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Giften en vrije bijdrages om 
dit magazine tot stand te 
laten komen, zijn steeds 
welkom op het rekeningnum-
mer BE85425517127106 met 
vermelding ‘Gift SKRAB’

Teksten SKRAB juni, 
juli en augustus graag 

binnen
 ten laatste op  

1 MEI 2021 
via dekroon@vgc.be

of op het 
redactieadres: 

J.B. Vanden-
drieschstraat 19

1082 St.-Agatha-
Berchem
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p. 22 > 23

Interviews Circuit

Dkanjers

Jeugd- en jongerenaanbod

Duurzaam

Podium

Livestream

Co
lo

fo
n

komd op een 
magische plek 
in openlucht 
voor ‘De Potlood-
moordenaar’, een 
kleine locatievoorstel-
ling op 24 mei, in de 
hoop dat de maatrege-
len tegen dan wat versoe-
peld zijn.

We hebben ook nieuwe activi-
teiten in petto voor de senioren. 
Met ‘Dkanjers’ wordt een reeks 
van gezellige dinsdagnamiddagen 
in Dkantine gelanceerd voor ieder-
een die jong van geest en iets ouder 
van geboortejaar is.

Verder kom je ook te weten wat de artis-
tieke aspiraties van de kunstenaars binnen 
het CIRCUIT-traject zijn. Sinds eind maart 
werken jonge Brusselaars met een voorliefde 
voor dans, circus en performance in alle stilte 
toe naar een toonmoment in De kroon waarop u 
later wordt uitgenodigd.

Tot snel! En courage! 
De zomer en de vrijheid zijn in zicht.

De kroon ploeg

p. 24 > 27

p. 30 > 31

!-  De onthaalwerking van De kroon 
loopt door: we helpen u fysiek aan de 
onthaaldesk of per mail en per tele-
foon tijdens de gewone openingsuren.

- In de gemeenschapscentra vinden 
geen (sociaal-)culturele activiteiten 
plaats, behalve voor kinderen tot 
12 jaar en voor tieners vanaf 12 jaar 
in de openlucht en in groepen van 
maximum 10.

- Voor receptieve activiteiten (zaalhuur) 
geldt: cursussen en zaalhuur voor vol-
wassenen (12+) en senioren worden 
tijdelijk opgeschort.

- Lessen van (lagere) scholen, DKO 
en Lethas vinden plaats volgens de 
protocollen van onderwijs.

- Study Spaces voor studenten vinden 
plaats in De kroon om studenten die 
thuis geen rust vinden, te faciliteren.    

-  Voor 12+ is het dragen van een mond-
masker verplicht.

- Ontsmet de handen regelmatig en 
hou voldoende afstand.

- Alle andere activiteiten kunnen niet 
plaatsvinden zolang de maatregelen 
ter bestrijding van Covid-19 niet 
versoepeld worden.

- Het volledige draaiboek en circulatie-
plan vind je terug op gcdekroon.be

Covid-19 maatregelen 

Als u deze SKRAB ter hand neemt, 
zitten we midden in een paaspauze, 
zoals dat heet in deze tijden. Geniet 
zeker van de lente en de ontluikende 
natuur in deze extra rustige dagen. 
Zag u de daslook al bloeien in het 
Wilderbos of aan de Wolfsputten? Of 
ontdek in de paasvakantie de kleine 
schilderachtige tafereeltjes van Han-
neke Paauwe in het Wilderbos, een 
fijne zoekactiviteit voor families of 
wandelaars.

De kroon werkte voor de komende 
maanden in alle voorzichtigheid aan 
een breed aanbod dat gericht is op 
alle leeftijden.

Kinderen tussen zes en elf jaar wor-
den uitgenodigd in de paasvakantie 
om samen met Studio Koko hun 
muzikale fantasieën te vereeuwigen. 
Iedereen vanaf 8 jaar wordt verwel-

Voorwoord
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Zes jonge kunstenaars over          hun deelname aan Circuit  

Circuit is een traject waarin startende  
kunstenaars tussen de 16 en 26 jaar de kans 
krijgen om hun artistieke project verder te  
verdiepen. Ze krijgen professionele coaching en 
werken naar een publiek eindresultaat toe. 
Op dit moment zijn er 6 jongeren die hun 
traject in De kroon zullen afleggen. 
Maak kennis met aanstormend talent op vlak 
van dans, performance, circus en theater.

‘Ik wil de ogen laten 
geloven in wat ze niet 
kunnen zien, vatbaar 

maken wat in de eerste 
plaats niet zichtbaar is.’ 

Isabella Arboleda 
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Waarom deed je mee aan circuit? 
Shankar: Het is een interessant project 
omdat het een residentie is van een 
langere termijn. Bovendien is het in 
groep. Door die samenwerkingen 
denk ik dat we elkaar kunnen 
ondersteunen. We zullen ook werken 
naar een eindproject. Dat is een heel 
praktisch doel en zal me ook helpen 
om harder te werken naar dat finaal 
resultaat toe. 
Zoals ik het begreep was een 
onderdeel van de residentie 
ondersteuning in de dramaturgie maar 
ook in productie en communicatie. Al 
die elementen samen zijn belangrijk 
om een artistiek project te doen 
slagen. Daarom deed ik mee, omdat 
het niet puur artistiek is maar 
ook over de praktische kant en de 
samenwerkingen gaat.  

Waar haal jij je inspiratie? 
Ik denk dat er voor mij twee types van 
inspiratie zijn. Vaak zijn er ideeën die 
ik vanuit dromen meeneem. Ik neem 
beelden zoals ik ze droom en gebruik 
die in mijn werk. 
Dan is er mijn alledaagse omgeving. Ik 
gebruik elementen uit mijn omgeving 
en probeer die samen te voegen. 

Vaak komt die inspiratie onverwacht, 
wanneer ik in een nieuwe situatie 
kom of gewoon als ik mensen op 
straat zie. Het zijn allemaal zaken 
die me inspiratie of ideeën kunnen 
geven. Verder doe ik ook veel 
‘bewegingsonderzoek’. Of als ik met 
video werk, experimenteer ik met 
geluid en montage. 
Voor het project waar ik nu aan werk, 
haal ik ook referenties uit cinema. 
Zo heb ik me deels gebaseerd op 
The Matrix voor de kostuums. Maar 
ook elementen uit films als Man on 
the moon of Only lovers left alive 
vormden al een bron van inspiratie.   

Er zal ook coaching zijn, hoe ziet de 
ideale coaching er voor jou uit? 
Bij vorige projecten waar ik aan 
deelnam, waren er ook regelmatig 
samenwerkingen. Vaak gingen die uit 
van een soort vriendschap eerder dan 
coaching.  
Wanneer ik alleen werk, doe ik vaak 
mijn eigen ding zonder meteen een 
duidelijk idee te hebben waar ik naar 
toe ga. Het is dus vooral belangrijk 
dat de coach luistert naar mijn 
gedachten en daarop kan reageren. 
Dat we kunnen werken op een manier 

waarbij we samen brainstormen en 
nieuwe richtingen of invalshoeken 
kunnen ontdekken. Het is dus 
belangrijk dat ik gehoord word. Het is 
zeker niet dat die persoon niets kan 
zeggen maar eerder dat ze luisteren en 
aanwezig zijn in het creatieve proces. 

Hoe wil je groeien doorheen Circuit 
als artiest? 
Anderhalf jaar geleden studeerde ik af. 
Ik deed de master art & choreography. 
Daar leerde ik om een artistiek werk 
op te bouwen. Wat veel minder aan 
bod kwam, was de praktische kant van 
een artistieke productie: projecten 
voorstellen, een budget beheren, de 
contracten en de samenwerkingen 
met kunsthuizen. Ik heb de ambitie om 
professioneler te gaan werken en dan 
zijn net die zaken cruciaal. Ik hoop met 
Circuit daar ook echt in bij te leren.  

Wat de artistieke kant betreft, wil ik 
heel wat nieuwe mensen leren kennen 
en blijven groeien in mijn projecten. 
Ik kan niet wachten om de plek en het 
team te ontdekken rond Circuit. Ik heb 
zin om te beginnen werken aan het 
eindresultaat.  

Shankar Lestrehan (26) 
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‘De ambitie om 
professioneler

 te gaan werken’
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-Studeerde af in de master art & choreography
-Werkt multidisciplinair (video, performance,…) 
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Lien Jansen (32)         & Beyza Taspinar (23) 

‘Nadenken 
over vrije wil 
en de impact 

op je leven’

Lien: We leven ons dagelijkse leven en 
maken daarin elke dag keuzes. Als je 
erbij stilstaat kun je je daar heel wat 
vragen bij stellen: zijn het mijn keuzes 
of zijn die bepaald door mijn kader? 
Wat is dan vrije wil? Is het een illusie?  
We willen met onze performance geen 
waardeoordeel geven maar eerder 
de vraag stellen en mensen zelf laten 
oordelen. Nadenken over vrije wil en 
de impact op je leven: moeten we uit 
die kaders losbreken of kunnen die ook 
goed zijn, bijvoorbeeld in de vorm van 
een houvast? 
Onze interpretatie van kaders 
gaat ook heel ruim: generatie, 
geslacht, verwachtingen van ouders, 
nationaliteit, … Het zijn grote of kleine 
kaders die allemaal invloed hebben.  

Waar halen jullie inspiratie uit?  
Beyza: Persoonlijk haal ik mijn inspiratie 
van overal. Ik zie iets of maak iets mee 
en dan schrijf of teken ik het op mijn 
gsm en later gebruik ik dat. Of ik gebruik 
het helemaal niet, dat kan ook. Ik doe 
wel opzoekingswerk maar verder is het 
vooral mijn dagelijks leven dat een bron 
van inspiratie vormt. 
Lien: Een goed voorbeeld zijn de post-its 
boven je bed. 
Beyza: Ah, ja (wijst naar post-its die 
op de muur plakken). Dat zijn allemaal 
ideeën die plots opkwamen. Post-its, 
tekeningen, zinnen, … Soms maak ik ook 
conversaties in mijn hoofd en schrijf die 
uit. Dat zijn dan de conversaties die ik 
gebruik in een performance. Ik ben ook 
gefascineerd door mythes. 

Lien: Ik krijg inspiratie door te praten 
met mensen. Mensen met verschillende 
achtergronden, waarden en normen. 
Maar ook uit mijn eigen leefwereld, uit 
de fases waar ik zelf doorga. Ik kan een 
voorwerp bekijken en daar metaforen 
in zien. Gisteren maakte ik eieren en 
hoe ik het spiegelei zag, daar maakte ik 
een representatie van mijn leven van. 
Het is warrig, slijmerig maar het is ook 
niet kapotgegaan (lacht). Ik kan een 
object nemen en daar een half uur over 
doorgaan hoe het betekenis kan hebben. 
Dat klinkt grappig maar kan echt helpen 
om concepten uit te werken.  

Zijn jullie zo op het idee gekomen om te 
werken rond kaders en definities? 
Lien: Inderdaad. Ik was een tijdje geleden 
tijdens een ziekenhuisopname verbonden 
aan een machine met heel wat kabeltjes 
in allerlei kleuren. Je slaapt daar niet 
veel en dan denk je na: ik lig hier aan 
een machine die van alles kan meten 
en mij kan programmeren. Ik vroeg me 
dan af in welke mate we van buitenaf 
gemanipuleerd worden. Worden we 
geleefd of zitten we zelf aan de knopjes? 
Van daaruit hebben we een scène bedacht 
rond dat gevoel en met die metaforen.

Wat hopen jullie te bereiken met Circuit? 
Beyza: Het is de bedoeling om ervaring 
op te doen en mensen te leren kennen. Ik 
wist niet dat we ook gingen samenwerken 
met andere artiesten maar dat is goed 
want ik werk vaak individueel en dit geeft 
opportuniteiten. Het is heel nieuw maar ik 
ben blij dat ik kan meedoen.  
Lien: Het is een persoonlijke uitdaging 
omdat ik op een moment ben gekomen 
dat ik artistiek echt vooruit wil gaan. We 
kijken er naar uit om uitdagingen aan te 
gaan, bij te leren en vooral ook om te 
professionaliseren. Ik merk dat artistiek 
bezig zijn me een enorme boost geeft in 
het leven.   

Kan je kort vertellen hoe het artistiek 
project waar jullie aan werken er uit 
ziet?
Beyza: Ik speel al lang met het idee 
om artistiek onderzoek te doen 
naar mijn identiteit, afkomst en 
de verwachtingen die me worden 
opgelegd. In dit project werken Lien 
en ik voor het eerst samen. Het is 
een nieuwe ervaring die we wilden 
proberen. En nu is Circuit de volgende 
stap in ons artistiek traject. 
Lien: Onze voorstelling heeft als insteek 
de contradictie tussen individualiteit, 
identiteit en het conformeren aan 
opgelegde kaders en definities. 
Waarom zijn we wie we zijn? Waarom 
mag ik mezelf geen feminist noemen 
als ik graag nagefloten word op 
straat? Labeling, onderwerping en 
framing zijn de startwoorden van ons 
artistieke onderzoek. Beyza focust op 
performance en beeldende kunsten, ik 
richt me meer op dans en lichaam.    

Welke boodschap zit er in jullie 
project? 
Beyza: Momenteel werken we rond 
kabels en kaders. We worden geboren 
in een bepaald kader. Dat is het 
uitgangspunt van ons werk. Kadèr 
betekent ook lotsbestemming in het 
Turks wat een leuke band geeft tussen 
twee talen. 

-Beiden actief bij TransfoCollect
-Bezig met de ‘wrijving tussen dans en theater’ 
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Waarom doe je mee aan Circuit? 
Isabella: Ik zocht naar tijd en ruimte 
om mijn artistiek onderzoek te 
ontwikkelen. Ik heb een enorme nood 
aan het ontwikkelen van een proces 
waarin ik op mijn manier kan werken. 
Meestal doe ik dat op mezelf maar 
deze kans is fantastisch om tegelijk 
andere artiesten te ontmoeten. Ik kan 
op een goede plek werken die mijn 
creatief proces zal ondersteunen. Dit 
is een ideale opportuniteit voor een 
beginnende artiest, om mezelf onder 
te dompelen in de samenwerking met 
de andere artiesten uit dit project, 
maar ook op mijn tempo te werken en 
in de richting die ik wil volgen.   

Waar ben je artistiek mee bezig? 
Het idee is om te werken rond 
transgressie, vanuit een poëtische en 
creatieve invalshoek. Met transgressie 
bedoel ik het bekijken van mijn eigen 
lichaam als een samenstelling. De 
lagen in het lichaam ontdekken en 
in vraag stellen hoe een lichaam die 
kan uitdrukken voorbij identiteit of 
cultuur. Het gaat er om mezelf te 
transcenderen en transformeren 
en op die manier ook het publiek te 

transformeren. Het doel is het creëren 
van een buitengewone collectieve 
ervaring.    

Waar haal je inspiratie uit? 
Vroeger nam ik elementen uit de 
sociale realiteit en mijn naaste sociale 
context als uitgangspunt. Hiaten 
en breuklijnen in de samenleving 
inspireerden me en dit zou een bron 
voor creatie worden. De laatste jaren 
is mijn interesse verschoven naar 
het lichaam zelf. Hoe de mens zich 
manifesteert in het lichaam. Hoe kan 
ik, iemand die bezig is met beweging 
en dans, de essentie van het lichaam 
vinden. Proberen na te gaan wat 
de ‘taal van het lichaam’ is. Mijn 
inspiratie komt dus niet langer van 
buitenaf maar van binnenin. We delen 
allemaal een lichaam en dat bindt ons 
voorbij cultuur of gender. Het is voor 
mij erg belangrijk om dat verder te 
ontdekken.   

Hoe ziet de ideale coaching er voor 
jou uit? 
Voor mij is de ideale mentor iemand 
die luistert naar mijn eerste impulsen 
en ontvankelijk is voor mijn ideeën. 

Dat zij/hij in het universum komt 
dat ik voorstel en van daaruit de 
kennis deelt die me kan helpen 
om te geraken waar ik wil komen. 
Uiteraard zullen de coaches ook 
hun eigen invalshoeken, kennis en 
achtergronden hebben maar dat 
is dan ook de meerwaarde. Ik wil 
van hen leren en ook vanuit andere 
perspectieven naar mijn ideeën kijken.  

Wat wil je bereiken met dit project? 
In de praktische zin wil ik een 
eindproduct afleveren in de vorm 
van een solostuk. Op artistiek niveau 
wil ik een klaarder idee hebben van 
wat ik artistiek wil bereiken met mijn 
lichaam. Begrijpen waarom ik vanuit 
mijn lichaam vertrek en wat ik wil 
vinden achter al die lagen waarover 
ik eerder sprak. Kortom: mezelf beter 
leren kennen als artiest en daarbij 
een paar creatieve én persoonlijke 
barrières overwinnen 
Ik wil de ogen laten geloven in wat 
ze niet kunnen zien, het ongrijpbare. 
Ik wil vatbaar maken wat in de 
eerste plaats niet zichtbaar is. Op dit 
moment sta ik hier maar dat kan echt 
nog veranderen. Ik ben nog volop 
aan het zoeken maar transformatie, 
transgressie en het lichaam als 
universum staan centraal.  
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Isabella Arboleda (26) 

‘Ideeën zichtbaar 
maken op een manier die 

we nog niet kennen’

-Werkt rond beweging en choreografie
-Maakte al een videoperformance genaamd Practicing Death 
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Waarom doen jullie mee aan Circuit? 
Lente: Goeie vraag. We hadden 
voordien al een samenwerking in 
Zinnema, genaamd Kendoll. We 
voelden het kriebelen om verder te 
gaan en jullie project sprak ons aan 
omdat de focus ligt op beginnende 
makers. Het was ook laagdrempelig en 
er leek een gemeenschapsgevoel bij te 
zitten. 
Linde: We hadden geen zin in 
instituten die ons zeggen wat we 
moeten doen. Ook al werken we zelf 
op een school, we proberen daar 
telkens onze eigen invulling aan te 
geven. Bovendien merken we dat 
zo’n artistiek project ons echt in een 
stroomversnelling kan brengen, dat we 
onszelf meer kunnen uitdagen in ons 
denken.  
Lente: En ook, en misschien is dat een 
oneliner (lacht): er zijn overal gesloten 
deuren, als Circuit de deur opent? 
Waarom dan niet meedoen? 
Linde: Normaal zijn wij cafégangers 
die tot drie uur s ’nachts zitten te 
discussiëren. Wij halen daar heel 
veel inspiratie uit. We denken door 
te praten. Praten is onze drug. Het 
leidt altijd tot nieuwe inzichten. We 
hebben het gevoel dat we dat niet 
hebben kunnen doen doorheen deze 
coronaperiode. In conversatie treden 
gaat nu enkel in de huiskamer die 
zowel dient als living, als werkplek, 
als café, als de plek waar je seks hebt. 
Je kan daar niet denken (lacht). Dit 
project kan ons terug ruimte geven. 
Lente: Er was echt een gemis aan 
samen zijn met mensen in dezelfde 
ruimte. We vroegen ons af: waar 
kunnen we op dit moment die ruimtes 
vinden waar mensen kunnen samen 
komen. Kan dat eventueel in een 
theaterhuis zijn? Kunnen we daar met 
mensen praten over thema’s die ons 
bezig houden en niet zo makkelijk 
bespreekbaar zijn in de openbare 

om vraagt. Veiligheid opzoeken is zelfs 
veel meer uit je comfortzone stappen 
dan we hadden gedacht. Net dat kan heel 
eng zijn. Kan je een ruimte creëren waar 
er geen conflict is? Het is ook echt de 
bedoeling om dat te onderzoeken met die 
performance, het ligt niet op voorhand 
vast.  
Lente: De kern is ervan uitgaan dat de 
magie er al is in die ruimte, laat ons daar 
gewoon naar toe gaan. 

Waar halen jullie inspiratie uit?  
Linde: Vooral uit elkaar halen we 
inspiratie. Daarom maakten we het 
eerste stuk ook. We voelden dat we als 
vrienden elkaar kunnen dragen in ideeën. 
Er ontstaat een interactie tussen ons 
die wel werkt. Onze gesprekken zijn een 
bron van inspiratie. We proberen niet 
naar voorbeeldfiguren te kijken, iconen 
na te bootsen of vervreemding op te 
zoeken maar eerder te vertrekken uit die 
conversaties met elkaar. 
Lente: Een andere vorm van inspiratie is 
de dragscene. Die is vaak heel expressief 
maar er zit een enorme oprechtheid 
in die ons helpt in thema’s als gender-
expressie. Het in vraag stellen van de 
beperkte kaders waarin we leven, het 
spelen met genderrollen. Wat betekent 
het om man/vrouw te zijn? In hoeverre is 
dat zelfs iets? Die dragscene durft dat in 
vraag te stellen en daar uit te stappen.   

Wat verwachten jullie van de coaching? 
Lente: We willen vooral coaching krijgen 
rond het lichamelijke. We houden ons 
zelf sterk bezig met het intellectuele maar 
stellen veel te weinig vragen bij onze 
bewegingen. Waarom bewegen we zo, 
staan we daar, … We willen in dit project 
dus ook erg focussen op het lichaam. 
Een choreograaf zou handig zijn omdat 
we daar zelf veel minder mee bezig zijn. 
Iemand die ons daarin coacht, kan zeker 
een meerwaarde zijn.  
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het betekent om vrouw te zijn. De focus 
lag daarbij op intimiteit, in ons persoonlijk 
leven, in seksualiteit, … Het vertrok vanuit 
een ‘veilige ruimte’ die we wilden creëren 
en vervolgens afbreken. We hebben die 
voor het publiek dan ook afgebroken. 
We zochten naar de grenzen van onze 
vriendschap en wilden die expliciet 
blootstellen.  
Waar we in het vorige project op zoek 
gingen naar ultieme onveiligheid, gaan 
we nu op zoek naar de ultieme veiligheid. 
We stellen de vraag dus omgekeerd. Ook 
omdat de coronasituatie daar veel meer 
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Linde Wyns (26) 
& Lente (25) 

Leyssens 

‘Overal zijn de 
deuren gesloten, 
misschien is 
Circuit wel  
de sleutel’

-Doen aan onderzoeksperformances en 
waren reeds actief bij Zinnema

-Maakten in 2020 een voorstelling 
genaamd Kendoll

ruimte? Jullie project was het 
antwoord op die vragen.   

Wat zijn jullie artistiek mee bezig? 
Lente: Wij denken daar zelf ook 
permanent over na. We maken ook 
video’s van onszelf waarin we dat 
steeds opnieuw proberen uit te 
leggen, in een poging om tot een soort 
elevator pitch te komen. Ook omdat 
dat ‘commercieel’ interessant is. Maar 
we zijn er nog niet dus onze uitleg is 
nog altijd iets langer. 
Linde: Ons vorig stuk ging over wat 
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Prijs
1€ (inclusief een koffie met cake)
Tickets 
Reserveren is aanbevolen 
want door corona kan er een 
maximum deelnemers zijn
02/482 00 10 
dekroon@vgc.be 
Locatie
Dkantine. 
J.B. Vandendrieschstr.19  
1082 St.-Agatha-Berchem
Tijdstip
Dinsdag 15 juni van 14u tot 17u

info
 Dkanjers

dinsdag 15 juni om 14u

De kroon wil zich actief inzetten 
voor het verenigingen van senio-
ren in Berchem. En waar kan dat 
beter als in Dkantine, een gezel-
lige ontmoetingsruimte met veel 
licht, een piano, een mooi terras, 
nieuwe verduisteringsgordijnen, 
plantjes, spots en lekkere drank-
jes.

Als eerste activiteit staat er een 
bingonamiddag op het program-
ma op 15 juni 2021.
Marie-José Musschebroeck zorgt 
voor de animatie en spelbege-
leiding. Het wordt een gezellig 
samenkomen, de ideale gelegen-
heid om bij te praten bij een tas 
koffie en een stuk taart. We hopen 
van harte dat tegen die dag de 
meesten onder jullie een vaccin 
hebben gehad en de omstandig-

heden veilig genoeg zijn. Check 
onze website voor de laatste 
corona-info in het draaiboek.

De bingonamiddag is de eerste 
van een reeks activiteiten die 
vanaf juni op frequente basis zul-
len plaatsvinden onder de noemer 
‘Dkanjers’ omdat we jullie kanjers 
uitnodigen in Dkantine.
 We zoeken nog kanjers of actieve 
senioren die mee willen werken 
en denken om deze dinsdagen 
kleur en vorm te geven. Wil je 
meewerken of meedenken, spring 
binnen in De kroon en vraag naar 
Mattias of laat iets weten via 
dekroon@vgc.be. Of wil je graag 
op de hoogte gehouden worden 
van nieuwe activiteiten van 
Dkanjers, zend eveneens een 
mailtje naar dekroon@vgc.be

 Studio Bubble2Bubble 

info

FedOS vzw is eind 2020 gestart met Studio Bub-
ble2Bubble: een compleet weekprogramma met  
verschillende activiteiten op vaste tijdstippen.  
Online, welteverstaan. Dat is natuurlijk niet het-
zelfde als een echte ontmoeting en een gesprek 
rond de tafel, maar FedOS probeert dat toch 
zoveel mogelijk te benaderen!  

Prijs Gratis
Info FedOS vzw: www.fedos.be 
> doorklikken naar het WEEKPROGRAMMA 
van Studio Bubble2Bubble.  
02 218 27 19 of info@fedos.be 
www.fedos.be 
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Inschrijvingen 

vanaf 5 mei 
voor creatieve  

kindercursussen: 

online via 
tickets.vgc.be of  
aan de balie van  

het gemeenschaps- 
centrum waar  
de speelweek  

plaatsvindt.  
GC De Platoo 
vrijetijdspunt  

Comenius  
Dapperenstraat 20, 

1081 Koekelberg 
 GC De kroon 
 J.B. Vanden-

drieschstraat 19,  
1082 St.-Agatha-

Berchem 
GC De Zeyp 

Zeypstraat 47,  
1083 Ganshoren 

   

Een samenwerking tussen 
GC De kroon, GC De Platoo 
en GC De Zeyp.
En in samenwerking met MicroFlavors

info

Dat je met groenten en fruit kan koken, wist je al. Maar er is nog 
veel meer dat je ermee kan doen. Deze week ontdekken we hoe we 
creatief aan de slag kunnen met groenten en fruit. Van het maken 
van films rond eten uit je favoriete tv-programma’s, het ontdekken 
van bizarre tafelmanieren van over de hele wereld tot het bezoeken 
van een verticale boerderij in het midden van de stad! 
Al deze gekkigheid combineren we met de zoektocht
naar nieuwe gerechten die we in ons eigen 
kookboek zullen zetten! 

Leeftijd:
GC De Zeyp: van 3 t.e.m. 6 jaar (kleuters) 
GC De Platoo: van 6 t.e.m. 8 jaar 
(1e, 2e, 3e leerjaar)
GC De kroon: van 9 t.e.m. 11 jaar
(4e, 5e, 6e leerjaar)  
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Zomer in 
  de keuken

Prijs voor een week:
Prijs: € 75.00 

Prijs 2e kind: €62,50 
Prijs vanaf 3e kind: €52,00 

Paspartoe-Kansentarief: 
€15,00

© Maria Alicia Reyes Amarga/
Don Efren Alcoriza
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Grootschalig onderzoek

NEEM DEEL EN RED 1M2 
REGENWOUD VAN VERDWIJNING

Cultuurhuizen en hun publiek: een prachtige relatie. Om die relatie 
nog sterker te maken, is het natuurlijk interessant om eens in de 
hoofden van die gezellige roezemoezende bende te kunnen kruipen. 
Wat vinden jullie van De kroon? Wat is perfect, wat kan beter? 
En welke impact heeft de coronacrisis op deze band?

cultuur21.be
In het najaar van 2021 wordt 
een nieuw grootschalig pu-
blieksonderzoek georganiseerd 
voor alle Vlaamse en Brusselse 
cultuur- en gemeenschapscen-
tra. Dit gebeurt in navolging op 
de eerdere grootschalige bevra-
gingen en wordt aangeboden in 
partnerschap met Universiteit 
Antwerpen (Prof. Dr. Annick 
Schramme), cult! en LMR.

U houdt ons bezig!
De coronacrisis heeft momen-
teel een enorme impact op de 
maatschappij en het culturele 

leven. De CC’s en GC’s worden 
niet gespaard. Daarom wordt 
begin 2021 een extra luik 
aangeboden rond corona, dus 
voorafgaand aan het uitge-
breide publieksonderzoek van 
het najaar. De impact van 
corona wordt gemeten op 
niveau van het cultuurhuis.

Omdat we als GC De kroon 
er alles aan willen doen om u 
zo snel mogelijk weer in alle 
veiligheid te kunnen ontvan-
gen, stellen we u graag enkele 
vragen over corona en ons 
gemeenschapscentrum.

Impact corona  
 & publieksonderzoek

Paashaas kreeg ook een week extra vakantie 
en trok met Kuiken het Wilderbos in. Het resultaat: 
een reeks tafereeltjes voor groot en klein.

Ga met je familie 
of vrienden op zoek in het 

Wilderbos en probeer zoveel mo-
gelijk schilderachtige tafereeltjes te 
vinden. Bouw samen thuis je eigen 
tafereel en stuur ons je foto, al dan 
niet met een selfie, via Messenger 
of post het op de Facebookpagina 
van De kroon #Paashazenbos. Je 
kan ook een mailtje zenden naar 

dekroon@vgc.be.

Concept en realisatie: Hanneke Paauwe
Zoekperiode: Paasvakantie vanaf 4 april

Succes allemaal!

De 3 origineelste 
inzendingen winnen 

een verrassing, een grote zak 
chocolade eieren om in je 

klas uit te delen of thuis op te 
smullen én een gratis ticket 

voor De Potloodmoordenaar 
op 24 mei voor je 

hele gezin!

We willen u graag vragen de enquete in te vullen op 
onze website gcdekroon.be of op onze Facebookpagina 
www.facebook.com/gemeenschapscentrum.dekroon

Om u te bedanken, redden we 1m2 bedreigd regenwoud voor 
elke ingevulde enquête via de organisatie World Land Trust.
World Land Trust en zijn overzeese projectpartners hebben een 
belangrijke rol gespeeld bij de aankoop en bescherming van meer 
dan 899.311 hectaren tropisch woud en andere bedreigde habitats, 
en samen zorgen zij ervoor dat wereldwijd meer dan 1,6 miljoen 
hectaren land actief worden beschermd. Hartelijk dank! 
Meer info:  www.cultuur21.be www.worldlandtrust.org

Paashazenbos
Zoektocht in Wilderbos
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Studio Koko is een mobiele muziekstudio, 
gericht op het initiëren en muzikaal prikke-
len van kinderen tussen zes en vijftien jaar. 
Je krijgt de kans om verschillende instrumen-
ten te zien, horen en spelen onder begelei-
ding van jonge dynamische muzikanten. We 
gaan nog een stapje verder: met enkele mi-
cro’s nemen we dit proces op en zo maak jij 
samen met ons je eigen liedje. Een muzikale 
opleiding is niet vereist: we gaan samen op 
zoek naar de muziek van’t moment! 

Aan alle kleine 
muzikantjes: 
joepie, wij gaan 
liedjes maken. 
Kom je mee op 
ontdekkingstocht 
in de camper van 
Studio Koko? 
We gaan zingen, 
spelen en vooral 
creatief wezen... 
Breng alle in-
strumenten mee 
die je thuis hebt 
liggen. Of schrijf 
een gedicht/
tekst over alles 
wat je maar kan 
bedenken. 
Misschien komt 
jouw nummer 
wel op de Studio 
Koko CD... 

Muzikanten:
Mien Heyvaert, Dries De 
Maeyer, Federico Bragetti & 
Thomas Van Bogaert

Studio

6 april en 8 april

Prijs
€5
Paspartoe Kansentarief: €2
Tickets 
www.gcdekroon.be/tickets 
Reservaties (verplicht)
02/482 00 10 
dekroon@vgc.be 
Locatie
Dkantine. 
J.B. Vandendrieschstr.19  
1082 St.-Agatha-Berchem
Tijdstip
Dinsdag 6 april  van 14u-17u: 
voor kinderen van 6 tot 8 jaar 
Donderdag 8 april  van 14u-17u:
voor kinderen van 9 tot 11 jaar
Uitsluitend voor kinderen 

info
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Vanaf zaterdag 10 april zijn de biologische 
groentemanden van Raphaël Watelet 
opnieuw verkrijgbaar in Dkantine, na 
reservatie. Het aanbod bestaat voor min-
stens 90% uit groenten die door Raphaël 
zelf zijn gekweekt en beschikken over een 
biologisch keurmerk  van Certisys. 
De productie van de groeten is klimaat-
gebonden, het aanbod varieert dus in 
functie van de seizoenen. Gemiddeld mag 
je per week 6 à 7 verschillende soorten 
groenten verwachten, de productie neemt 
toe naarmate de temperatuur stijgt. Om 
op de hoogte te blijven van het wekelijks 
aanbod en voor informatie over de beta-
lingsmodaliteiten kan je intekenen op de 
nieuwsbrief van Raphaël. Inschrijven kan 
nog, de plaatsen zijn wel beperkt. Wees er 
dus snel bij.

Het vaste aanbod van  
de Groendreefmarkt wordt 
verder uitgebreid met  
drie nieuwe kramen. 

El Merken 
biedt een verscheidenheid van gedroogde 
vruchten en noten aan met unieke sma-
ken, aroma’s en texturen die eigen zijn aan 
de Chileense keuken. Sebastien Mundaca 
kiest ervoor om enkel met basisingrediën-
ten uit de Chileense keuken te werken.

On dirait le sud 
brengt de Franse Provence naar Berchem. 
Het assortiment bestaat uit lokale speci-
aliteiten zoals wijnen, tapenades, olijfolie 
en verschillende honingvarianten. Phillipe 
Maby werkt samen met lokale handelaars 
uit de Provence en is de enige schakel tus-
sen de producent en de klant.  

Grand Mir 
is een microbrouwerij in Lesdain. In de 
oude familieboerderij brouwen Philippe 
en Pascale  artisanale, biologische bieren 
die ze laten gisten op de fles. Op de 
Groendreefmarkt verkopen ze vier varië-
teiten van Grand Mir: een blonde, amber-
kleurige, donkere en robijnrode variant. 

 

Biomanden
vanaf 10 april, elke zaterdag 

van 10u tot 12u

Prijs
Kleine mand: €10
Grote mand: €17
Bestelling 
Bestellen op voorhand
is verplicht
raphaeletchristel@gmail.com 
Locatie
Dkantine. 
J.B. Vandendrieschstr.19  
1082 St.-Agatha-Berchem
Tijdstip
Elke zaterdag van 10u tot 12u

info

Locatie
Aan De kroon
J.B. Vandendrieschstr.19  
1082 St.-Agatha-Berchem
Tijdstip
Elke woensdag van 14 tot 19u

info

1082 tinten 
bio-groenten & smaak in 
Sint-Agatha-Berchem 

De Groendreefmarkt 
Elke woensdag 
van 14u tot 19u 

22 23
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Spel: Bert Dobbelaere 
Tekst en regie:  

Hanneke Paauwe

 8+  €2
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De Potlood- 
 moordenaar

Hanneke Paauwe
8+

Lo
ca

tie
th

ea
te

r

NL

Een intieme vertelling, 
op een feeërieke plek 
in openlucht, over een 
meisje dat haar fantasie 
gebruikt tegen pesters 
op school. Lazslo 
Zsilágyi woont met zijn 
dikke vrouw Fruzsina 
en zijn nichtje Joanna in 
Hongarije. Lazslo speelt 
er viool boven zijn 
hoofd, want hun huis 
is piepklein. Iedereen 
slaapt er rechtopstaand. 
Ze maken er neus aan 
neus ruzie. Op een dag 
verdwijnt Fruzsina. 

Prijs
kinderen (-12j): €2
volwassenen: €4
Tickets 
www.gcdekroon.be/tickets 
Reservaties (verplicht)
02/482 00 10 
dekroon@vgc.be 
Duur: 60 min.
30 min voorstelling, 
nadien 30 min atelier 
(onder voorbehoud)
Tijdstip
Maandag 24 mei om 13u45  
Verzamelpunt aan 
het terras van Dkantine. 
J.B. Vandendrieschstr.19  
1082 St.-Agatha-Berchem

info
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Twee vrouwen zitten voor een caravan. Het 
is ochtend. De ene was al wakker, de andere 
is net opgestaan. Koffie? Thee? Een gesprek 
komt op gang, zoals de dag zich langzaam 
ontspint, in een lichte koortsachtige sfeer. Ze 
zullen bezoek krijgen vandaag ergens tussen 
10 en 17 uur. Wat moeten ze aandoen om er 
als een nette eenheid uit te zien. Ze willen een 
goede indruk maken.  
We weten niet wie er zal langskomen, maar 
ze wachten alsof hun leven ervan afhangt. 
Het heeft iets Becketiaans, dat wachten op, 
maar in dit geval zijn het twee vrouwen die 
erg lijken op Laurel en Hardy. In een caravan 
in the middle of nowhere, hun leven heeft iets 
louche, geen idee waar ze zich echt mee be-
zighouden. In korte pittige dialogen komen we 
erachter wat zich in het verleden afspeelde. 

Huiselijk geweld is een lastig onderwerp, men 
stopt het liever weg, schaamt zich, voelt zich 
schuldig. Daar gaat dit stuk over: weglopen 
omdat je in elkaar geslagen werd en terecht-
komen in een situatie waar dit opnieuw met je 
gebeurt. Desondanks is dit toneelstuk grappig: 
de wreedheid, het sadisme, de extreme situ-
aties en de vernederingen doen ons lachen. 
Het is zo geschreven dat het een komisch ef-
fect heeft, maar ongetwijfeld zal je achteraf de 
bedenking maken hoe schrijnend, pijnlijk en 
vreselijk de band tussen de twee vrouwen is. 

De voorstelling wordt in het Nederlands en 
in het Frans gespeeld, een kenmerk van het 
nieuwe Brusselse theatercollectief, Bxl Wild. 

Tekst  Magne van den Berg 
Vertaling naar het Frans  Esther Gouarné 
Spel, concept  Andréa Bardos, Ina Geerts 

Coach  Peter Vandenbempt  
Decorbeeld Bernard van Eeghem 

Kostuum Lieve Meeussen 
Lichtontwerp Vital Schraenen

Boventiteling Circé Lethem 

Kale 
bomen 
ruisen 
niet

Meer info 
02/482 00 10 
dekroon@vgc.be 
J.B. Vandendrieschstr.19  
1082 St.-Agatha-Berchem
www.gcdekroon.be
Duur 
60 min.
Tijdstip
In het najaar speelt 
deze voorstelling in de theaterzaal 
van De kroon. We houden u 
op de hoogte. 14j+

BXL WILD

info
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s VZW TENNISSCHOOL  
SPORT EN SPEL
Sportvereniging

Paas- en zomerstages tennis en 
multisport van 5 tot en met 12 
jaar (geboren vanaf 2008) voor alle 
niveaus met ervaren gediplomeerde 
Nederlandstalige trainers en gesub-
sidieerd door VGC.

• van 6 tot 9 en van 12 tot 16 april: 
Paasstages
Elke werkdag van 9u tot 16u met 
gratis opvang van 8u tot 17u. 
• van 5 juli tot 27 augustus:
8 zomerstages tijdens de grote 
vakantie 
 

• Deelname is fiscaal aftrekbaar 
tot 13,70 EUR per dag.
• Korting vanaf het tweede gezinslid. 
• Sportcheques worden aanvaard.
• Huurrackets beschikbaar.

Info en inschrijvingen
www.vzwsportenspel.be
ada@vzwsportenspel.be
0472/42.02.59 Ada

BRU-WEST / WEST-IN / 
WEST-UIT / DE WINGERD /  
KOKKERELLEN / ALLES KAN
Vrijetijdsverenigingen

In de eerstkomende maanden blij-
ven fysieke contacten uitgesloten. 
Wel stellen wij heel wat nostalgische 
reportages ter beschikking op onze 
website: www.info-zomaar.com
onder de rubriek ‘Nostalgie’. 
Daar vind je tal van reisreportages,
in afwachting dat het normale leven 
opnieuw mogelijk wordt. 

Van zodra er een mogelijkheid is 
om bvb. opnieuw te gaan wande-
len of te gaan fietsen, wordt dit op 
dezelfde site aangekondigd. 

info_zomaar@telenet.be
02.465.30.21
André de Schutter
Voorzitter FVK-BHG

Elke dinsdag van 19u tot 20u

Conditietraining
Het verbeteren van je conditie is goed 
voor meerdere doeleinden. Je bent 
minder snel moe, je weerstand verbetert 
en een goede conditie verlaagt zelfs de 
kans op hart- en vaatziekten.
Het geeft je een fit en energiek gevoel en 
is belangrijk voor je welzijn.

De groep telt maximum 8 à 10  
deelnemers zodat iedereen de nodige 
aandacht en begeleiding krijgt.

Prijs 
50€ per reeks 
Een reeks telt 17 lessen.
De meeste ziekenfondsen voorzien 
een financiële tussenkomst.
Locatie
Danszaal
Inschrijvingen
via dekroon@vgc.be 
02/482 00 10
-   Trainer: Katleen Smets
  (kinesiste)
         

Eerste les start 
op dinsdag 1 juni 

(onder voorbehoud). 
Voor de laatste 

updates kan je terecht 
op de FB-pagina en de 

website van 
De kroon.

Indien dit niet mogelijk 
is zal de cursus vanaf 

september starten 
(meer info volgt dan in 

volgende SKRAB)

Cursus in De kroon

info
info

info

BruZelle bindt de strijd aan 
tegen menstruatie-armoe-
de door maandverband in 
te verzamelen en deze gratis 
en discreet te bezorgen aan 
menstruerende personen in een 
moeilijke leefsituatie.
In De kroon vind je een inzamelpunt waar je maandverband 
kan doneren om zo ook jouw steentje bij te dragen.
Voor meer informatie, surf naar www.bruzelle.be

Doorbreek de taboes. Verander de regels !

1ste les =
 gratis 
proefles

 18+
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Online proeven van 
klassieke muziek – 
Igor Strawinsky (1882-1971) 

Ook dit voorjaar organiseert het BOp 
in samenwerking met De Markten en 
het Koninklijk Conservatorium van 
Brussel voordrachten rond klassieke 
muziek. Voordrachtgever is Dirk 
Baeten, leraar muziekgeschiedenis 
en specialist van westerse klassieke 
muziek. Na de voordracht volgt een 
optreden van studenten van het 
Koninklijk conservatorium. De lezin-
gen zullen enkel digitaal (via Zoom) 
plaatsvinden. De deelname is gratis, 
inschrijven is verplicht. Na je inschrij-
ving ontvang je dan de zoomlink en 
enkele dagen voordien nog eens een 
herinnering. 

Igor Strawinsky was een Rus met 
Poolse roots. Hij werd geboren in 
een artistiek nest, zijn vader was 
zanger, zijn moeder pianiste. In St. 
Petersburg studeerde Strawinsky 
zowel rechten als muziek. Hij werkte 
oorspronkelijk in zijn geboortestad 
maar vertrok in 1910 naar Parijs. 
De oorlogsjaren bracht hij door in 
Zwitserland en vanaf 1939 leefde hij 
in de Verenigde Staten. Strawinsky 
wordt gezien als een universele 
componist door de veelvuldigheid 
aan genres en stijlen in zijn oeuvre. 
Samen met Bartok en Schönberg kan 
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hij beschouwd worden als één van 
de grondleggers van de moderne 
klassieke muziek. Vooral het ballet Le 
sacre du printemps uit 1913 is een 
mijlpaal in de geschiedenis, zowel 
muzikaal als choreografisch. Na de 
lezing beluisteren we Le sacre in een 
versie voor piano vierhandig door 
pianoduo Mimese, beide studenten 
van het KMC Brussel. 

Prijs
Gratis 
Tickets 
Reservaties 
(verplicht)
02 210 04 60 
info@bop.brussels 
www.bop.brussels
Locatie
Online via Zoom
Tijdstip
vrijdag 2 april van 
9u30 tot 11u30
In samenwerking met 
GC De Markten, het 
Brussels Ouderen-
platform (BOp) en het 
Koninklijk Conserva-
torium Brussel

PROGRAMMA
9u30-10u45: 
Voordracht leraar muziek-
geschiedenis Dirk Baeten 
10u45-11u30: 
Optreden van 
laatstejaarsstudenten 
van het conservatorium

info

Proeven van 
  klassieke muziek 

Igor Strawinsky



Vaccinatie tegen  COVID-19
Bescherm jezelf de anderen
Waarom zou ik me laten vaccineren?

Hoe werkt dat dan?

Vaccinatie is één van de doeltreffendste manieren 
om jezelf en anderen te beschermen tegen een 
aantal infectieziektes die ernstige of zelfs dodelijke 
gevolgen kunnen hebben.

Door te vaccineren zijn we erin geslaagd bepaalde 
epidemische ziektes zoals pokken, difterie, tetanus, 
kinkhoest of polio onder controle te krijgen.

Wanneer een groot aantal personen gevaccineerd 
is, zullen we onze activiteiten kunnen hervatten. 
Aanvankelijk zal er wel nog een deel van de 
beschermingsmaatregelen, afstandsmaatregel-
en en hygiëneregels moeten worden toegepast.

Vaccinatie betekent dat een persoon immuun 
wordt gemaakt tegen een infectieziekte door 
toediening van een vaccin. Dat vaccin activeert 
het immuunsysteem.

Als we ziek worden, gaat het verdedigingsmecha-
nisme van ons lichaam - het immuunsysteem - de 
strijd aan met een microbe (virus, bacterie, …). Het 
produceert dan stoffen om die microbe uit te 
schakelen en ze te laten verdwijnen: antistoffen.

Wanneer we ons laten vaccineren, wordt er een 
onschadelijk gemaakte microbe in ons lichaam 
gebracht. Die maakt ons niet echt ziek, maar ons 
immuunsysteem reageert er wel op door specifieke 
antilichamen aan te maken om ze te bestrijden. Het 
antigeen lokt dus een immuunrespons uit: ons 
lichaam produceert antilichamen die het virus 
herkennen en het bestrijden nog voor we symp-
tomen van de ziekte ontwikkelen.

Als we dan later besmet raken met de echte 
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Een selectie van relevante websites 
en betrouwbare bronnen over 
vaccinatie tegen COVID-19 

• https://coronavirus.brussels/nl/vaccinatie-menu/ 
Voor alle Brussel-specifieke informatie rond 
de vaccinatiestrategie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

• https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie/ 
Site van de federale overheid, voor vragen 
rond de vaccins zelf

• www.fagg.be 
(Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen 
en Gezondheidsproducten) voor informatie 
over de COVID-19-vaccins

• www.laatjevaccineren.be 
Website van het Vlaams Agentschap Zorg en 
Gezondheid met alle informatie rond de vac-
cinatiestrategie in Vlaanderen en bijhorend 
campagnemateriaal

Andere nuttige bronnen
• www.huisvoorgezondheid.be 
bundelt op hun website alles wat u moet 
weten over vaccineren in Brussel. 
• De www.gezondheidenwetenschap.be 
publiceert elke week factchecks rond 
COVID-19 en vaccins. 
Op de website van Logo Brussel 
https://logobrussel.be u corona-updates en 
een inspiratiegids COVID-19 Brussel 
(campagnes, materialen per doelgroep)
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Heb je geen computer? 
Kom langs op het secretariaat van De kroon en 
we maken een print voor je van de 
informatie die je nodig hebt.

Handige telefoonnummers 
• Denk je dat je besmet bent met het
coronavirus en heb je geen huisarts? Bel 1710. 
• Medisch noodgeval 
(ziekenwagen en brandweer)? Bel 112. 
• Nood aan sociale bijstand (een luisterend 
oor, voedsel, huisvesting, schulden, werkloos-
heid, ...)? Bel het gratis nummer 0800 35 243 
van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u.


