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ATLÉTICO MADRID / CELTIC FC / BAYER LEVERKUSEN
FC KIA  FOOTBALL ACADEMY (IRAN) / CROSSFIRE PREMIER (USA)
FC NANTES / LILLE LOSC / PSV EINDHOVEN / AZ ALKMAAR
RSC ANDERLECHT  / CLUB BRUGGE FC / KAA GENT
KRC GENK / SV ZULTE WAREGEM
SELECTIE HET NIEUWSBLAD / SELECTIE U13 CUP 

201931 mei · 1 & 2 juniBassevelde

After Workhappening
friday

SHOPPING !
GRATIS TOEGANG VOOR IEDEREEN

 PARTY MET DJ FUNKATEK

OPENINGSWEDSTRIJDEN

TERREIN 1 om 19.30 uur: 
U16 ROYAL ANTWERP FC 
tegen
U16 KAA GENT

TERREIN 2 vanaf 18.30 uur: 
WEDSTRIJDEN G-VOETBAL
KIDS & ADULTS NIVEAU 4

OM 19:00 IN DE VIP

TERREINEN KVVK BASSEVELDE
INKOM 9 EURO

WEEKENDPAS 15 EURO
 -14 JAAR GRATIS

INFO@U13CUP.BE
WWW.U13CUP.BE 

 u13cup

vrijdag 31 mei

Schepen droomt van Stadsloop op fly-over
GENT
Bashir Adbi (30, vooraan links op de foto), in maart 
door onze lezers nog gekroond tot strafste Gentse spor-
ter op het Gala van de Strafste Gentenaar, werd gisteren 
door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet op de 
Stadsloop. Adbi verbeterde eind april op de marathon 
van Londen het 24 jaar oude Belgisch record met 17 se-
conden. De Snelste Gentenaar liep mee met de ‘kids 
run’ om de kleinsten het goede voorbeeld te geven.
Sportschepen Sofie Bracke (Open VLD) droomt er in-
tussen luidop van om het parcours van de Fintro Stads-
loop De Gentenaar volgend jaar uit te breiden met de 
fly-over van de B401. “Maar de gesprekken daarover 
moeten we nog voeren.” (cma, rtl)

GENT 

Café beklad na speech 
Dries Van Langenhove
Het studentencafé De Hoeve in de Sint-
Pietersnieuwstraat is vrijdagnacht, 
daags nadat Dries Van Langenhove 
(Vlaams Belang) er campagne was ko-
men voeren, beklad met de woorden ‘ra-
cisten’ en ‘fascisten’. Het slot van de 
voordeur werd ook stukgemaakt. 
Uitbater Dieter De Meyere betreurt het 
vandalisme. “Elke partij is hier wel-
kom”, zegt hij. “In de kalme blokperiode 
stemde ik in met de meeting om eens 
een goede avond te draaien. Bovendien 
ken ik Dries al van in zijn studententijd, 
lang voor sprake was van Schild & 
Vrienden. Wij zijn geen rechts café.” 
Van Langenhove kwam zaterdag met 
enkele vrienden te-
rug naar Gent om de 
muur te overschil-
deren. De Meyere 
diende een klacht in 
tegen onbekenden. 
De politie opende 
een onderzoek. (cma) IF

SHG

Voor het luisterspel werk-
te Historische Huizen Gent
samen met Het Geluids-
huis, een Antwerps pro-
ductiehuis dat bij jong en
oud bekendstaat om zijn
‘heerlijke hoorspelen’: ver-
rassende sprookjesbewer-
kingen met bekende ac-
teurs. Ook in Johanna en
het Gravensteen maakt een

sterrencast zijn opwach-
ting: onder anderen Char-
lotte Vandermeersch, Jür-
gen Delnaet, Johan Hel-
denbergh, Vic De Wachter,
Bert Huysentruyt, Koen De
Graeve en Mathias Sercu
spraken een rol in. 

Johanna en het Graven-
steen vertelt het verhaal
van Gent in de 16de eeuw

en speelt zich af op donder-
dag 22 augustus 1566. “Dit
wordt de grappigste en
spannendste geschiedenis-
les ooit”, beloofde Helden-
bergh, die in zijn rol als
‘stadsgids Jan’ het luister-
spel gisteren voorstelde. 

De zowat tweehonderd ge-
nodigden moesten hem na
afloop gelijk geven: het

sprekende Gravensteen,
dat zich met de hulp van
conciërge Simon verzet te-
gen de Spaanse bezetter,
deed jong en oud lachen. 

Circulatieplan

Ook de subtiele en minder
subtiele verwijzingen naar
het ‘ommegangplan’, aan-
gespoelde West-Vlamingen
en het middeleeuwse ‘gra-
venblad, gravensteen, gra-
venschaar’ waren een schot
in de roos. En wanneer een
postduif in de wc-pot valt
omdat iemand berichten
zit te lezen op toilet, weet
je dat geschiedenis en mo-
derne invloeden op een
geestige manier in elkaar
overlopen.

INFO
‘Johanna en het Gravensteen’ (8+), 
duur: ca. 1 uur, 19,95 euro (boek, cd, 
download). Alleen download: 9,99 eu-
ro. Te koop vanaf 29 mei.

Geluidshuis doet burcht spreken in ‘Johanna en het Gravensteen’

“Grappigste geschiedenisles ooit”
In theater Arca, in de 
schaduw van het Gra-
vensteen, is Johanna en 
het Gravensteen voor-
gesteld. Dat luisterspel 
vertelt over de Spaanse 
bezetter en de Beelden-
storm in 1566. Geschie-
denis voor kinderen, 
maar vol dubbele bo-
dems en kwinkslagen 
die ook volwassen doen 
lachen.

GENT  

CÉDRIC MAES

CMA, IF

W Onder anderen Mathias Sercu
(vlnr.), Bert Huysentruyt en 
Jurgen Delnaet leenden hun 

stemmen aan personages. Ze 
signeerden de eerste exemplaren.


