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De regel van Macharius1

Voor u Verschijnt Macharius
stelt Mijn bestaan niet in Vraag  
hier is wat ik jullie deze week opdraag:

1. wees sociaal in abdij en kerk, Maar blijf uit de buren hun perk  
2. onbeVlekt blijft ons altaar, bestel het heilig bloed tot 22u aan de bar  
3. wees bij nonen op het appel, en stoor Mijn bijen niet te fel

4. in het wild zult gij niet plassen en uw eetgerei zult ge zelf afwassen

5. zet uw stalen ros steeds op stal, in de abdijtuin geen caMel of pall Mall  
6. biecht uw zonden en sorteer uw Vuilnis, want Moeder aarde  
    schenkt geen Vergiffenis

7. zorgt dat Verleden week niet in de Vergeetput belandt en tot slot:  
    Maak het Vooral Vree plezant!
1zoek de uitgebreide lijst aan Voetnoten bij Mijn regel in Mijn kerk.
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MA 1 APRIL / 17U - 22U
OPENINGSRECEPTIE EN BAR
Machariuskerk
Is een avond vol Obama-achtige speeches en koketteren 
met een glas Spaanse mousserende wijn in de hand jouw 
ding? Kom dan zeker naar de openingsreceptie en ontdek 
de netwerker in jezelf! Wat wil een mens nog meer? Juist ja, 
de poëtische sound van het kleinkunstgezelschap Jakobistan!

MA 1 APRIL / 18U - 20U
INLEVERMOMENT DEPOT VOOR 
GEARCHIVEERDE KAMERPLANTEN
Machariuskerk
Een archief zoals je het nog nooit gezien hebt, zal op 
maandagavond aangelegd worden in de Machariuskerk. 
Het archief bestaat volledig uit kamerplanten, elk met hun 
eigen verhaal. Heb je zelf een plant die je voor een week 
uitlenen? Of wil je graag een verdwaalde plant adopteren? 
Neem dan zeker een kijkje in de plantenhoek! ism DéKachePot

DI 2 APRIL / 20U - 22U
SLAM POETRY
Machariuskerk
Dinsdagavond kan je met een drankje in de hand genieten van 
een avond poëzie. Joris Pinseel, Noctu, Kristien Spooren, 
Tilke Wouters en Ebe Meynckens zullen met hun woord-
kunst de kerk tot leven brengen. Na hun Slam Poetry-sessie 
volgt een open mic voor luisteraars die zelf iets willen 
brengen. Blijf gerust nog even hangen aan de bar dus!

WO 3 APRIL / 12U45 - 13U45
TAI CHI YOGA
Tuin van de Sint-Baafsabdij
Carine Vanyzere van ‘De Zachte Kracht’ geeft een  
introductieles Tai Chi, een bewegingskunst waarbij vooral 
basis- en relaxatieoefeningen worden aangeleerd. De  
perfecte gelegenheid dus om even de rust terug te vinden 
tijdens de Verleden Week.

WO 3 APRIL / 21U - 01U
SILENT DISCO
Machariuskerk
Geen Verleden Week zonder een feestje natuurlijk! Op 
woensdag wordt de Machariuskerk omgebouwd tot 
fuifzaal voor een heuse Holy Silent Disco. Bemachtig bij 
de kassa nog snel je ticket voor slechts €6! Wat hebben 
we te bieden? Een unieke locatie, frisse pintjes en maar 
liefst drie muziekkanalen, voor elk wat wils dus! 
LINE-UP / 21u-23u: Miss Charlie, Drongo en Flying Falcon 
/ 23u-01u: DJ illysium, LeLster b2b Le Kloon en Tasty T

DO 4 APRIL / 20U
BUURTGESPREK MET BUURTMAKERS
Machariuskerk
Buurtbewoners gaan in gesprek met de studenten van 
Verleden Week, over hun bevindingen rond de trans-
formatie van de wijk sedert de jaren 1980. We bespreken 
de actuele gevolgen van de keuzes uit het verleden.

buurt/bewoners
buurt/geschiedenis
buurt/gevoel
buurt/leven
buurt/makers
buurt/onderzoek
buurt/verandering
buurt/verleden
buurt/verschillen
buurt/werk

P R O G R A M M AT I E

GESCHIEDENIS IS EEN PLAATS. HET MODERNE LEVEN IS GEBOUWD 
OP DE MATERIËLE EN MENTALE RESTANTEN VAN HET VERLEDEN. 
WAT IS DE IMPACT VAN GESCHIEDENIS OP EEN BUURT EN WELKE  
BETEKENIS GEVEN BUURTEN EN BUREN AAN HUN GESCHIEDENIS? 
WE GAAN OP ZOEK NAAR HET VERLEDEN VAN DE MACHARIUS- EN 
HEIRNISWIJK, VAN MENSEN EN PLEKKEN EN HOE DIE GETOOND EN 
VERTELD WORDT. OF ONVERTELD EN ONZICHTBAAR BLIJFT. WELKE 
GESCHIEDENIS DRIJFT BOVEN EN WAAROM? WIE EIGENT ZICH DE 
GESCHIEDENIS TOE EN WAT DOET DAT MET EEN BUURT EN ZIJN BEWONERS?  

SPIJS EN DRANK
Een mens leeft niet van geschiedenis alleen. De 
Verleden Wekers voorzien daarom elke middag verse 
soep en brood. Op dinsdag- en donderdagavond 
koken we ook een heus diner. Dit alles doen we met 
groenten die we aankochten bij lokale boeren rond 
Gent, via het korte keten platform VANIER. Het brood 
wordt dan weer vers gebakken op de Lousberg-
markt door Copain-Broodmakers. Aan democratische  
prijzen kan u dus genieten van ecologisch en historisch 
verantwoorde spijzen. Ook de Verleden Week-bar is 
doorlopend open. Spoed u naar de Machariuskerk!

Lunch €3 / Avondmaal €6 / Drank- en eetkaarten 
te koop aan de kassa in de Machariuskerk (cash of  
payconiq) / Reserveren niet nodig 

Opgelet: als je wil genieten van spijs en drank, 
moet je wel beker, bord en bestek meebrengen.  
Wij voorzien afwasteilen.

Hoe staat de wijk er vandaag voor en welke uitdagingen 
brengt de toekomst? Aan de tafels zitten bewoners en 
beleidsmakers, jonge en doorwinterde inwijkelingen, 
Gentenaars, passanten, gebruikers en liefhebbers van 
Macharius en Heirnis. En jij? 

VR 5 APRIL / 14U - 17U
SHOWTIME
Sint-Baafsabdij
Na een week hard en naarstig zwoegen, stellen we op 
vrijdagnamiddag onze resultaten aan elkaar en aan 
de buurt voor. Aanschouw de fabelachtige collectie 
aan historische artefacten, video’s, brochures, thema- 
wandelingen die we collectief hebben gefabriceerd en 
geconstrueerd. En zo opent de Abdij na haar winter-
slaap opnieuw de poorten. Macharius kijkt tevreden toe! 

VR 5 APRIL / 22U
EIIINDFEEST
In de Ruimte
Kan je niet genoeg krijgen van Verleden Week? Kom 
decompresseren op het eindfeest, samen met de  
studenten architectuur en kunstwetenschappen die 
ook hun eigen projectweken achter de rug hebben!

DOORLOPEND
LADDERCOMPETITIE
Machariuskerk
Vorm een team van 4 tot 5 mensen en doe mee aan 
onze laddercompetitie! Daag tijdens de lunchpauze en 
na de wrap-up andere teams uit voor Kubb, voetbal of 
een gezelschapsspel en klim zo hoog mogelijk op de 
ladder. Er zijn mooie prijzen te winnen! Nieuwsgierig? 
Neem een kijkje bij de stand “laddercompetitie”.

MA 1 april DI 2 april WO 3 april DO 4 april VR 5 april
9u Onthaal / Abdij Atelier Atelier Atelier Atelier
9u30 Wandelingen = = = =
10u = = = = =
10u30 = = = = =
11u = = = = =
11u30 = = = = =
12u = Lunch Lunch Lunch Lunch 
12u30 Lunch = = / Tai Chi Yoga = =
13u = / Inschrijven 

laddercompetitie
=
laddercompetitie

=
laddercompetitie

= 
laddercompetitie

= / Prijsuitreiking 
laddercompetitie

13u30 Atelier Atelier Atelier Atelier =
14u = = = = Open Deur / Abdij
14u30 = = = = =
15u = = = = =
15u30 = = = = =
16u Wrap-up Wrap-up Wrap-up Wrap-up =
16u30 = = = = =
17u Openingsreceptie Bar / 

Laddercompetitie
Bar / 
Laddercompetitie

Bar / 
Laddercompetitie

Collectieve 
opruimactie

17u30 Bar = = = =
18u = / Opening 

plantenarchief
= = = =

18u30 = Avondmaal Avondmaal 
19u = = =
19u30 = = =
20u = Slam Poetry Buurtgesprek
20u30 = = =
21u = = Silent Disco =
21u30 = = = =
22u = (tot 01u) = Eindfeest

W E E K P L A N N I N G

Historische Huizen / Buren van de Abdij / Vanier  
/ Liberaal archief / Stadsarchief Gent / AMSAB-ISG 
/ DéKachePot / Rijksarchief Gent / Maatschappij 
voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent

DANK AAN


