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BEERVELDE

TENTOONSTELLING BLIKT TERUG OP WISSELWERKING TUSSEN STAD EN UNIVERSITEIT

Herfsteditie
Tuindagen wordt
‘Feest van de Tuin’

Expo STAM belicht 200 jaar UGent

De 58ste editie van Tuindagen van
Beervelde, met als thema ‘Paddenstoelen’, zal vandaag, morgen en
op zondag 8 oktober plaatsvinden,
telkens van 10 tot 17 uur. Zoals altijd inspireert het thema veel exposanten, maar bijzonder in deze
herfsteditie is de ‘The RHS Experience’, een primeur voor België,
waarbij een ‘Show Garden’ wordt
aangelegd. «Op gebied van florale
evenementen is algemeen erkend
dat Engeland, met de ‘Flower
Shows’ van de Engelse Royal Horticultural Society (RHS), de absolute
top is. Wij maken er geen geheim
van dat wij daar onze inspiratie
zoeken,» stelt graaf Renaud de
Kerchove. Om aan de realisatie een
duurzaam karakter te geven krijgen een aantal elementen van de
tuin, na de show, een eindbestemming. «Hier viel de keuze in Beervelde zelf op de vrije basisschool De
Sprankel, waar het speelplein heraangelegd dient te worden.»
De toegang bedraagt 10 euro in
voorverkoop via parkvanbeervelde.be, 12 euro aan de kassa en 8
euro per persoon voor groepen van
minimum 25 personen (plus twee
gratis tickets). Voor kinderen tot 14
jaar is de toegang gratis. Honden
aan de leiband zijn toegelaten.
(IND)

WETTEREN

Dronken bestuurder dringt
keuken van school binnen
Guy D.V. is voor de rechtbank in
Dendermonde veroordeeld tot een
rijverbod van 45 dagen nadat hij
het in Mariagaard in Wetteren te
bont maakte. De man was op 15
september 2015 in de schoolomgeving toen enkele jongeren hem
aanspraken. D.V. was duidelijk onder invloed van alcohol. Hij vroeg
toen hoe het was op hun school en
of ze iets ontbraken. Als grap antwoorden de scholieren dat ze geen
mutsjes hadden in de keuken waarop de man de school binnenstapte
en tegen de receptie en de directie
begon te praten dat dit absoluut
niet kon. Iemand van de schooldirectie kwam vandaag getuigen
over wat ze gezien had. «De man
begon iedereen aan te spreken en is
ook in onze keuken geweest terwijl
hij daar zelf geen kinderen heeft
zitten. Bovendien was er een duidelijk alcoholgeur waar te nemen,»
klinkt het. «Toen de man na lange
tijd aanstalten maakte om te vertrekken hield ik hem tegen omdat
hij heel onze school rond moest rijden en ik dit te gevaarlijk vond.» De
politie werd er bij gehaald en zij
konden de man nog net op tijd tegenhouden alvorens hij ging vertrekken met zijn voertuig. D.V. zelf
ontkent alle feiten en zegt dat hij
niet onder invloed was van alcohol.
Op het moment van de feiten weigerde de man wel om een ademtest
af te nemen. Naast zijn rijverbod
moet de man ook nog een geldboete betalen van 1.200 euro en zal hij
alle proeven opnieuw moeten afleggen. Hij wordt ook getest of hij
nog geschikt is om te rijden. (KBD)

In de ‘fichebak’ kunnen (oud-)studenten foto’s en herinneringen van hun tijd aan de UGent achterlaten.

GENT
Zondag is het exact 200 jaar geleden dat
de UGent gesticht werd. Naar aanleiding
van dat bijzondere jubileum opent vandaag in het Gentse stadsmuseum STAM
de expo ‘Stad en universiteit, sinds
1817’. De tentoonstelling blikt terug op
de wisselwerking tussen stad en universiteit en onderzoekt de kansen voor de
toekomst.
YANNICK DE SPIEGELEIR
Het was onder het bewind van
de Nederlandse koning Willem
I dat de Gentse universiteit
tweehonderd jaar geleden officieel van start ging in de
troonzaal van het Gentse stadhuis. Een gebeurtenis die ruim
aan bod komt in de ‘stichtingskamer’ van de nieuwe expo die
vandaag opent in het STAM.
«Willem I was op zoek naar een
locatie om een universiteit te
openen in de Zuidelijke Nederlanden. Net zoals steden vandaag ijveren om de Olympische
Spelen te mogen organiseren,
was er toen een strijd aan de
gang tussen steden in onze
contreien om een universiteit
te openen», vertelt Lars De
Jaegher, curator van de expo in
het STAM, die tot stand kwam
met de hulp van de vakgroepen
Geschiedenis en Architectuur
en Stedenbouw van de UGent.

Anekdote achterlaten
Uiteindelijk bleek Gent de beste papieren te kunnen voorleggen, mede dankzij de aanwezigheid van industrie, medisch onderwijs en een plantentuin in Baudelohof. Bij haar
opening telde de UGent vier faculteiten, zestien professoren

en 190 studenten. Vandaag is
de Universiteit Gent uitgegroeid tot één van de grootste
universiteiten in het Nederlandse taalgebied met meer
dan 40.000 studenten. Zowel
de geschiedenis als de toekomst van de relatie tussen de
universiteit en de stad krijgen
ruim de aandacht in het STAM.
Zo kan je in de ‘studentenkamer’ kennismaken met hoe
studenten vroeger en nu op kot
leefden aan de hand van fotomateriaal uit onder meer privécollecties.
Studenten en oud-studenten
die de expo bezoeken worden
in een interactieve kamer uitgenodigd om hun foto’s en herinneringen te delen. Zo kunnen
ze een anekdote achterlaten in
de ‘fichebak der herinneringen’. Ook het studentenprotest
en de taalstrijd aan de unief
worden elk apart belicht op de
expo. Zo leren bezoekers er bij
over de ‘paardenvijgenstoet’:
een betoging in 1922 tegen de
vernederlandsing van de universiteit, waarbij de tegenbetogers de manifestanten bekogelen met uitwerpselen van paarden.
Ook de ruime collectie aan

Lars De Jaegher bij de verjaardagstaart, die alle gebouwen van de UGent opstapelt.
Foto’s Wannes Nimmegeers

planten en dieren van de
UGent komt aan bod in het
STAM. Zo kan je er onder meer
een wervel bewonderen van
olifant Betsy, die ooit verbleef
in de verdwenen Gentse dierentuin.

Blik op de toekomst
Aan het slot van de expo blikt
het STAM vooruit naar de toe-

komstige relatie tussen de universiteit en de stad. Blikvanger
in de voormalige abdijkerk is
een gigantische verjaardagstaart die alle markante universiteitsgebouwen in Gent opstapelt: van de Boekentoren tot de
Aula.
«Het geeft een beeld van hoe
aanwezig de universiteit is in
Gent. In deze ruimte zullen stu-

denten tijdens de expo nadenken over de toekomst van de
universiteit en de stad, want
Gent zou Gent niet zijn zonder
haar unief. Beiden zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar», besluit De Jaegher.
De expo ‘Stad en Universiteit,
sinds 1817’ loopt nog tot 27
maart in het STAM. Meer info
via www.stamgent.be.

Boek en stadsfestival maken eeuwfeest compleet
Naar aanleiding van haar stichtingsdag in
1817 organiseert de UGent komende zondag
een heus stadsfestival.
De universiteit zal de stad volledig innemen,
van het Pand tot aan de Plantentuin. Langs een
centrale as worden bezoekers getrakteerd op
een mix van kinderworkshops, experimenten,
wetenschapsshows, een boekenmarkt en nog
veel meer. In de stad zorgen artistieke studenten en personeelsleden voor performances.
Het volledige programma is te vinden via
www.iedereenugent.be.
Zondagochtend wordt ook het boek ‘Uit de ivoren toren. 200 jaar UGent’, van professor Gita

Deneckere, in de Vooruit voorgesteld. De historica schetst in tien thematische hoofdstukken de grote lijnen van tweehonderd jaar
UGent. Het gaat van pluralisme en democratisering, over gender en seksualiteit tot milieu
en biotechnologie. Elk hoofdstuk eindigt met
een twistpunt voor de toekomst. Behalve uit
archief- en andere bronnen haalde de auteur
haar informatie ook uit gesprekken met bevoorrechte getuigen. Hun persoonlijke verhalen en de ‘grote geschiedenis’ vormen samen
de ruggengraat van het boek.
Het boek wordt uitgegeven door Tijdsbeeld dat
ook mee vorm gaf aan de expo in het STAM over
200 jaar UGent. (YDS)
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SINT-MARTENS-LATEM

Muurschildering als ‘regenboogelement’ voor Casa Rosa

Katastrof gaat online op 35ste verjaardag

Gent heeft al bijna 18 jaar een
‘roze huis’, de Casa Rosa. De stad
is nog steeds trots op het grootste
regenbooghuis in Vlaanderen, en
laat dat ook merken. Op de gevel
werd een ‘regenboogelement’
aangebracht. Het is geen monument en ook geen echte regenboog. Het is een muurschildering
van de hand van illustrator Brecht
Vandenbroucke. De geveltekening moet de werking van Casa
Rosa uitbeelden. Meteen werd
zondag ook de zolderverdieping
open gesteld, die met een investeringssubsidie van 80.000 euro
helemaal gerenoveerd werd. Nu
is het volledige pand bruikbaar,
en kunnen er meer polyvalente
ruimtes verhuurd worden. Casa
Rosa huisvest holebi- en transgenderorganisaties en -verenigingen, die kunnen steeds gratis
gebruik maken van de zalen. «Beide realisaties komen uit het Re-

Annick De Beir startte 35 jaar geleden met haar tweedehandswinkel Katastrof. Na tweemaal
te verhuizen vestigde zij zich in
Deurle in de vroegere tapijtenwinkel Van Eyck. Haar dochter
Stefanie opende drie jaar geleden
een tweede filiaal aan het station
van Gent-Sint-Pieters en nu stappen de dames ook in het onlineverhaal.
«Een webshop voor tweedehandskledij kan zeker», zegt Annick.
«Er komen heel wat topmerken
binnen en wij controleren zeer
streng of er niets aan mankeert.
Ons concept is al 35 jaar hetzelfde: mensen die hier binnenwandelen, moeten het gevoel krijgen
dat ze in een boetiek zijn. Enkel
aan de prijzen mag je zien dat het
gaat om tweedehandskledij.»
«Dit geldt ook online», vertelt Stefanie. «Enkele maanden geleden
zetten we geregeld foto’s op In-

De muurschildering op de gevel van Casa Rosa. Foto Wannes
genboogactieplan van 2016»,
zegt schepen Resul Tapmaz.
«Momenteel zijn we bezig met
een behoefteanalyse om de no-

den en wensen van transgenders in kaart te brengen en onze
dienstverlening er beter op af te
stemmen.» (VDS)
GW

Het Katastrof-team. Foto Anthony Statius
stagram en Facebook en we
merkten dat hier veel vraag naar
is, dus als extra service is er nu
de webshop. Je kan reserveren

en dan later komen passen en
we leveren ook via de post.»
Meer info via www.katastroffashion.com. (ASD)

