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FESTIVARIA PRESENTEERT

GEBASEERD OP DE KLASSIEKE METRO-GOLDWYN-MAYER FILM IN SAMENWERKING MET WARNER BROS. THEATRE VENTURES, INC.

VAN 19 AUG. TOT 3 SEPT. 2022 | DONKMEER BERLARE

TICKETS & INFO: WWW.FESTIVARIA.EU
MET EEN VLAAMSE TOPCAST MICHIEL DE MEYER, NORDIN DE MOOR, DAPHNE WELLENS, HILDE VAN WESEPOEL...

SCREENPLAY DOOR
BETTY COMDEN & ADOLPH GREEN

LIEDJES DOOR
NACIO HERB BROWN & ARTHUR FREED

“WHAT A GLORIOUS FEELING! I’M HAPPY AGAIN.”

REGIE

BRUNO VAN HEYSTRAETEN

MUZIKALE LEIDING

GEERT BAETENS

CHOREO

INGRID COPPIETERS

       

HET GROOTSTE BELGISCHE
ACTIESPORTFESTIVAL

BRUSSEL - JOSAPHATPARK

WWW.URBANSESSIONS.BE
URBANSESSIONS.OFFICIAL

G R A T I S
E-TICKET

30.06 > 03.07

Gent

Penisplant ‘Elise’ staat 
dit weekend in bloei
Ooit al een ‘penisplant’ zien 
bloeien? Dan moet je vandaag, 
zaterdag, naar de Plantentuin 
van de UGent. De reuzen-
aronskelk ‘Elise’ staat sinds 
vrijdagmiddag in bloei. Daar 
hoort ook een doordringende 
stank bij die nog het best te 
vergelijken is met die van rotte 
vis. Daarmee probeert de 170 
centimeter hoge ‘Elise’ vliegen 
aan te trekken. Reuzenarons-
kelken bloeien slechts om de 
drie jaar. De Plantentuin in de 
Karel Lodewijk Ledeganck-
straat is open van 10 tot 
21.30 uur. Gratis. (mdd)

INFO
Je kan de bloei ook volgen via een live-
stream op gum.gent (zoek op ‘penisplant’)

Willy Roelandt en Marie-

Paule Pauwels waren lang 
een van de bekendste café-
koppels van de stad. Een half 
jaar nadat ze zijn afgezwaaid 
is de Belleman, in de schaduw 
van het belfort, klaar voor een 
nieuw hoofdstuk. 

Daarvoor onderging het ca-
feetje een complete make-
over. De toog staat nu aan de 
kant van het terras en bin-
nenin kreeg Belleman – zeg 
niet meer ‘Belleman Pub’ – 
een modern interieur. “We 

hebben het volledig gestript. 
Het is onherkenbaar”, zegt 
Anthony De Waele, de nieuwe 
uitbater. Hij heeft even ver-
derop ook café Den Turk in 
handen.

Nieuw is dat je de Belleman 
helemaal kunt afhuren. “Daar 
is veel vraag naar in Gent”, 
zegt De Waele. “Groepen die 
met genoeg zijn, kunnen het 
café privé huren, met perso-
neel erbij.”

En misschien wel de groot-

ste verandering: er stroomt 
geen Jupiler meer uit de kra-
nen, maar Stella. Bewust, zegt 
De Waele. “We willen niet dat 
Den Turk en Belleman in het-
zelfde vaarwater zitten. Hier 
kiezen we voor een ander pu-
bliek.”

Sinds vrijdag is Belleman 
open. De officiële opening is 
voor na de Gentse Feesten. 
De komende weken is het ca-
fé alleen van vrijdag tot zon-
dag open.

‘Onherkenbare’ Belleman is weer open
Het bekende café Belle-
man tegenover het stad-
huis is opnieuw geopend. 
Vaste klanten van des-
tijds zullen hun ogen uit-
kijken: het cafeetje is he-
lemaal heruitgevonden, 
met een andere toog en 
zelfs ander bier.

GENT 

W De nieuwe uitbater, Anthony De Waele (links), toverde het bekende 
café om tot een moderne zaak. 

Bert Staes
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W Nieuw is dat je de Belleman helemaal kan 
afhuren als privécafé, met personeel.
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W De vorige uitbaters, Willy en Marie-
Paule, kwamen vrijdag alvast een 
glaasje drinken op de opening.
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W De ‘penisplant’ lokte al heel wat 
kijklustigen. 

 f
v

v


