw heel wat circusartiesten, circusliefhebbers, buurtbewoners
en publiek te ontvangen!

Grote opening Circuskerk
Malem op 21 maart

Workshop 1: maandag 27/1, maandag 10/2
en maandag 17/2 : tussen 9u.30 en 11u.30
Workshop 2: maandag 27/1, maandag 10/2
en maandag 17/2 : tussen 20u en 22u
Presentatie van de totale kunstinstallatie :
zondag 23/2 tussen 14u-17u
Waar? Zinniastraat 9
Ben jij kandidaat? Laat vlug iets weten via:
veerle.nuf@scarlet.be, www.facebook.com/
vannuffelenveerle of 0494/588256

Schoolvoorstellingen

Veerle (keramisch kunstenaar uit de
Brugsepoort) werkt deze keer samen
met Deogracias , een Gentse kunstenaar met Congolese roots. Via textiel
en keramiek maken ze samen nieuwe
elementen die de ruimte in de Zinnia
straat 9 een beetje vullen. De opening
voorzien we op zondag 26 januari
tussen 11u-17u (kom gerust een kijkje

KUNsTbestUivingen #5

Vrijblijvende infomoment: Maandag
13 januari om 19u30, Uilenspel vzw,
Steendam 84 (inschrijven is niet nodig),
www.uilenspel.be, info@uilenspel.be,
09 351 51 15

Wil je jouw buurt op een andere manier leren kennen? Wil je bijdragen
aan een solidaire buurt? En kan je
een uurtje per week vrijmaken om
langs te gaan bij een kindje thuis
voor huiswerkbegeleiding?
Uilenspel wil de ontwikkelings
kansen van kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen vergroten
via buurtsolidariteit. De vzw biedt
gratis schoolse ondersteuning aan
huis bij gezinnen met kinderen uit de
3e kleuterklas, het 1e en 2e leerjaar
in Gent. Tijdens het uurtje huiswerkbegeleiding werkt de vrijwilliger via
de methode van ‘spelend leren’ aan
de schoolse vaardigheden en motivatie van het kind. Als vrijwilliger krijg
je hiervoor de nodige omkadering en
vorming vanuit de organisatie.

nemen) De installatie kan verder
groeien, mee door jouw inbreng! Heb
je zelf zin om mee te helpen aan de
uitbouw van een grote kunstinstallatie, ondertussen nieuwe buren leren
kennen , babbelen over kunst met elkaar en de beide kunstenaars , schrijf
je dan vlug in via volgend emailadres
(of telnr) . Je kan kiezen voor een
reeks van 3 maandagvoormiddagen
of 3 maandagavonden , telkens in de
Zinniastraat 9. De workshops zijn
gratis maar inschrijven is wel handig
om het nodige materiaal te voorzien.

in de Brugse Poort …

Gezocht: vrijwilligers
voor huiswerkbegeleiding

Ondertussen

Deze brochure werd gedrukt met vegetale
inkten en op ecologisch FSC-papier.
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V.U. MARIE-L AURE DEL ABY 
− BIJ’ DE VIEZE GASTEN VZW,
HASPELSTRA AT 31, 9000 GENT
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Haspelstraat 31, B – 9000 Gent
T + 32 (0) 9 / 237 04 07

BIJ’ DE VIEZE GASTEN VZW

Haspelstraat 31 grenst aan het Pierkespark, te bereiken via de Haspelstraat 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 onbegonnen 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 tweede 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 tweede 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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