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BENEFIETWANDELING OP ZONDAG

niet te missen

vandaag

Ga je ook mee op stap
voor het goede doel?

SINT-MARTENS-LATEM  LEZING
Poëzie en muziek om de 20ste verjaardag van de
Poëziekamer te vieren. Jo Vanmeirhaeghen leest voor,
duo L’Escaut Blues speelt muziek. Om 10u in Oude
Brouwerij, Dorp 24. Toegang: 2 euro.

GENT/MARIAKERKE 
Vandaag worden twee benefietwandelingen voorgesteld
aan de sportievelingen. De
opbrengst gaat naar het
Majin Huis, een ondersteuningshuis nabij de Burgstraat voor mensen met
kanker en hun omgeving.
Een schitterend project dat
veel aandacht verdient.

WETTEREN  BEURS
Tweedehandsbeurs spullen voor kinderen zoals speelgoed, kledij, babyuitzet, boeken en fietsen. Van 10 tot
16u in basisschool, Massemsesteenweg 244. Gratis.

DE PINTE  CONCERT
Feestelijk weekend van Piano in de Bib. Vandaag een
klassiek pianoconcert door Nataliya Alekseeva. Om 11
uur in Baron de Gieylaan 27. Gratis.

GENT  THEATER
Een Mattheus passie, bedacht door Michail Bezverkhni
voor vijf snaarinstrumenten. Alles gaat over de dood
maar het is toch hoopgevend. Om 15u in Tinnenpotstraat. Toegang: 20 euro.

Kristof De Ryck is de woordvoerder
van het project: “Terwijl het ziekenhuis de tumor aanpakt legt men in het
Majin Huis de focus op de mens achter de ziekte. Mensen die getroffen
worden door kanker, voelen immers
meestal niet enkel een overlevingsdrang, maar ook een behoefte aan levenskwaliteit.”
HUISELIJKE SFEER
In het Majin Huis kunnen deze mensen deelnemen aan versterkende activiteiten op maat en dat in een huiselijke omgeving. Er zijn zowel individuele- als groepsactiviteiten. “De nadruk ligt daarbij op de grote
veranderingen die mensen met kanker ervaren op fysiek, mentaal en psychosociaal vlak. Ons uiteindelijke
doel is deze mensen zoveel mogelijk
weer in hun kracht zetten. Daarnaast
kunnen bezoekers, ook naasten en
nabestaanden, rekenen op een luisterend oor. Dat kan iedere werkdag van
13 tot 17 uur,” verduidelijkt Kristof.
Het Majin Huis werkt met professionele en niet-professionele vrijwilligers. Samen zijn ze met 45. De eerste

NAZARETH  WANDELING
Paddenstoelentocht door Natuurpunt Leie en Schelde.
Start om 14u in Dorp aan voorzijde kerk Nazareth.
Gratis.

GENT  THEATER
groep zorgt bijvoorbeeld voor zorgmassages. De andere groep bemant
de onthaalbalie en wordt opgeleid tot
ambassadeur van het project. Deze
mensen stonden donderdag nog in de
ziekenhuizen om het Majin Huis bekend te maken onder de doelgroep. Al
deze vrijwilligers verwachten veel van
de benefietwandelingen. Je kunt kiezen voor een korte wandeling van
zo’n 6 km. Deze kan ook met kinderen
afgelegd worden en ze krijgen er nog
een fijn speurspel bij. Wie iets verder
wil stappen, kan kiezen voor het tweede parcours van 8 km. Beide wandelingen lopen doorheen en rond het
domein Claeys-Bouüaert, een mooi
kasteeldomein met een rijke natuur
aan de voet van de bekende Mariakerkebrug. Het vertrekpunt is het Open

Huis van Mariakerke. De ingang en
gratis parkeerplaatsen vind je via de
Notenstraat. Voor en na de wandeling
kun je genieten van een hapje en een
drankje in het Open Huis. De opbrengst van deze wandelingen zal gebruikt worden voor de dienstverlening aan de bezoekers van Huis Majin. Deelnemen aan deze wandeling is
dus meteen een goede daad. (DIVL)

› De vrijwilli-

gers rekenen
op heel veel
wandelaars.
(foto DIVL)

Benefietwandeling, vertrek tussen 10
en 16u. Open Huis, Kasteeldreef 6.
Deelname: 10 euro. Info: www.majinhuis.org

Laat je verrassen door de
beste adresjes en leukste
geheim-tips op mijnstad.be

De Nonsens Alliantie is live in de stad! De acteurs
stappen het podium op met één missie: humor maken
op alle mogelijke manieren. Om 15u in Minard, Romain
Deconinckplein. Tickets: 15 euro.

MERELBEKE  EXPO
Kaatje Kabinet, overzichtsexpo van het werk van
illustrator Kaatje Vermeire. Vandaag laatste dag. Van
10 tot 18u in Cultuurhuis, Driekoningenplein 15. Gratis.

GENT  CONCERT
Koen De Cauter inviteert. De Cauter is zelf muzikant
(sax, gitaar) en zanger. Wie hij deze middag uitnodigt,
is een verrassing. Om 16u in Bar Lume, Vrijdagmarkt
33. Gratis.

GENT  MUZIEK
Trefpunt sluit het weekend af met Zondagdraaiers.
Achter de draaitafels staat dj Bram Moony. Vanaf 19u,
Walter De Buckplein 5. Gratis.

noteer alvast

Buurtsprookje

MA 25/10 NAZARETH  FILM
I, Daniël Blake. Dramafilm over een vakman die na
ziekte hulp nodig heeft van de overheid.
Om 14u in cc NOVA, Steenweg 92. Tickets: 5
euro.
Q

› Het project
bestaat uit een
video-installatie en filmposters. (foto
Konnektor)

MA 25/10 GENT  CONCERT

› Een dramafilm. (gf)

Blauwe Maandag in de Handelsbeurs met optreden
van Tutu Puoane. Intiem spontaan concert, een
warme, persoonlijke avond.
Om 20u, Kouter 29. Toegang: 8 euro.
Q

WO 27/10 GENT  FESTIVAL

Video-installatie De ijzeren boomgaard
KERKBRUGGE/LANGERBRUGGE 
Buurtsprookje De ijzeren boomgaard is
gebaseerd op verhalen, anekdotes en
herinneringen van bewoners. Terwijl je
fragmenten van het alledaagse leven en
beelden van de omgeving ziet passeren,
neemt De Verteller je mee langs deze
kleine geschiedenissen.
Mirte Van Duppen maakte met deze
film een persoonlijk portret van het
landschap, waarin de bewoners de
hoofdrol spelen en werkelijkheid en
fictie met elkaar verweven worden.
Door de methode van participerende
observatie werd Mirte tijdelijk onderdeel van de gemeenschap, waardoor
verhalen zich aandienden. Door voor

het narratief de vorm van een sprookje
te gebruiken, stijgt de omgeving uit
boven het alledaagse, waardoor de
realiteit surrealistisch wordt. De ijzeren
boomgaard toont het landschap hoe het
ooit was, nu is en misschien ooit zal zijn.
De bewoners zijn de hoofdpersonages
geworden van het verhaal. Ze zijn niet
zichtbaar in de video-installatie, alleen
hun stem is te horen. Ze krijgen wel een
gezicht en bekendheid door middel van
Disney-achtige filmposters. Kom langs
op de lokale première en ontmoet de
hoofdpersonages van De ijzeren boomgaard! Afspraak vanaf 14 uur in Buurt’punt Den Hannekesnest in Burggravenlaan 7 in Langerbrugge. (MIWI)

Filemking is een filmfestival voor kinderen. Vandaag
is het om 19u de feestelijke opening met een film in
het Gravensteen.
Info: www.filemking.be
Q

› Tutu Puoane. (gf)

WO 27/10 DEINZE  FILM
Film Mijn vader is een saucisse. (9+). De pa van Zoë
krijgt een bevlieging en stopt als bankier. Hij wil
acteur worden. Met Johan Heldenbergh.
Om 14u in Leietheater. Brielstraat 8. Ticket: 9
euro.
Q

ZA 30/10 GENT  VERTELWANDELING

› Johan Heldenbergh. (gf)

De geheimen van de Bijlokesite. Wandeling voor gezinnen binnen en buiten het STAM. (DIVL)
Van 15u30 tot 17u. Godshuizenlaan 2. Deelnemen: 5 euro. (ticket museum in, kinderen gratis).
Q
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