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19 & 20 SEPTEMBER 2015
FEESTWEEKEND COYENDANSPARK

HEERNESSEHISTORIES

VOORWOORD

Het weekend van 19 en 20 september is opnieuw een hoogtepunt in het wijkleven
van Macharius-Heirnis want dan is er buurtfeest Coyendans! Dat het er dan héél
feestelijk aan toe gaat, zal iedereen geweten hebben.
Geen buurtfeest zonder buurtorganisaties. Zij zetten dit jaar hun beste beentje
voor om zowel de oude als de nieuwe bewoners te tonen wat ze in hun mars
hebben. Verwacht je aan info-standen, doe-activiteiten of iets lekkers om te
eten en te drinken. We verwelkomen daarenboven twee nieuwkomers in de wijk:
zZmogh en de Lochtingen. ZZmogh zorgt voor onverwachtse wendingen tijdens
de Coyendans. Stadslandbouwproject Lochtingen informeert en enquêteert het
publiek. Een bonte verzameling, voor elk wat wils en met een enthousiasme om
u tegen te zeggen.
Verder treedt op Coyendanszaterdag ‘Vooruit met de Kuit’ aan; een fanfare die bij
elk optreden het publiek verwondert, vertedert en charmeert en vooral een brede
smile op de lippen tovert. Maar ook de tradities blijven bestaan: de Coyendansfietstocht, het muziekconcours De Beloften, de populaire buurtmarkt, de
spetterende afsluit-fuif met dj Davy en het muzikaal en literair zondagaperitief
in de abdij in samenwerking met de Buren van de Abdij zijn opnieuw vaste
waarden in het programma.
De Buren van de Abdij nemen op zondagmiddag
naar goede gewoonte de Coyendansfakkel over met
een ‘lazy sunday afternoon’-programma: Herberg
Macharius en de Sint-Baafsabdij zijn open, er is een
rondleiding in de Abdij en er wordt een verrassingsoptreden voorzien.
Ik kijk alvast uit naar een nieuwe Coyendans.
Tot dan?

Resul Tapmaz

De Heernesse (schaapweide) was een uitgestrekt
meersgebied langs de Schelde, vanaf de huidige
Achtervisserij tot de oostelijke grens van SintAmandsberg met Destelbergen.
De bewoners van het Sint-Baafsdorp hadden weiderecht op de Heernesse. Het beheer werd door vier
heernismeesters waargenomen en zij stelden op
hun beurt een bekwame herder aan. Hij dreef elke
morgen de heerniskoeien uit het Sint-Baafsdorp
naar de Heernesse.
De heernismeesters moesten jaarlijks rekenschap
geven van hun inkomsten en uitgaven. Het overschot werd aan het feest van de Heernesse besteed:
de Coyendans.
Op de Heernisberg speelden de mensen op trommels,
blikken en fluiten en de herberg werd het toneel van
een feestelijk drinkgelag.

schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid
en Sport
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ZATERDAG 19 SEPTEMBER

PROGRAMMA
> COYENDANSPARK EN OMGEVING

ZATERDAG 12 SEPTEMBER
16DE COYENDANSFIETSTOCHT IN NEDERLAND
Je kunt kiezen tussen 40 km fietsen met Mia Pieters aan een rustig tempo
of een tocht van 70 km.
Vertrekplaats
Vertrek
Deelnameprijs
Inschrijvingen

Meer info

Nieuw! Slachthuisstraat, kant Sint-Baafsdorp
rechtover Turkse kruidenier Tuncer.
7.45 uur stipt.
Fietszakken dienen afneembaar te zijn.
8 euro per persoon, inclusief busrit en verzekering.
Breng zelf je lunchpakket mee!
Vanaf maandag 24 augustus om 9 uur bij
Buurtwerk Macharius-Heirnis-Scheldeoord
Tarbotstraat 61A, Gent | T 09 225 21 71
De inschrijving is pas geldig na betaling.
Mia Pieters
GSM 0486 75 22 94

10-18 uur
BUURTMARKT in Gandastraat, Adalwinstraat,
Kazemattenstraat en Sint-Baafsdorp.
Inschrijvingen bij Buurtwerk
Macharius-Heirnis-Scheldeoord
Tarbotstraat 61A | T 09 225 21 71
Vanaf maandag 31 augustus om 9 uur
(lees hiervoor zeker het artikel op p.6)
12-18 uur
INFOSTANDEN door buurtorganisaties met o.a.
een knutselworkshop door Let’s LousART, bouwen
met bambox door Basisschool Het Klaverblad,
woonquiz door de Dienst Wonen, verrassingsactiviteit door Lokaal Dienstencentrum De Horizon
en Welzijnsbureau Gent Noord en enquêtering
door Project Lochtingen (zie p.7).
12-01 uur
CAFETARIA in de feesttent.
13-15 uur
OPTREDEN ‘Vooruit met de Kuit’ (zie p.8).
14-17 uur
KAATJE LANNOO brengt haar schminkdecor mee.
Ze neemt je huid en haar onder handen en tovert je
om tot een echt party-beest (www.kaatlannoo.be).
14-18 uur
Kinderanimatie, springkasteel, trampoline door
vzw Jong.
15 uur
FLASHMOB zZmogh (lees meer op p.7).
			
15-18 uur
VOETBALTORNOOI voor kinderen van 10 tot 16 jaar.
Finale rond 17.30 uur.
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ENKELE AANDACHT-TREKKERTJES

ROMMELMARKT
16-19 uur
Muziekconcours DE BELOFTEN 2015 - 12de editie
www.debeloften.be
17 uur
FLASHMOB zZmogh (lees meer op p.7).
20 uur
BAREFOOT AND THE SHOES
(winnaar De Beloften 2014).
21 uur
BEKENDMAKING WINNAAR muziekconcours
De Beloften 2015.
21.30-01 uur
FUIF met dj Davy in de feesttent.

SINT-BAAFSWEIDE
> VOOR LEKKERBEKKEN, SMULPAPEN
EN ZOETEKAUWEN!

Net zoals vorig jaar is de buurtmarkt
opnieuw voorbehouden voor standjes
van bewoners die in het werkingsgebied Macharius, Heirnis of Scheldeoord wonen. De vorige jaren waren
de marktplaatsen in een mum van tijd
uitverkocht en veel buurtbewoners
kregen de kans niet om een plaatsje te
reserveren. Door buurtbewoners voorrang te geven en het aantal plaatsen te
beperken tot maximum twee per persoon kwamen we hieraan tegemoet.
Onze buurtmarkt is op die manier écht
een markt van de buurt en dat is ook
de bedoeling. We willen vooral ontmoeting stimuleren en buren samen
laten aperitieven, gerief ruilen en info
uitwisselen.
We geven ook terug veel aandacht aan
nette straten. Heel wat deelnemers
respecteren het huishoudelijk reglement en laten de standplaatsen proper achter. Jammer genoeg geldt dat niet voor
iedereen. Daarom vragen we bovenop de standplaatsprijs van 5 euro ook een
afvalwaarborg van 5 euro. Wanneer de markt ten einde loopt en je je standplaats
volledig vrij gemaakt hebt, krijg je je waarborg terug. Vorig jaar hebben we dit
systeem voor de eerste keer geïntroduceerd en het heeft zijn vruchten afgeworpen.
Met uitzondering van het afval bij de vaste vuilnisbak op het Sint-Baafsdorp werd
alle marktafval en -gerief opgeruimd en mee naar huis genomen.
Meer info: Buurtwerk Macharius-Heirnis-Scheldeoord

Turkse broodjes, Bulgaarse hapjes, vegetarische
quiches, cake, muntthee en croque monsieurs door
buurtbewoners - frietjes door de Natuurfrituur vegetarische spaghetti à la Hand-in-Hand - pannenkoeken, wafels en hotdogs door Dekenij Heirnis
– mobiele koffiebar Bean me up met koffies in alle
geuren en kleuren én een echte barrista.
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GEPIMPTE CAVAFLES
Naast cava per glas kun je dit jaar ook cava per fles kopen in de cafetaria in de
feesttent. En wat meer is: de fles is zo mooi gepimpt dat je ze thuis vast een
ereplaats wil geven ... hét (nieuw) Gents collectorsitem bij uitstek!
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DE LOCHTINGEN

VOORUIT MET DE KUIT

De Lochtingen is een stadslandbouwproject dat eind december van start gegaan is.
We werken in twee tuinen:
- op het Eilandje aan de Jan Delvinlaan bij de Schelde i.s.m. de Steinerschool, waar
we ecologisch verantwoord in volle grond telen
- in de perenboomgaard ‘de Loustuin’ (Lousbergspark) i.s.m. de Groendienst, de
Milieudienst en het buurtwerk, waar we vanaf volgend jaar in bakken telen en zelf
aan maaibeheer doen.
Intussen werken we op informele basis samen aan een toekomstig tuinreglement.
Tijdens de Coyendans wil De Lochtingen de collectieve wijsheid van de buurbewoners
van Heirnis, Macharius en Scheldeoord verzamelen. Via de resultaten
van een sociale enquête die je in
hun stand kunt invullen, geven ze
input aan het tuinreglement. Ze beogen om een zo toegankelijk mogelijke organisatie te worden ... maar
wel één met regels waar iedereen
zich zo goed mogelijk aan houdt.
Het verzamelen van fondsen gebeurt
via de verkoop van stickers, posters
en waarschijnlijk ook nog een verrassing. Want hoewel alle subsidies
welkom zijn, wil De Lochtingen toch
gedeeltelijk zelfbedruipend zijn.

Vooruit met de Kuit duikt al twaalf jaar regelmatig
op op plekken waar iets te vieren valt, zowel in het
Gentse als elders in ’t land. Een mooie carrière voor
het stelletje ongeregeld dat overal succes oogst door
zich enthousiast te profileren als een bende dolle
majoretten en rare muzikanten.
De eigenzinnig originele danspasjes en de overjaarse outfit laten weliswaar de reguliere majoretterie-adepten knarsetanden, terwijl de nogal
anarchistische interpretatie van de muziekjes
zelfs de minst begaafde conservatoriumstudent
doet meesmuilen. En toch - of juist daarom slaagt Vooruit met de Kuit er telkens in om verwondering, sympathie, vertedering en vooral een
brede glimlach bij het publiek op te wekken.
Meer info: Philippe de Chaffoy |
www.vooruitmetdekuit.be

Meer info: Daniël Verhoeven | E danielverhoeven@deds.nl

FLASHMOB
zZmogh zorgt voor onverwachtse wendingen tijdens de Coyendans met een unieke
flashmob. Het fenomeen ontstond in New York en waaide in een mum van tijd over
naar de rest van de wereld. Bedoeld als sociaal experiment stimuleren flashmobs
spontane acties op publieke locaties. Samen met een expert ter zake zetten we het
Coyendanspark helemaal op zijn kop.
Inschrijvingen: bij de zZmoghstand op de Coyendans vanaf 12 uur.
Repetities starten om 13 en 15 uur - optredens om respectievelijk
15 en 17 uur (een repetitie duurt dus twee uur).
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Meer info: Pieter Quaghebeur | T 09 233 83 53 | E info@zzmogh.be
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AFFICHE ZOEKT RAAM
Vind je de affiche op de voorkant van deze folder
ook de max? Kom ze dan gratis bij het buurtwerk
afhalen en hang ze voor je raam!
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ZONDAG 20 SEPTEMBER

> SINT-BAAFSABDIJ
– INGANGSPOORT SINT-BAAFSWEIDE

zoekt vrijwilligers
www.coyendans.blogspot.com

© KRYSZTOFF.BE

10.30-12.30 uur
Literair en muzikaal aperitief in de refter van de
abdij door Buurtwerk Macharius-Heirnis-Scheldeoord i.s.m. Buren van de Abdij.
Ingeleid door gastheer John Vandaele met
plaatselijk literair talent en muzikale omlijsting.
Deelname is gratis.

Coyendans

14.30 uur
Gratis rondleiding in de abdij door stadsgids
Jacques Huys.

> HERBERG MACHARIUS
- VOORHOUTKAAI 43+
12-18 uur
Herberg Macharius is open.
15 uur
Muzikale verrassing.

We zoeken afwassers en ophalers,
op– en afbouwers en een barploeg
Coyendans is Gentberoemd als een vré tof, de max buurtfeest.
Steek je graag de handen uit de mouwen en wil je meewerken
aan dit swingende feest? Doen!

We soigneren vrijwilligers graag met drank-en eetbonnetjes
en een hip afwasschortje (enkel voor afwassers en ophalers).
MEER DETAILS EN RECENTE INFO:
John Vandaele en Bart D’hondt
E info@burenvandeabdij.be | www.burenvandeabdij.be
Vind ons op Facebook > ‘Buren van de Abdij’ en
‘Herberg Macharius’
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Vragen of goesting om mee te werken op zaterdag 19 september?
De buurtwerkers geven je graag meer uitleg:
> tel. 09 225 21 71, buurtwerking.macharius-heirnis@stad.gent, www.coyendans.blogspot.com

Buurtfeest Coyendans vindt plaats op zaterdag 19 en zondag 20 september in 2015
in het Coyendanspark (Sint-Baafssite).

Vu. Paul Teerlinck, stadssecretaris, Botermarkt 1, 9000 Gent

10-18 uur
De Buren van de Abdij stellen de abdij open.

MERCI!
Een grote dankjewel aan al die geïnspireerde koppen en helpende handen
die van de Coyendans keer op keer één van de levendigste buurtfeesten
van Gent maken!
Fijn dat je te voet, met de fiets of met de bus komt. We voorzien genoeg
fietsstallingen.

INLICHTINGEN & COÖRDINATIE
BUURTWERK MACHARIUS-HEIRNIS-SCHELDEOORD /
Franciska Vanlauwe, Abdulah Bulgur, Nadine Rombout,
Nadine Thiébaut, Scarlett Roaen en Martine Vanderper

DE BELOFTEN		
Jonathan Van Landeghem 		
E contact@debeloften.be		
> www.debeloften.be 		
> twitter.com/debeloften

BUREN VAN DE ABDIJ
John Vandaele en Bart D’hondt
E info@burenvandeabdij.be
> www.burenvandeabdij.be

>		
Vind ons op Facebook: - Buurtwerk Macharius
			
- Herberg Macharius
			
- Buren van de Abdij

VU: Paul Teerlinck, stadssecretaris, Stadhuis, Botermarkt 1 - 9000 Gent

Buurtcentrum Het Lousbergs, Tarbotstraat 61A, Gent
T 09 225 21 71
E buurtwerking.machariusheirnis@stad.gent
Contact: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag telkens van 9 tot 12 uur
> coyendans.blogspot.com

