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Lieve mensen, 

Met het nieuwjaarsconcert uit Wenen op de achtergrond zit ik 
hier zoals mijn vader zestig jaar geleden. Ik was twaalf en pa 
zei: “luister jongen, dat is muziek!”. Maar ma zei: “’t is schoner 
als ’t wat stiller staat.”
Strauss of geen Strauss, ma was de baas im haus.

“Hebben de kippen al eten gekregen”, roept Magda. “En mag 
dat lawaai wat minder”, en ik probeer: “sssst, schat, ik ben een 
vuile klap aan ’t schrijven, een nieuwjaarsbrief!”

“Hoe kunt ge nu schrijven als de radio zo luid staat? En als ge 
dan toch aan ’t schrijven zijt”, zegt ze, “probeer wat minder de 
ouwe romanticus uit te hangen, die klapkes van u kosten een 
half bos aan natte zakdoekjes”.
Polka hopsasa met Clara en ’t gaat verbazend goed vooruit
de eerste halve dag tweeduizend en negentien zit er al weer op
en buiten wind en wind en regen en dat is een zegen
voor de eenden, maar de geiten kunnen daar niet tegen.
Ondertussen ben ik wel in mijn klap blijven steken
want ’t schrijven gaat mij veel minder af dan ’t spreken.
Waarom springen jullie niet eens binnen, de flessen zijn al open
en wie ’t langste blijft krijgt al het flessengeluk van de wereld.
Aristoteles schreef het al in 300 voor Christus: “Een mens moet 
een beetje geluk hebben om gelukkig te kunnen worden!”
Daarom wens ik jullie op de eerste dag van ’t jaar voor allemaal, 
een ‘beetje’ geluk in ’t nieuwe jaar!

Strausse Mong 

Vuile klap

DE FOTO’S IN ONZE NIEUWSBRIEF ZIJN FOTO’S VAN ONZE PROJECTEN © FIXATIEF
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Kalender
Januari  
vr 11 20.30 u COMEDY Begijn Le Bleu Toch bedankt p.  14

wo 16      SCHOOL Sterrenstof [4+] — TRY-OUT p.  15

wo 16 15.00 u FAMILIE Sterrenstof [4+] — TRY-OUT p.  15

do 17 19.30 u PROJECT Startvergadering Iedereen Feest p.06

vr 18 20.30 u MUZIEKTHEATER Mauro & Holvoet-Hanssen Blauwboek p. 16

za 19 16.00 u PROJECT Muzikale kaart CD-VOORSTELLING p.09

zo 20 19.30 u OP BEZOEK Muziekhuis Goeste Majeur Muziekavond p.  17

do 24 20.30 u COMEDY Veerle Malschaert Deel mij! — PREMIÈRE p.  17

vr 25 20.30 u COMEDY Veerle Malschaert Deel mij!  p.  17

zo 27 15.00 u FAMILIE Theater m u s t Hen [2,5+] p.  18

ma 28       SCHOOL Theater m u s t Hen [2,5+] p.  18

Februari  
vr 1 20.30 u MUZIEK Wilderman p.  19

za 2 20.30 u MUZIEK The Rolls Play the Roll of Rock&Roll p. 20

vr 8 20.30 u THEATER Han Coucke & Griet Dobbelaere  
    Han & Grietje — PREMIÈRE p. 21

za 9 20.30 u THEATER Han Coucke & Griet Dobbelaere  
    Han & Grietje p. 21

vr 15 – zo 17 PROJECT Planeet Fanfare 15 jaar Propere Fanfare p.  10

vr 22 – zo 24 THEATER Kloppend Hert Bal Mosquee p. 22

Maart  
vr 1 20.30 u COMEDY Erhan Dimirci Wa make? p. 22

za 2 20.30 u MUZIEK Helder The Gentle Swells — PREMIÈRE p. 23

zo 3 15.00 u MUZIEK Madam Fortuna Eros en de dood p. 24

zo 3 19.30 u OP BEZOEK Muziekhuis Goeste Majeur Muziekavond p. 24

vr 8 20.30 u THEATER Nele Bauwens Wat een geluk p. 25

wo 13 20.30 u MUZIEKTHEATER Ride this train Johnny Cash — The Man and  
    The Music — TRY-OUT p.26

za 16 16.00 u PROJECT HipHopPlus p.27

do 21 20.30 u MUZIEK SaxConnection p.27

vr 29 20.30 u THEATER Knuts & Timmermans Shakespeare is dead p.28

za 30 20.30 u THEATER Droef Doop p.29

zo 31 19.30 u OP BEZOEK Muziekhuis Goeste Majeur Muziekavond p.29
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Reserveren kan vanaf maandag 10 december 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. 

PRIJZEN & REDUCTIES
 › Muziek, theater, comedy & projecten 

€ 10 – € 12 – € 14 
€ 6 : -26, 65+, vervangings inkomen, 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  

je voor vier voorstellingen naar keu-
ze de gewone prijs en krijg je de vijf-
de 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’.

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

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.

INFO & RESERVATIE
Bij’ De Vieze Gasten vzw 

Haspelstraat 31, B – 9000 Gent 

T + 32 (0) 9 / 237 04 07 

F + 32 (0) 9 / 236 23 02 

E dvg@deviezegasten.org 

W www.deviezegasten.org

 facebook/BijDeViezegasten

Wij denken aan het milieu. Jij ook?
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.
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WIKIGASTEN: Iedereen Feest
Bij’ De Vieze Gasten, Brugse Poort, Gent bouwt een feest. 

Op zaterdag 1 juni 2019. Van ’s morgensvroeg tot ’s avonds laat.
Dat er op deze aardbol heel wat gefeest wordt, is geen geheim. We vieren 

met z’n allen zo ongeveer alles wat maar enigszins gevierd kan worden: het 
leven tot en met de dood en alles daartussen, de dagen van het jaar, de din
gen waarin we geloven, de gemeenschap waarin we dagelijks leven.

We nodigen jullie allemaal uit: niet alleen om mee te komen feesten maar 
vooral ook om dit feest mee te maken en vorm te geven. Dit wordt dus niet 
zomaar een feest. Het wordt een feest dat samengesteld is uit een hele hoop 
verschillende feesten. Want aan elk van die feesten is een tijdstip, zijn ge
woontes en rituelen verbonden. 

Daarom durven we je vragen:

Met al de antwoorden op deze vragen 
gaan we samen aan de slag. Bouwen 
we een uniek feest, een collage van al 
die feesten. Er zal verteld en geluis
terd, gedanst en gezongen, versierd, 
aangekleed en opgemaakt, gegeten en 
gedronken, … worden!

Kortom, het wordt zo een dag 
waarop ‘het leven gretiger is, de kleu
ren intenser, de vrijheid enormer, de 
liefde wilder en het drama grootser’.

En die dag, dat feest is van ieder
een, en iedereen is van dat feest.

We komen een eerste keer samen op de 
startvergadering op donderdag 17 januari 
om 19u. Dan wordt dit alles nog eens uit de 
doeken gedaan en kunnen jullie al meteen 
al jullie ideeën op de feesttafel leggen. 
Als je al meteen voorstellen of vragen 
hebt, aarzel niet en contacteer ons 
via charlottecaekaert@gmail.com of 
mark@deviezegasten.org of bel naar 
09 2370407 of kom eens langs Bij’ De 
Vieze Gasten in de Haspelstraat 31 of 
schrijf het neer op dit papiertje anoniem/
contactgegevens.

Wat was je meest fantastische feest herinnering? Waarom was dat zo?

Welke feestelijke rituelen zijn je bijgebleven zijn je dierbaar?

Hoe ziet je persoonlijk droomfeest er uit? Wat zou er daar allemaal te beleven vallen?

Jouw contactgegevens (niet verplicht):



PROGRAMMA / Projecten p. 8 – 11

©
 Fixatief



8

Bij de buren
BIJ DE BUREN is een samenwer
king tussen Luxemburg vzw, Bij’ 
De Vieze Gasten, Kopergietery Ra
bot, Jeugdtheaterhuis Larf! en Brede 
School Gent. BIJ DE BUREN vindt 
sinds 2011 plaats in de Brugse Poort 
en werd uitgebreid naar de wijken 
van SluizekenTolhuisHam en Ra
bot.

BIJ DE BUREN laat (vooral kans
arme) 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 theaterhuizen en daar
na bij buurtbewoners thuis. Die kun
nen op hun beurt weer buren, vrien
den en familie uitnodigen. Daarvoor 
werken we nauw samen met Brede 
School en de verschillende buurt
scholen om de ouders te betrekken.

Dit seizoen starten we in de wijk 
Rabot, met lanceervoorstellin-
gen op 14, 15, 16 en 17 janua-
ri 2019 in Kopergietery Rabot & 

Spelotheek Pippo. Thuisvoorstel
lingen zijn gepland van 19 januari 
t.e.m. 27 januari 2019. Van 11 tot 
14 februari 2019 zijn de voorstellin
gen dan te zien in de Brugse Poort, 
bij Bij’ De Vieze Gasten en Spelo
theek Speelvogel en daarna van 
16 februari tot 3 maart 2019 wor
den de voorstellingen thuis gespeeld. 
De laatste stop van deze editie is 
in de wijk SluizekenTolhuisHam 
waar BIJ DE BUREN te gast is met 
lanceervoorstellingen van 25 tot 
29 maart 2019 bij Larf! en brengt 
thuisvoorstellingen van 30 maart 
tot 7 april 2019. 

Verhalen 2019: ‘Mijn tak’ van 
Marie-  Louise Fitzpatrick en ‘Henry 
gaat naar Parijs’ van Leonore Klein 
& Saul Bass.

REGIE EN DRAMATURGIE Joep Conjaerts  
& Tiemen Van Haver (luxemburg vzw)

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

© Bernadette Peckstadt



9

za 
19 

JAN 

A ANVANG 16.00 u 
TICKETS gratis

CD-PRESENTATIE

De Karavaan
De Karavaan repeteert met een 25 muzikanten die een voor een het beste van 
zichzelf geven op viool, cello, accordeon, gitaar, dwarsfluit, klarinet, kleine 
percussie, gitaar, contrabas en cymbalon. 

Heel die bende werkt naarstig verder aan een erg gevarieerd repertoire 
OostEuropese muziek. Vanaf 7 april 2019 volgen er een reeks concerten in 
Gent, Antwerpen en ruime omgeving. 

U hoort er nog van.

Muzikale kaart van  
de Brugse Poort 

Het project ‘De Muzikale Kaart van de Brugse Poort’ draait ondertussen op 
volle toeren. Er wordt in diverse muziekstudio’s in onze buurt hard gewerkt 
aan nummers in een waaier van verschillende stijlen. Er is onder andere 
poëtische kleinkunst, Gentse reggae, Koerdische folk, Congolese R&B, ‘klank
schilderijen’ en eindelijk eens Gangster Rap van stoere wijven. De ‘Brugsche 
Puurte’ kan blijkbaar ALLES: teksten schrijven, componeren, arrangeren, 
instrumenten bespelen, zingen, muziek opnemen, mixen, koffie zetten, kabels 
repareren, plantjes kweken, enzovoort en zo verder… De cd wordt tot in de 
puntjes afgewerkt en alles kan blijkbaar in onze buurt gebeuren. Het komt al
lemaal op een prachtige compilatiecd te staan, die we met trots zullen voor
stellen op 19 januari 2019 om 20u30. 

Hé wist je dat…
 • je met je buurtpas je vijfde bezoek aan een voorstelling gratis krijgt?*
 • je recht hebt op 1 gratis voorstelling als je een maand affiche ophangt?*

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. 

*enkel voor bewoners van de Brugse poort

Aan het einde van de voorstelling kan je de cd kopen voor €10.  
(€6 voor mensen met een Uitpas met kansentarief)
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‘Een kleine  
geschiedenis van 
een Propere toe-
komst’, een univer-
seel spektakel

Het verleden is het verleden. 
Genoeg daarover. 

In en rond het Pierkespark daar
entegen wordt het publiek mee
gezogen in de toekomst van de 
wereld in het algemeen, van de 
Propere Fanfare in het bijzonder. 
Verwacht je aan het ongedachte.

In groepjes van 10–15 krijgt je de 
reis van je volgend leven voorge
schoteld.  

Reserveren is nodig, de toegang is 
gratis.  
Je krijgt een startuur toegewezen tussen 
19u00 en 21u15. Een trip duurt ongeveer 
45 minuten. 
Om 22u30 is er een afsluitend concert 
en aansluitend wordt er gedanst met 
DJ Tanasha & Her Many Friends. 

‘De achterkant van 
de keerzijde’, een 
kroegentocht in de 
Brugse Poort

Het zal misschien verbazen maar 
veel Properen hebben buiten de 
fanfare nog tijd over om op andere 
manieren creatief en artistiek be
zig te zijn.

In meer dan 15 cafés in de buurt 
tonen ze wat dat dan zijn mag: vele 
soorten muziek maken natuur
lijk maar er zijn er ook die zin
gen en dansen, schrijven en ver
tellen, theater maken, tekenen en 
schilderen… 

De voorstellingen beginnen telkens 
om 19u00, 20u00 en 21u00 en duren 
ongeveer 20 minuten.  
Reserveren hoeft niet, de toegang is 
gratis. Wie waar wanneer speelt, wordt 
later bekend gemaakt. Om 22u zakken we 
met z’n allen af naar de Haspelstraat en 
heffen een glas.

De Propere Fanfare 
Planeet Fanfare
15 jaar Propere Fanfare

vr 
15 

FEB 

zo 
17 

FEB 

za 
16 

FEB 

‘Planeet Fanfare warmt op’,  
een concert met muziek

De eerste concerten van de volgende 15 jaar. Missen is geen optie!
Reserveren is van doen, de toegang bedraagt € 10 / € 6 / € 2.

19.00 u / 20.00 u / 21.00 u — gratis
19.00 u — gratis

A ANVANG 15.00 u & 19.00 u
TICKETS € 10 | € 6 | € 2

De Propere Fanfare van De Vieze Gasten uit 
De Brugse Poort van Gent wordt 15 jaar en 
viert dat gedurende drie dagen uitermate uit
gebreid en uitzinnig uitbundig. 



Fixatief  
(een artistieke broedplaats voor woord en beeld)

Cyanotype
Dit is één van de oudste fotogra fische 
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 
fotografen. 

Geviezeerd
Hoorde u al het goede nieuws? In 
onze wijk leven veel mensen met een 
positieve ingesteldheid en het is be
smettelijk! Daarom geven we deze 
mensen een platvorm om hun in
zichten met anderen te delen in onze 
goed nieuwskrant ‘Geviezeerd’. 

Benieuwd? Lees alvast onze eerste krant,  
te verkrijgen bij Bij’ De Vieze Gasten.

Fotograferen
Wil je graag leren fotograferen of 
zoek je een plek om je foto’s vrijblij
vend te tonen? Bij Fixatief verenigen 
we fotografen allerhande en van alle 
niveaus. Ze hebben één ding gemeen: 
een band met de Brugse Poort. 

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!

Creatief schrijven
Beeldtaal is ruimer dan fotografie al
leen. 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 schrijverstalenten 
optimaal te ontwikkelen. 
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Zin om te werken aan een van deze projecten?  
Stuur dan een mailtje naar michele@deviezegasten.org of kom eens langs.
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Toch Bedankt 
Begijn Le Bleu 

De wereld redden kan hij niet, daarom begint Begijn met zich
zelf.

Hij brengt herkenbare huis, tuin en keukenverhalen met 
een scherp randje. Verhaaltjes over vallen, opstaan en toch 
dankbaar zijn: grappig en relativerend.

Begijn werd bekend door het televisieprogramma Foute 
Vrienden, presenteerde het kinderprogramma Taarten van 
Begijn, schreef een boek over wielrennen en maakt Fwiet! 
Fwiet! een podcast over zijn passie vogelspotten. Maar bovenal 
doet hij al jaren wat hem nauw aan het hart ligt: spelen. 

MET Begijn Le Bleu

www.begijnlebleu.be

vr 
11

JAN 

A ANVANG  

20.30 u 

TICKETS  
€ 12 | € 6 | € 2

© Werner Engelen
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Sterrenstof [4+] TRY-OUT

‘Sterrenstof’: Deze voorstelling zweeft tussen realiteit en 
fantasie.

De spelers nemen je mee op een magische reis naar de 
sterren en planeten. 

Johanna Gielen en Steven Verbeke zijn professionele 
ziekenhuisclowns, jongleurs, chanteurs en danseurs. Samen 
omarmen ze ieder kind ziek of gezond. Geniet je mee van  
deze unieke voorstelling.

Zal het Öscr lukken het sterrenstof te pukken?

SPEL & TEKST Johanna Gielen & Steven Verbeke  
REGIE Natascha van Dam  
DECOR Jean Luc Stockman  
KOSTUUMS Lore Leterme

wo 
16

JAN 

A ANVANG  

15.00 u 

TICKETS  
€ 6 | € 4 | € 2
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Blauwboek 
Mauro & Holvoet-Hanssen

Twintig jaar na zijn bejubeld debuut ‘Dwangbuis van Hou-
dini’ rammelt (exstads)dichter en onnavolgbaar troubadour 
Peter Holvoet-Hanssen als de Iggy Pop van de Nederlands
talige poëzie opnieuw en als nooit tevoren aan de kettingen 
van de taal. Zingend en klingend evoceert hij zijn poëtisch 
testament Blauwboek. Gedichten voor de grote reuzin (Polis). 
Licht en donker, betovering en verstilling, humor en tragiek 
gaan hand in hand. 

Hand in hand? Hoofdpersonage ‘de tovenaar’ is uitgegroeid tot 
een niets ontziende reus. Daarom schiet Mauro Pawlowski, 
zelf poëet, ter hulp. De legendarische gitarist verklankt als 
geen ander deze dreiging. Mauro onderzoekt mee de kracht 
van het geluid én het woord. Samen gaan ze de reus tegemoet, 
enkel gewapend met betoverende klanken en verzen. Kun
nen zij ‘Goleman’, verbaasd, heel even tot stilstand brengen? 
Of gaan zij zingend en spelend ten onder? Een intense, unieke 
happening. 

vr 
18

JAN 

A ANVANG  

20.30 u 

TICKETS  
€ 12 | € 6 | € 2

MUZIEKTHEATER

© Jo Clauwaert

WOORD, ZANG & GITAAR Mauro Pawlowski WOORD & ZANG Peter Holvoet-Hanssen

www.facebook.com/peterholvoethanssen 
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Muziekavond
Muziekhuis Goeste Majeur

Muziekhuis Goeste Majeur organi
seert de komende maanden opnieuw 
enkele nieuwe Muziekavonden. 

Deelnemen is gratis, voorkennis niet 
nodig: enkel goesting om mee te doen 
is van belang.  

www.goestemajeur.be A ANVANG 19.30 u TICKETS gratis

do > vr 
24
25

JAN 

Deel mij!  / Veerle Malschaert

Veerle Malschaert is eenzaam!
Zo, het taboe is doorbroken. 

Iedereen mag het weten, nee 
iedereen moét het weten, want Veerle heeft  
er genoeg van. 

In haar nieuwe onewomanshow gaat ze de 
eenzaamheid te lijf, de hare én de uwe. Geef 
toe, u bent het ook, verschrikkelijk zelfs. We 
kamperen gezellig met z’n allen op sociale 
netwerken, maar we leven en sterven eenza
mer dan ooit. 

Veerle doorbreekt de vervreemding en de af
standelijkheid door een uitbundig nieuw licht 
te werpen op onze verborgen verlatenheid. 

Nog nooit ging een comédienne zo ver om zo 
dichtbij te komen. Veerle Malschaert wordt 
uw popup vriendin voor het leven.

DEEL MIJ is een hartverwarmende tragikomische voorstelling over alleen 
staan en samen vallen, chronisch contact tekort en vrolijk virtuele vrienden, 
alleenstaande coouders en koddige cosleepers, zielige zombies en luppelende 
huppelaars, scheve sprookjes en trouwen met uzelf, nieuw samengestelde sok
ken en vriendelijkheid tot de dood ons scheidt.

TEKST EN SPEL Veerle Malschaert 

www.veerlemalschaert.be
A ANVANG 20.30 u 
TICKETS € 14 | € 6 | € 2

© Filip Naudts

PREMIÈRE

zo 
20 

JAN 
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Hen [2,5+] / Theater m u s t

Benen?
Waar zijn mijn benen? Daar? 
Neen, dat is mijn hoofd.
Mijn hoofd met benen… en voeten.
En hup mijn tenen gaan naar boven, 
links rechts op en neer 
links rechts nog een keer.
Kijk! Schoenen! Voor véél voeten.
Klik klak klik klak… auwww. 
Wie trapt er op mijn tenen?
Dorst, ik wil drinken,
maar hoe doe je dat met benen? 
Zijn het wel benen? Of is het een paard? 
Een jongen of een meisje? 
Wacht, NU moet ik plassen, maar hoe doe 
je dat met voeten?
Hiel teen, hiel teen… stop…
Wat ben ik nu?
 

In het Zweeds is ‘hen’ het officiële onzijdige voornaamwoord. 
Theater m u s t nam dit als inspiratiebron om een nieuwe 
voorstelling te creëren over lichamelijke vrijheid. Een univer
sum vol “inbetweens” waar algemene definities op hun hoofd 
worden gezet.

De hoofdrollen hier zijn voor de benen, die onafhankelijke 
levende wezens worden en met dit thema aan de slag gaan.

‘HEN’ is een beeldende muzikale voorstelling met een com
binatie van explosieve lichaamstaal, kleianimatie en objecten
spel, alles op maat van peuters en kleuters. Deze nieuwe pro
ductie van theater m u s t, na de voorstellingen ‘Wasdief’ en 
‘Kapot’, nodigt mensen van alle leeftijden uit op een toer door 
een universum dat vol zit met poëtische verrassingen.

CONCEPT theater m u s t SPEL Adriana La Selva en Gerlinde 
Hoskens REGIE EN CHOREOGRAFIE Karolien Verlinden en Chantal 
Boes COACH Lindai Boogerman MUZIEK Philipp Weies  
KOSTUUM Mieke Vermeiren ANIMATIE Ruben en Mattis 
Swannet TECHNIEK Bert De Mulder en David Wellens  
MET STEUN VAN CC Deurne, CC de Werft en dasKULTURforum

www.theatermust.be 

zo 
27

JAN 

ma 
28

JAN 

A ANVANG  

15.00 u 

TICKETS  
€ 6 | € 4 | € 2

DUUR  
40 min.
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Hen [2,5+] / Theater m u s t

Benen?
Waar zijn mijn benen? Daar? 
Neen, dat is mijn hoofd.
Mijn hoofd met benen… en voeten.
En hup mijn tenen gaan naar boven, 
links rechts op en neer 
links rechts nog een keer.
Kijk! Schoenen! Voor véél voeten.
Klik klak klik klak… auwww. 
Wie trapt er op mijn tenen?
Dorst, ik wil drinken,
maar hoe doe je dat met benen? 
Zijn het wel benen? Of is het een paard? 
Een jongen of een meisje? 
Wacht, NU moet ik plassen, maar hoe doe 
je dat met voeten?
Hiel teen, hiel teen… stop…
Wat ben ik nu?
 

In het Zweeds is ‘hen’ het officiële onzijdige voornaamwoord. 
Theater m u s t nam dit als inspiratiebron om een nieuwe 
voorstelling te creëren over lichamelijke vrijheid. Een univer
sum vol “inbetweens” waar algemene definities op hun hoofd 
worden gezet.

De hoofdrollen hier zijn voor de benen, die onafhankelijke 
levende wezens worden en met dit thema aan de slag gaan.

‘HEN’ is een beeldende muzikale voorstelling met een com
binatie van explosieve lichaamstaal, kleianimatie en objecten
spel, alles op maat van peuters en kleuters. Deze nieuwe pro
ductie van theater m u s t, na de voorstellingen ‘Wasdief’ en 
‘Kapot’, nodigt mensen van alle leeftijden uit op een toer door 
een universum dat vol zit met poëtische verrassingen.

CONCEPT theater m u s t SPEL Adriana La Selva en Gerlinde 
Hoskens REGIE EN CHOREOGRAFIE Karolien Verlinden en Chantal 
Boes COACH Lindai Boogerman MUZIEK Philipp Weies  
KOSTUUM Mieke Vermeiren ANIMATIE Ruben en Mattis 
Swannet TECHNIEK Bert De Mulder en David Wellens  
MET STEUN VAN CC Deurne, CC de Werft en dasKULTURforum

www.theatermust.be 

Wilderman 
Wilderman beweegt zich op de scheiding tussen jazz, punk en 
het expressionisme van Paul van Ostaeijen.

Een concert is een trip van poëzie, songs en soundscapes, 
kracht en humor, het best te omschrijven als fuck ‘n roll. Hard 
en meeslepend.

TEKST EN STEM Elvis Peeters 
COMPOSITIE, CONTRABAS & ELEKTRISCHE BAS Chris Calier 
BARITONSAX Koen Van Roy 
DRUMS Toon van Dionant

www.wilderman.be

vr 
01

FEB 

A ANVANG  

20.30 u 

TICKETS  
€ 10 | € 6 | € 2

© Fien Carlier
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Play the roll of rock&roll 
The Rolls

The Rolls spelen eigen composities met songteksten opge
bouwd uit quotes en gedichten van Charles Bukowski en vis
sen muzikaal in dezelfde vijver als de bluesy JJ Cale. 

Zangercomponist Derek en gitarist Bruno Deneckere ken
nen elkaar al bijna 30 jaar van verschillende projecten zoals 
Dylantributes en het Gentse muzikantencollectief Het Ge
spuis. Voor The Rolls gaan ze voor het eerst samen elektrisch.

Bassist Mario Vermandel en drummer Tony Gyselinck spe
len al sinds de jaren ‘80 samen in vele bluesbands en jazz
combo’s en begeleidden toppers als Roland Van Campenhout, 
Steven Debruyn, Rony Verbiest, Jan De Wilde…

ZANG EN COMPOSITIE Derek (Dirk Dhaenens) 
GITAAR Bruno Deneckere
BAS Mario Vermandel 
DRUMS Tony Gyselinck

za 
02

FEB 

A ANVANG  

20.30 u 

TICKETS  
€ 12 | € 6 | € 2

© Jean-Pierre Fack
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Han & Grietje PREMIÈRE

Han Coucke & Griet Dobbelaere

Met deze voorstelling vieren ze hun 20 jarige vriendschap. Ze 
studeerden samen aan de toneelschool waar 1 theaterkus hun 
nog steeds in de war brengt. Hij kreeg later het peterschap van 
haar kind. Zij krijgt jaarlijks courgetten uit zijn eigen moes
tuintje. Nu vormen ze samen het eerste gemengde humoristi
sche duo van Vlaanderen.

Een vrouw die grappig is, een man die huilt.
Alle zekerheden vallen weg, genderneutraal is de nieuwe 

norm.
Een vat vol verhalen en vele ervaringen later zijn deze 2 

niet te benauwd om het vuur aan elkaars schenen te leggen.
Powercabaret met humoristische dialogen gebracht aan een 

verschroeiend tempo met veel kracht en dynamiek.

SPEL Han Coucke & Griet Dobbelaere

www.hanengrietje.be

A ANVANG  

20.30 u 

TICKETS  
€ 12 | € 6 | € 2

vr > za 
08
09

FEB 
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vr > zo 
22
23
24

FEB 

Wa make? Ooit al eens verdwaald in een van de 
cités van Limburg? Dan is dit waarschijnlijk het 
eerste wat u hoorde. De meest gestelde vraag on
der vrienden en buren. Bij vrienden betekent het 
eerder: hoe gaat het? Wat ben je aan het doen of 
gewoon, heb je eigenlijk al werk?

Maar zelfs Georgette en Meryem vragen het tegenwoordig aan elkaar. Wat 
heb je gekookt vandaag; Zit je prothese goed; of hoe is het met de kleinkin
deren? “Wa make?”. Het antwoord is meestal “Goeie, en met u?” Maar zijn we 
allemaal wel “goeie”? Zeggen we allemaal wel altijd hoe het echt met ons gaat? 
Na ‘Komt Goed!’ over de aanslagen in Brussel, zoekt Erhan nu uit hoe we met 
elkaar omgaan. Is dit in WestVlaanderen anders dan in Lim burg? Gedragen 
wij ons op café anders dan op werk? Welke rol spelen we dagelijks? Hoe groot 
is het verschil van iemand die thuis de brave papa is maar zondag ergens in 
een stadion de ref uitscheld voor “Voale Zwette”. Of is deze promo tekst ook ge
woon maar een uitleg om te zeggen: Wa make? Ga zitten en luister, we gaan 
gewoon wa lachen! 

SPEL Erhan Demirci REGIE Han Coucke VOORPROGRAMMA Tom Cools 

www.komt-goed.be

A ANVANG 20.30 u Wa make?
Erhan Demirci

vr 
01 
MAA 

Bal Mosquee
Kloppend Hert 

Bal Mosquee is een tweedaags festival van het theatergezelschap 
Kloppend Hert en van Bij’ De Vieze Gasten. Ze delen er het materi
aal dat ze ontdekken tijdens creatieprocessen, maar dat misschien 

niet in een voorstelling belandt. Voor de volgende editie focussen ze op ons on
derwijssysteem en hoe dat er zou kunnen uitzien. Ze proberen het bos te zien 
door de vele bomen. Of ze planten er een paar bij. Inspiratie wordt gezocht bij 
De Dodenklas van Tadeusz Kantor, Zero de conduite van Jean Vigo en Dead 
Poets Society.

Een weekend lang wordt theater, gesprekken en film op u afgevuurd. Ze no
digen gasten uit, spelers en makers uit de directe familie van Kloppend Hert: 
van junior league Jong Gewei en haar Brusselse zuster TransfoCollect, van 
het KASK en van jongerentheater Fabuleus. Verdere info volgt!

TICKETS € 12 | € 6 | € 2

©
 Pieter Verhaeghe
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Na een odyssee tussen België, Noorwegen en de rest van de we
reld stelt Helder met ‘The Gentle Swells’ weerom nieuw werk 
voor. Samen met Arne Leurentop en Lara Rosseel zingt hij 
over liefde en de zee, over noordenwinden en midzomernach
ten. Een intieme ontmoeting met een akoestisch trio waarbij je 
krijgt wat je ziet. 

ZANG, RESONATOR GITAAR, BANJO, BLUESHARP EN PERCUSSIE  
Helder Deploige 
CONTRABAS, GLOCKENSPIEL EN ZANG  
Lara Rosseel (Old Salt, Lara Rosseel Band)  
VIOOL, PIANO, ORGEL EN ZANG  
Arne Leurentop (And They Spoke In Anthems) 

www.heldersite.com

za 
02
MAA 

A ANVANG  

20.30 u 

TICKETS  
€ 10 | € 6 | € 2

The Gentle Swells PREMIÈRE

Helder
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zo 
03
MAA 

zo 
03
MAA 

Eros en de dood
Madam Fortuna

Tijdens de herfstvakantie 2018 resideerde een 17koppige 
ploeg een week lang op een afgelegen plek nabij Luik. Onder 
begeleiding van Wouter Vandenabeele en Luk Nys repeteer
den ze daar omtrent het thema ‘Eros (levensdrift) en Thanatos 
(doodsdrift)’. De groep is samengesteld uit muzikanten en 
spelers met WestEuropese, Afrikaanse, ZuidAmerikaanse, 
Arabische en Roma roots. Het resultaat van die week stellen 
ze op 3 maart voor bij Bij’ De Vieze Gasten. Je mag je verwach
ten aan een geweldige avond met een broeierige wisselwer
king tussen muziek en tekst, waarbij je een glimp van ‘Eros 
& Ethanatos’ kan ervaren.

MUZIKANTEN & SPELERS Jonas Malfliet, Elias Bachoura, Moussa Niang,  
Martin Balogh, Fapy Lafertin, Jo Zanders, Wouter Ladakis, Elvis Ametovski,  
Marcelo Moncada, Jago Moons, Ward Mortier, Stijn Vervoort, Lise 
Smolders, Zoë Bossuyts, Mirjam de Wit, Javier Mateos, Hussein Mahdi, 
Jeanneke Van Roeye, Andreas Nys  
MUZIEKREGIE Wouter van den Abeele 
EINDREGIE Luk Nys

Madam Fortuna is een sociaal-artistieke organisatie uit 
Borgerhout. Hun projecten worden gekenmerkt door zijn 
diversiteit, zowel etnisch als op vlak van generaties. Actieve 
participatie staat bij hen centraal.

www.madamfortuna.be

 
 

Muziekavond
Muziekhuis Goeste Majeur

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

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

TICKETS  
€ 6 | € 2

TICKETS  
gratis

A ANVANG  

15.00 u 

A ANVANG  

19.30 u 
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Nele Bauwens is terug met een nieuwe solovoorstelling ‘Wat 
een geluk’. Met nostalgisch gemoed blikt ze terug op haar eer
ste liefde Ronnie De Sven. Met vuur vertelt ze over haar hui
dige levensgezel Pièrre. Over zijn glutenallergie en over ’t zat 
beddeke. Met lichte ergernis heeft ze het over de maandelijks 
verplichte spaghettiavonden. En over haar meedogenloze 
vriendinnen. Die nu allen twee baby’s op de armen dragen. En 
luidkeels meezingen met ‘Oya Lélé’ alsof het hun nieuwe le
venslied is.

Nele stelt zich luidop vragen, speelt complexloos haar char
mes uit en gunt je een blik in haar hart. Met als compagnon de 
route haar vertrouwde Wurlitzer piano. En een nieuwe reeks 
zelfgeschreven liedjes en verrassende covers. Reken alvast op 
een hilarische versie van Paul Severs.

‘Wat een geluk’, de tweede solovoorstelling van Nele 
Bauwens. Verwacht volbloed cabaret, heerlijk verteld, knap 
geacteerd en voortreffelijk gezongen.

SPEL Nele Bauwens

www.nelebauwens.be

vr 
08
MAA 

A ANVANG  

20.30 u 

TICKETS  
€ 12 | € 6 | € 2

Wat een geluk
Nele Bauwens 

© Koen Broos
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wo 
13
MAA 

A ANVANG  

20.30 u 

TICKETS  
€ 12 | € 6 | € 2

Het leven van Johnny Cash zit boordevol anekdotes en straffe 
verhalen en zijn muziek is een onwaarschijnlijke aaneenscha
keling van klassiekers. De productie ‘Johnny Cash, The Man 
and The Music’ brengt die twee werelden samen in een cultu
reel verantwoorde avond. 

Voor de muziek zorgt Ride This Train een zeskoppig gezel
schap dat geldt als de beste Johnny Cashcoverband van Bel
gië en omstreken. Ride This Train is een goed bewaard geheim 
dat klaar is om uw zaal op zijn kop te zetten. Al een jaar of 
drie spelen ze de pannen van het dak in cafés en op festivals. 
Nu zijn ze ervaren en geroutineerd, klaar om Johnny Cash een 
podium hoger te tillen. 

Maar naast de band, de hits en de vergeten parels zorgt de acteur Dominique 
Van Malder voor extra spelplezier, voor passie, humor en plezante informa
tie. Dominique Van Malder speelt Johnny Cash, nee, hij IS Johnny Cash. Hij 
raast door tientallen prettig gestoorde mijmeringen of staat stil bij de tragi
sche passages uit een gekweld bestaan. De pillen, de pijn, de prijzen, de liefde, 
de diepe dalen en staande ovaties…

Met een knipoog en een kwinkslag, met een plaagstoot en een glimlach sleurt 
hij je mee in de ongemeen boeiende wereld van Cash. Het publiek wordt een 
avondje ondergedompeld in het countrybad van de in 2018 vijftien jaar gele
den overleden legende. Boomchickaboom nog aan toe! 

SPEL Dominique Van Malderen ZANG Koen D’Haene & Els Meurisse  
LEAD GITAAR/SLIDE GITAAR Piet Clarysse RHYTHM GITAAR/HARMONICA Wouter Droesbeke  
BAS GITAAR Luc Byttebier DRUMS/PERCUSSIE Dick Vanhoegaerden

www.ridethistrain.be

Johnny Cash - The Man and The Music
Dominique Van Malder & Ride This Train 

©
 Gregory Vlieghe

TRY-OUT
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SaxConnection

Het concept Sax 
Connection komt van meester ba
ritonsaxofonist Gary Smulyan. Het 
idee rijpte bij hem na een inten
se tournee doorheen ons land met 
een bezetting van drie saxofonis
ten, een drummer en een bassist. 
Het originele geluid van het kwin
tet toen wil Smulyan terug en nog 
meer uitgesproken oproepen met 
Sax Connection.

De muzikanten zijn stuk voor 
stuk meesters in onversneden post
bop. De saxofonisten Gary Smulyan 
en Ralph Lalama maken deel uit 
van The Vanguard Jazz Orchestra, 
de huisband van de jazzclub The 
Village Vanguard in New York. 
Kortom: de meest gerespecteerde 
jazztempel ter wereld.

Tenorsaxofonist John Snauwaert 
vult het blazerstrio verder aan. 
Snauwaert is een vaste waarde in 
de Belgische jazzscene en weet al 
sinds jaren boeiende internationaal 
samengestelde combo’s op tournee 
te zetten in België.

De ritmesectie bestaat uit twee 
van Toots’ favoriete muzikanten: 
bassist Bart de Nolf en drummer 
Bruno Castellucci.

BARITONSAXOFOON Gary Smulyan  
TENORSAXOFOON Ralph Lalama  
TENOR- EN SOPRAANSAXOFOON  
John Snauwaert  
AKOESTISCHE BAS Bart De Nolf  
SLAGWERK Bruno Castellucci

A ANVANG 20.30 u A ANVANG 16.00 u 
TICKETS € 10 | € 6 | € 2TICKETS gratis

HipHopPlus

Hip Hop Plus is een wereld
wijd programma om jonge mensen 
kennis te laten maken met een van 
de meest invloedrijke subculturen 
van deze tijd: Hip Hop.

In 2018 zal Bij’ De Vieze Gasten 
verschillende sessies van Hip Hop 
Plus ‘Jams’ hosten. Dit zijn open 
evenementen waarbij de Gentse 
Hip Hop community samenkomt 
en waarbij de deelnemers hun beste 
skills tonen, hun kennis delen en ge
woon samen fun hebben. 

Er is een platform voor local em
cees, graffiti artiesten, breakdancers, 
beat boxers en beat makers. Wil je 
graag deelnemen? Registreer je dan 
online of kom gewoon eens langs. De 
plaatsen zijn beperkt, dus zorg dat 
je op tijd komt. Er zullen tien muren 
zijn om te schilderen en er zijn mat
ten voorzien om te breakdancen. De 
special guests op het evenement zijn 
een van de beste Belgische Hip Hop 
artiesten.

Het evenement start om 16u00 en 
duurt tot 20u00 én het is gratis.

Programma
16u00 Graffiti + DJ’s get busy
16u30 Open Mic: Emcees,  
 Breakers, Beatboxers,  
 Producers
18u00 Gastoptredens

Hip Hop Plus is een organisatie van JM Inter-
national (wereldwijd het grootste jongeren- 
muziek netwerk) i.s.m. Bij’ De Vieze Gasten. 

www.hiphopplus.org

za 
16 
MAA 

do 
09 
MAA 
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Shakespeare is dead
Knuts & Timmermans

Ensemble Leporello
Shakespeare is dead, get over it!

‘Shakespeare is dead’ vertelt de liefdesgeschiedenis van 
William, een strijdvaardige anders globalist, en Anna, een 
Shakespeareactrice. Het acteerspel is zowel ingeleefd als 
epischvertellend: de acteurs becommentariëren hun eigen 
(obsessieve) personage en dat van hun tegenspeler.

Emoties (de liefdesgeschiedenis) en nieuwsfeiten (de politie
ke geschiedenis) vormen ‘zanglijnen’ die zich, als in muziek, polyfonisch ont
wikkelen tot een tragische finale.

Met de soberste middelen slagen Timmermans en Knuts erin om een weel
derige wereld op te roepen, rijk aan gebeurtenissen, even ontroerend als grap
pig. Je lacht, je huilt, je wordt met stomheid geslagen en je ziet, na afloop, de 
wereld op een andere manier.

Pourveurs tekst slalomt met verve tussen verschillende hedendaagse the
ma’s: wetenschap, economie, cultuur… We leven in een wereld van vaak on
verenigbare morele codes, de impact van globalisatie doet zich overal voelen, 
we belanden van de ene crisis in de andere. Deze onderwerpen zitten intel
ligent verweven in het soms ontroerende, soms speelse liefdesverhaal van 
William en Anna.

TEKST Paul Pourveur SPEL Machteld Timmermans en Johan Knuts  
COACH Dirk Opstaele PRODUCTIE Ensemble Leporello, The Fentum Factor en Atelier 
Spectaculaire MET DANK AAN GC De Kroon (Sint-Agatha-Berchem) en 30CC (Leuven)

www.leporello.be

vr 
29
MAA 

A ANVANG  

20.30 u 

TICKETS  
€ 14 | € 6 | € 2

© Üstökös
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Muziekavond

Muziekhuis Goeste Majeur

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

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

A ANVANG 20.30 u 

A ANVANG 19.30 u 
zo 

31 
MAA 

za 
30 
MAA 

Droef Doop

Gent heeft een fonkelnieuw open 
podium voor de urban arts erbij: 
Droef Doop! Bij elke editie treden 
er een aantal gevestigde poetry 
slam / hiphop / spoken word ar
tiesten 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 geïnteres
seerden de ultieme kans om die 
microfoon te pakken en een eigen 
stem te laten horen.

Met op deze allereerste editie performances van 
Martijn Bekvegter Nelen, Giovanni Baudonck 
en Sven De Swerts. Muziek: Bestaansreden. 
Presentatie: Jackjohannes Hemp en Lukas 
Vanantwerpen.

AANMELDEN?

Vooraf aanmelden als je wil optreden kan ver
standig zijn. Dit kan via redactie@droef.gent,  
de website, onze Facebookpagina, ons Discord 
kanaal, maar natuurlijk ook bij de organisatie  
op de avond zelf.

TICKETS gratis

TICKETS gratis

© www.facebook.com/LRN.Photography/



©
 Fixatief
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Ondertussen in de Brugse Poort …

Weggeefwinkel Rode Lotus 

Kiekenstraat 4bis 
9000 Gent
Open elke zaterdag van 10u tot 17u 

Voor info: 0479/798969 (Christine) 

Naai-haak & breimoment van De Rode Lotus 

Kiekenstraat 4bis 
9000 Gent
Open elke donderdag van 13u tot 15u30

Voor info: 0479/798969 (Christine)

Uilenspel zoekt enthousiaste buurtbewoners

Uilenspel wil de ontwikkelingskansen van kinderen uit maatschappelijk 
kwetsbare gezinnen verbreden via buurtsolidariteit. De vzw biedt gratis 
schoolse ondersteuning aan huis bij gezinnen met kinderen in de 3e kleu
terklas, het 1e en 2e leerjaar. Vele vrijwilligers begeleiden een uurtje per week 
een kindje uit hun eigen buurt. Tijdens zo’n uurtje werkt de vrijwilliger op 
een speelse manier aan de schoolse vaardigheden en motivatie van het kind. 
Naast deze begeleidingen kan je de werking ook ondersteunen via administra
tieve of logistieke taken, als tolk, helpende handen bieden bij activiteiten …

Wil jij zelf ook je bijdrage leveren aan een solidaire buurt?  
Uilenspel bekijkt graag samen met jou hoe jij je steentje kan  
bijdragen naargelang je eigen interesses en agenda.  
Vrijblijvende infomoment op donderdag 10 januari om 19u30  
(Steendam 84 – 9000 Gent) 
Meer info via: info@uilenspel.be of 09/351 51 15
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Schoolvoorstellingen
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. 

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

Vrijwilliger worden?
Dat kan! Bij’ De Vieze Gasten doet namelijk veel beroep op vrijwilligers. Zon
der 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 volle
dig 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. 

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

© Fixatief
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Hoe ons te bereiken…
Te voet of met de fiets 

 » 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 – Kastanje straat tot aan het Pierkespark rijden of 
wandelen. Dan neem je de ingang via de Reinaertstraat, doorheen het 
poort gebouw.

 » 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. 

Met het openbaar vervoer 
 » Vanaf het SintPietersstation: 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.

…EN EENMAAL AANGEKOMEN

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

– zie hierboven.
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