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Creatieve 
Kinder-
cursussen
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Qua typo gewone tekst
gebruiken we vaak een Lato

In de affiche is Neutra als font gebruikt
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& Anton

Judith Van Oeckel  
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we uitsluitend om u de ‘SKRAB’ 
toe te zenden en u op de 
hoogte te houden van de 
activiteiten van het gemeen-
schapscentrum en van 
organisaties van de Vlaamse 
Gemeenschap in Brussel.
U kunt uw gegevens in 
ons bestand altijd inkijken of 
aanpassen zoals voorzien in de 
wet van 8 december 1992 ter
bescherming van de privacy.
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•  Druk: 
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Wilt u ’SKRAB’ thuis ontvan-
gen, bezorg uw gegevens 
via gcdekroon.be, mail naar 
dekroon@vgc.be of kom naar 
het onthaal.
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Najaarskalender

Podium

Jeugdaanbod

Muziek

Film

Verenigingen

Co
lo

fo
n

een comedy-
voorstelling van 
Piv Huvluv, een 
atelier rond slam 
poetry en een theater- 
en voorleesworkshop. 
Senioren zijn zeer welkom 
op Dkanjers-activiteiten: 
een film, een operette, een 
quiz en een taartje om van te 
smullen: meer hoeft dat niet te 
zijn.

Fier zijn we ook op onze ex-
perimenteerruimte in Dkantine 
met een straf aanbod van muziek 

en comedy op het 2 vierkante meter 
podium: Quinten Leon leidt aanstormende 
comedians in en Benjamin Steegen en Jeff 
Cardey zijn de straffe singer-songwriters op 
de Comedy/Quality Times. Wie van dat alles 
even wil uitrusten, wees welkom op de film ‘The 
Father’ een ontroerend verhaal over dementie met 
Anthony Hopkins als steracteur. Hartverscheurend 
en beklijvend. Zo zwaaien we het najaar uit en kijken 
dan vooruit naar De kroon Wintert op 16 januari 2022. 
Zet deze hoogdag van de ontmoeting met een brunch, 
neoklassieke pianomuziek en een luisterspel als ode aan het 
leven met stip in je agenda. Geniet ervan!

p. 30 > 31

p. 28- 32

!
 -  Voor 12+ is het dragen van een 

mondmasker verplicht in de 
binnenruimte onder bepaalde 
omstandigheden.

- Ontsmet de handen regelmatig 
en hou voldoende afstand.

.- Indien je aan een tafel zit, mag dit 
met maximum 8 personen, tenzij 
je huishouden groter is. 

- Indien je kort na een bezoek aan 
De kroon positief test, gelieve ons 
daarvan op de hoogte te stellen.

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

- Voor alle evenmenten is  
inschrijven verplicht, tenzij an-
ders vermeld.

- We volgen de richtlijnen van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
rond het gebruik van de COVID-
safety-pass. 

- De maatregelen kunnen worden 
aangepast op basis van de laatste 
beslissingen van de Veiligheids-
raad of Brusselse regio.

-  https://www.laatjevaccineren.be/

Covid-19 maatregelen 

Zinderend najaar 
Vol goede moed kijken we uit naar het najaar. Oktober 
wordt een echte podiummaand met dans, theater en 
literatuur van hoge kwaliteit in onze zaal. Je leest de 
artistieke aspiraties en filosofische bedenkingen van de 
artiesten in mooie interviews verder in deze SKRAB. Al-
lemaal creëerden ze als resident een groot deel van hun 
werk in de theaterzaal van De kroon waardoor ze Sint-
Agatha-Berchem in hun hart dragen.

Hou je van dans, zet dan zeker de voorstelling van 
Elisabeth Borgermans in je agenda die in ‘Zäsur’ 
associatief vertrekt vanuit nostalgische roman-

tiek en revolutionaire verandering. De theaterliefhebbers 
zijn welkom bij ‘Chloé & Anton’ van Amos Tindemans en 
Judith Van Oeckel, twee jonge makers die barsten van het 
talent. Ze brengen een realistisch maar ook filmisch en 
bij wijlen filosofisch meta-theater over een relatiebreuk 
waarin velen zich zullen herkennen. Andréas Bardos en 
Ina Geerts vertrekken in ‘Kale bomen ruisen niet’ van 
een tekst van Magne van den Berg en brengen een 
verhaal over huiselijk geweld en eenzaamheid. Thema’s 
die vandaag erg actueel zijn. BXL Wild is een erg speciaal 
gezelschap omdat ze als Brussels collectief meertaligheid 
in het hart dragen.

Waar we erg naar uitkijken is de literatuuravond 
met Lize Spit die komt vertellen over haar nieu-
we boek ‘Ik ben er niet’. Samen met muzikant 

Marc Gaij en dichter Vanessa Daniëls zoomt voormalig 
cultuurbeleidscoördinator Marc Bultereys in op het thema 
geestelijke gezondheidszorg met een link naar de gekende 
dichter Jotie T’Hooft. Met grote dank aan Curieus 1082 
en de bib om deze avond mee te organiseren.

De kroon zet ook erg in op een doelgroepenwerking. 
Kinderen kunnen hun hart ophalen tijdens de creaweken 
‘Fantastisch fantaseren’ en ‘Helden op papier’ en zijn 
welkom op de kinderkunstendag van 21 november met 

Teksten SKRAB januari en februari graag 
binnen ten laatste op 15 november 2021 

via dekroon@vgc.be of op 
J.B. Vandendrieschstraat 19

1082 St.-Agatha-Berchem

Wij zoeken een sociaal-cultureel werker (niveau B)
Voltijds contract van bepaalde duur met kans op verlenging

Je bent een buurtwerker en stadsverkenner/ontwikkelaar. Je leert de stad te zien, 
te horen, te begrijpen, te betrekken en je rol te kiezen bij het vormgeven ervan. 
Je brengt op een doordachte manier een maatschappij in beweging, doet aan cul-
tureel en educatief werk en werkt aan gemeenschapsvorming en sociale cohesie. 
Solliciteren kan tot 15 oktober 2021. Meer info: www.gcdekroon.be
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 BLED

Opnieuw  
van start
Ook de BLED-werking (Berchem 
Lokaal & Duurzaam) is opnieuw van 
start gegaan met de wederkerende 
BLED’donderdag-activiteiten  
in Dkantine.

Voor de spelletjesavonden verwel-
komen we als nieuwe organsiator 
Steve Vandenberghe. Noteer alvast 11 
november en 9 december om samen 
met je kroost, alleen of met vrienden 
gezelschapsspelletjes te komen spelen. 
Breng gerust zelf een spel mee of kies 
er eentje uit aan onze toog. Meer info 
via steve.vandenberghe@gmail.com

21 oktober, 18 november en 16 de-
cember zijn voorbehouden voor Naai 
ça pique, het crearief naaiatelier. Sinds 
het najaar van 2019 worden er regel-
matig beginnerscursussen georgani-
seerd. Deze cursus is volledig gratis, je 
moet alleen zelf materiaal meebrengen. 
Niemand minder dan Michèle Vander 
Bracht, een professionele naaister uit 
Berchem, zal je met raad en d(r)aad 
bijstaan.  

info

info@bled1082.be
www.gcdekroon.be

S 
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BM

DK

Dkanjers DoornroosjeS T
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Tussen 
nostalgie en 
verandering 

Interview met Elisabeth Borgermans, 
choreografe van

Zowel de nostalgische romantiek als 
de revolutionaire verandering staan 
centraal in je werk. Hoe kneed je 
deze twee concepten tot een cohe-
rent geheel?
In mijn werk staan de vragen rond 
wat verandering is en welke facto-
ren nodig zijn om deze verandering 
te laten plaatsvinden inderdaad 
centraal. De marxistische politica 
Rosa Luxemburg schrijft over het 
misverstand dat revolutie en refor-
matie elkaar uitsluiten. Ze worden 
vaak afgebeeld als de twee recepten 
voor politieke omwenteling waartus-
sen men kan kiezen, afhankelijk van 
de situatie, maar Rosa Luxemburg 

zegt juist dat dit niet het geval is. Het 
zijn niet zomaar producten in een 
etalagewinkel die je kan uitkiezen 
afhankelijk van de situatie (lacht). 
Beiden vullen elkaar aan en zijn terug 
te vinden in vele scharniermoment in 
onze geschiedenis. Een gelijkaardige 
dynamiek van ontstaan en verande-
ring is te vinden in de romantiek. De 
Duitse dichter, Friedrich Hölderlin, 
staat aan de wieg van de romantiek. 
Dit terwijl mijn andere inspiratie, 
Gustav Mahler, juist het einde van 
de romantiek en het begin van de 
moderniteit betekent. Beide kunste-
naars hebben dus een belangrijke 

rol gespeeld binnen de Westerse 
kunstgeschiedenis. Door mijn samen-
werking met dramaturg Alain Franco 
zijn er nog vele andere stemmen en 
invloeden het werk binnengeslopen. 
Door in dialoog te treden met onder 
andere Yvonne Rainer, Alban Berg 
en Pierre Boulez is het werk uitein-
delijk opengetrokken en pluralistisch 
gemaakt.

Hoe vertaal je dit dan naar dans?
Mijn dans is heel associatief tot 
stand gekomen. Aan de hand van 
analyses van enkele symfonieën van 
Gustav Mahler heb ik choreografieën 
gecomponeerd. Deze heb ik ver-
volgens ‘Mahler-dansen’ genoemd. 
Hetzelfde deed ik met Hölderlin. In 
mijn oude jeugdliefde, black metal, 
vond ik een hedendaagse variant 
van deze romantische kunsten. Dus 
ik vroeg me af: “wat is dan metal-
dansen?” Vroeger op punk-feestjes 
ging ik vaak slamdancen en pogoën 
in de moshpits. De bewegingen die 
daaraan verbonden zijn, heb ik dan 
ook verwerkt in de choreografie van 
Zasür.

Je was resident in zowel De Brakke 
Grond in Amsterdam als in De kroon 
in Brussel. Merk je een verschil tus-
sen beide kunstscenes?
Daar is zeker een verschil tussen. 
In het algemeen merk je in Brussel 
nog een grote invloed van beroemde 
makers uit de jaren ‘80 zoals Wim 
Vandekeybus en Anne Teresa de 
Keersmaeker. In Amsterdam en 
Nederland merk je dat een andere 

Zäsur
©
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Romantische symfonieën in 
combinatie met black metal. 
Je houdt het niet voor moge-
lijk, maar Elisabeth Borger-
mans verenigt beide stijlen 
in haar nieuwste voorstelling 
Zasür. Ze vertelt over haar 
voeling met Duitse dichters, 
haar oude jeugdliefde en haar 
invloeden en ambities.

“In black metal vond 
ik een hedendaagse 
variant van deze 
romantische kunsten.”

▷
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Zäsur

esthetiek de boventoon voert, omdat 
er een andere dansgeschiedenis 
van belang is geweest. In De Brakke 
Grond merk je dat natuurlijk minder 
omdat zij zeer gericht zijn op Vlaamse 
kunstenaars.

Word je zelf beïnvloedt door de inter-
nationale dansscene die aanwezig is 
in Brussel?

Absoluut. In de eerste plaats door de 
artistieke medewerkers in Zasür zoals 
Bryana Fritz, Thomas Vantuycom en 
Alain Franco. Dat zijn zeker invloeden 
die een rol spelen. Voor de rest … (stilte)
Dat is lastig om te definiëren natuurlijk. 
Het is zoals een vis die in het water 
zwemt en zich dan ineens afvraagt: 
“in welk water ben ik eigenlijk aan het 
zwemmen?” (lacht)

Heb je zelf internationale ambities?
Jazeker! Door mijn residentie in De 
Brakke Grond en samenwerking met 

DansBrabant in Tilburg heeft Ne-
derland natuurlijk een belangrijke 
rol voor mij, maar ik zou zeer graag 
ook in Wenen spelen gezien het rijk 

verleden die de symfonische muziek 
daar heeft. Na mijn première op het 

C-TAKT Festival in Genk en de 
voorstellingen in De kroon en 

de Warande ben ik dus aan 
het lonken naar residen-

ties in Duitsland en 
Oostenrijk.

Elisabeth Borgermans
30 september en 1 oktober
om 20u

· Elisabeth Borgermans: 
choreografie en uitvoering
· Alain Franco: muzikale 
dramaturgie en montage)
· Artistieke samenwerking: 
Bryana Fritz, Thomas 
Vantuycom en Lenneke 
Rasschaert
· Coproductie: C-TAKT, 
DansBrabant, Vlaams 
Cultuurhuis De Brakke 
Grond, Perpodium)
· Partners: Cultuurhuis  
de Warande,  
GC De kroon

Tijdstip Zäsur
donderdag 30 september en 
vrijdag 1 oktober om 20u
Locatie
Grote Zaal De kroon
Prijs
€5 / €2: Paspartoe kansentarief 
& 65+ 
Tickets 
Reservaties (verplicht)
www.gcdekroon.be/tickets 
02/482 00 10 
dekroon@vgc.be

info

▷
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Jazz, 
Brussel 
en zwarte 
komedie

Interview met Ina Geerts van

BXL Wild

Waarom hebben jullie ervoor 
gekozen dit stuk te spelen?
Ik had al enkele stukken van 
Magne van den Berg gelezen en 
gezien, toen ik op een Franse 
website wat werken aan het 
lezen was. Daar kwam ik de tekst 
“Privées des feuilles, les arbres ne 
bruisent pas” (de Franse vertaling 
van “Kale bomen ruisen niet”) 
tegen en ik was meteen ver-
kocht. In de eerste plaats omdat 
het werk voor twee vrouwen 
is geschreven, iets dat je niet 
vaak tegenkomt. In de tweede 
plaats omdat het een gelaagd 
stuk is waar zeer veel thema’s 

in verborgen liggen. Zo slaagt 
Magne van den Berg erin om 
huiselijk geweld, geweld tegen 
vrouwen, weglopen, verdriet en 
eenzaamheid op een subtiele en 
toch geestige manier naar voren 
te brengen zonder een ééndui-
dige boodschap te prediken. 
Daarnaast is het een dynamisch 
stuk dat als een jazz-compositie 
tussen de twee acteurs ritmisch 
heen-en-weer pingpongt. Zoals 
in “Wachten op Godot” heerst er 

“De Brusselse jeugd die 
kwam kijken herkende 
zich volledig in hoe wij 
speelden met de taal.

Twee vrouwen voor een ca-
ravan treden in dialoog over 

kleren en het leven. Wach-
tend op bezoek “tussen 10 
en 5”, neemt een tragische 
geschiedenis steeds meer 

vorm aan. Nochtans is het een 
zeer geestig stuk. “Een zwarte 

komedie” zoals Ina Geerts, 
één van de twee acteurs, 

het verwoordt. “Kale bomen 
ruisen niet”, geschreven door 

Magne van de Berg, is nu 
vertaald naar de Vlaams- en 

Franstalige context van Brus-
sel, gespeeld door Ina Geerts 

en Andréa Bardos.

▷
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een ongelijke machtsverhouding 
tussen de twee personages, maar 
toch kunnen ze beiden niet zon-
der elkaar. Het is de combinatie 
van al deze thema’s die elke lezing 
een nieuwe twist geeft. Een werk 
is pas echt goed als het je kan 
blijven triggeren tijdens het spe-
len en dat maakt dat Andréa en ik 
hierop verliefd zijn geworden.
De thema’s huiselijk geweld en 
eenzaamheid doen onvermijdelijk 
denken aan wat deze pandemie 
teweegbracht in onze maatschap-
pij. Heeft corona een invloed 
gehad op de keuze van dit stuk?

Zeker en vast. Het zijn thema’s die 
altijd bestaan hebben, maar waar 

zeer weinig over gesproken wordt. 
Door al de lockdown’s zijn deze 
thema’s nog meer aan de orde. 
Omdat het stuk maar door twee 
acteurs gespeeld wordt, was het 
ook heel wat makkelijker om af te 
spreken. Elke week kwamen we 
wel samen in een bos om de tekst 
te onderzoeken.

Jullie zitten samen in het col-
lectief BXL WILD, wat maakt dit 
kunstenaarscollectief zo bijzon-
der?
Samen met Circé Lethem heb ik 
dit collectief in 2017 opgericht, 
met als uitgangspunt meertalig-
heid. In Brussel wordt er voortdu-
rend gewisseld tussen het Frans, 

BXL WILD
15 oktober
om 20u
 

Kale 
bomen 
ruisen 

niet

info Tijdstip KALE BOMEN 
RUISEN NIET
vrijdag 15 oktober om 20u
Locatie
Grote Zaal
Prijs
€5 / €2 Paspartoe kansentarief 
en 65+
Tickets 
Reservaties (verplicht)
www.gcdekroon.be/tickets 
02/482 00 10 
dekroon@vgc.be

NL FR 14+

Nederlands, en vele andere talen, 
zeker door mensen die bilingue 
zijn. Wij willen deze realiteit een 
plaats geven op het podium door 
samen te werken met meertalige 
acteurs. We merken dat dit veel 
mensen aanspreekt. Tijdens onze 
eerste voorstelling, “Backstage”, 
hebben we bijvoorbeeld voor 
scholen gespeeld. De Brusselse 
jeugd die kwam kijken, herkende 
zich volledig in hoe wij speelden 
met de taal. Ons uiteindelijke 
doel is om in en door theater, de 
Franstalige en Nederlandstalige 
gemeenschap samen te brengen.

Th
ea

te
r

▷

· Duur: 70 min
· Tekst: Magne van den Berg

· Vertaling FR: Esther Gouarné
· Spel, concept: Andréa Bardos, Ina Geerts

· Coach: Peter Vandenbempt

met boventiteling
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Jonge 

kunstenaars 
in opgang

Een relatiebreuk, leed en verlies. Deze pijnlijke 
thema’s kozen Chloé (Judith Van Oeckel) en 
Anton (Amos Tindemans) voor hun eerste eigen 
productie. In een heus meta-theater maken ze 
een voorstelling over verdriet op het podium. 
“Chloé en Anton”; even realistisch als de drama-
films Blue Valentine en Marriage Story

Waarover gaat het stuk?
Judith: Chloé, mijn personage, is 
een danseres. Zij zit in een relatie 
met Anton, waar ze al zeer veel 
voorstellingen mee heeft ge-
speeld. Maar zij is super ambitieus 
en wil niet blijven vasthangen aan 
Anton. Hij, aan de andere kant, 
heeft Chloé nodig voor zijn succes. 
De relatie komt in zijn nadagen als 
Anton te weten komt dat Chloé 
een job heeft gekregen in London. 
Dit betekent het einde van hun 
samenwerking én relatie.
Amos: Anton wil de relatie nieuw 
leven inblazen terwijl Chloé juist 

afstand wil. Het was mijn doel om 
het stuk zó realistisch te maken 
dat mensen naar iets kijken wat 
perfect op dat moment kan plaats-
vinden. Op een bepaalde manier is 
het filmisch theater. In de kunsten 
moet er plaats zijn om over alles te 
praten, maatschappelijke proble-
men aan te kaarten en taboes 
te doorbreken. Niet alles moet 
weggelachen worden en een ko-

medie worden. In dit stuk nemen 
mentale gezondheid en toxische 
mannelijkheid een belangrijke rol 
in. Anton is iemand die door de 
maatschappelijke perceptie op de 
gedragingen van de man, moeilijk 
zijn gevoelens kan uiten. Daardoor 
maakt hij dingen kapot.
Judith: Het gaat over een relatie-
breuk, de gesprekken binnen een 
relatie, de aanleidingen naar een 
breuk, enzovoort. Ik hoor van veel 
mensen dat zij zich daarin herken-
nen.

Kunnen jullie iets meer zeggen 
over het creatieproces?
Amos: Ik ben beginnen schrijven 
uit een bepaalde noodzaak. Het 
was iets dat ik echt wou en moest 
doen. Op een bepaald moment 
in mijn leven besefte ik dat ik iets 
wilde doen waar ik echt alles voor 
kon geven. Gebaseerd op mijn ei-
gen gevoelens en enkele films heb 
ik dan de eerste versie van dit stuk 
geschreven. Op het eindejaarsfes-
tival Generation XII van P.A.R.T.S. 
ben ik Judith tegengekomen. Ze 
was haar tekst aan het opzeggen 
toen ze langsliep en ik dacht: “Oh 
fuck ja!” Ik heb haar toen aange-
sproken en vanaf dan zijn we in 
contact gebleven.

Judith: In mij heeft hij dan Chloé 
gevonden. Dat doet me wel iets. 
Ik had de tekst gekregen toen die 
voor hem klaar was. Vanaf dan zijn 
we hem pas echt beginnen aan-
passen. Dit heeft ervoor gezorgd 
dat de rol van Chloé op mijn lijf 
geschreven is. Het maakt het ook 
makkelijker aangezien ik nooit 
echt een masker moest opzetten. 

In het algemeen vond ik het een 
zeer leerrijke ervaring. Je komt net 
uit school, je weet niet goed hoe 
of wat. Met deze tekst zijn we met 
zo weinig mogelijk hulp van bui-
tenaf te werk gegaan. We hebben 
alles zelf moeten uitzoeken.

Judith Van Oeckel & Amos Tindemans  
presenteren Chloé & Anton

▷

“In de kunsten 
moet er plaats zijn 
om over alles te 
praten.”

· Judith Van 
Oeckel (Dans 

& spel)
· Amos 

Tindemans 
(tekst & spel)

· Randi De 
Vlieghe 

(coaching)
· Gilles Pollak 

(lichtontwerp)
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info Tijdstip Chloé en Anton
vrijdag 8 en 
zaterdag 9 oktober om 20u
Locatie
Grote Zaal De kroon
Prijs
€5 / €2 Paspartoe kansentarief 
en 65+ 
Tickets 
Reservaties (verplicht)
www.gcdekroon.be/tickets 
02/482 00 10 
dekroon@vgc.be

NL 16+
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Amos: We zijn op verschillende 
plaatsten in residentie geweest, 
voornamelijk in gemeenschaps-
centra in Brussel. In De kroon 
hebben we belangrijke dingen 
verwezenlijkt. We hebben hier 
veel try-outs gespeeld en de ploeg 
heeft ons echt opgevangen. Het 
klopt gewoon dat we het hier nu 
ook kunnen spelen voor een echt 
publiek.

Wat zijn jullie huidige projecten of 
toekomstige ambities?
Judith: Door corona waren mijn 
mogelijkheden erg gelimiteerd. 
Met een vriendin van P.A.R.T.S. 
zijn we juist begonnen aan een 
eigen project over authenticiteit. 
Daarnaast ben ik mijn master in 
performance aan het afmaken aan 
het KASK in Gent.
Amos: Ik ben blij met de realisti-
sche stijl die dit stuk bezit, maar ik 

ben niet van plan om meteen aan 
een nieuw werk te beginnen. Door 
deze ervaring heb ik gemerkt dat 
ik zeer graag acteer en dat hoeft 
niet per se in mijn eigen werk te 
zijn. Het is in het spelen dat ik in 
de toekomst het liefst wil worden 
uitgedaagd.

Chloé & 
Anton

▷

Judith Van Oeckel  
& Amos Tindemans

8 en 9 oktober om 20u
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‘Voor mij 

mogen mijn 
boeken als 
ik dood ga 

ook mee 
verdwijnen. 

Ik schrijf voor 
de mensen 

rondom mij’

Op 6 oktober komt auteur Lize Spit (Het Smelt, Ik ben er 
niet) vertellen over haar nieuwe boek, de verfilming van 
haar eerste roman en over haar schrijverschap in het al-
gemeen. Met een klein interview konden we al een voor-
smaakje te pakken krijgen van wat de avond zal brengen. 

De avond draagt de naam van Jotie 
T’Hooft. Wat betekent zijn werk 
voor jou, als schrijver en als lezer?  
Lize Spit: Het romantische van zijn 
poëzie trekt mij aan, al moet ik wel 
in de juiste stemming zijn om zijn 
werk te kunnen lezen. Hij schuwt 
de grote gevoelens niet, zoals 
het doodsverlangen, maar komt 
daar mee weg, omdat hij ook zo’n 
broos kunstenaarschap leidde. Het 
is onvoorstelbaar dat hij op zo’n 
jonge leeftijd geschreven heeft 
wat hij schreef, alsof hij al een 
heel leven geleid had. Zijn vroege 
dood is een van de grootste verlie-

zen voor het huidige poëziewezen. 
Mijn lievelingsgedicht van hem is 
‘Schuldbekentenis’. 

Lees je eigenlijk zelf veel? En zijn 
gedichten of literatuur iets dat je an-
ders gaat consumeren als je schrijft?  
Lize: Ik kan lezen en schrijven niet 
loskoppelen. Daardoor is lezen 
voor mij niet altijd ontspannend, 
omdat ik altijd dat oog op het 
schrijven heb. Het is wel niet zo 
dat ik enkel graag lees in het genre 
waarin ik zelf schrijf. Zeker bij po-
ezie ligt dat heel ver uit elkaar. Ik 
ben nu zelf aan een poëziebundel 

▷
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bezig, die volgend jaar zal verschij-
nen, maar ik lees graag gedichten 
die eigenlijk helemaal niets te ma-
ken hebben met mijn eigen stijl. 
Terwijl ik het werk van bijvoor-
beeld Jotie T’Hooft graag lees, 
zou ik zelf nooit zoiets schrijven. 
Bij proza ligt het dichter bij elkaar: 
de boeken die ik lees leunen vaak 
dichter bij mijn eigen werk aan. 

Vind je dan nog ontspanning in 
lezen? 
Lize: Een lichtvoetig boek lezen, 
puur als ontspanning doe ik 
eigenlijk niet. Ik merk ook dat ik 
echt een kritische lezer ben. Ik kan 
geen slecht boek lezen. Dan kijk ik 
liever een film want heel vaak vind 
ik de taal toch te belangrijk bij het 
lezen van een boek. De beeld-
spraak moet origineel genoeg zijn. 
Als het te clichématig is, haak ik 
af. Een boek moet mij vastgrijpen 
en meeslepen. De overtuiging 
dat moet afwerken waaraan je 
begint, is dus niet iets waar ik aan 
vasthoud bij het lezen van boeken. 
Dat is een beroepsafwijking.  

Je hebt een master scenario-
schrijven aan het RITCS. Je eerste 
roman ‘Het Smelt’ wordt nu ook 
verfilmd. Heb je al beelden in 
je hoofd als je schrijft? In welke 
mate speelt het visuele een rol in 
je schrijfproces?  
Lize: Ik denk heel vaak in scènes. 
Als ik schrijf zie ik een camera 
voor mij. In mijn twee vorige 
boeken zijn de personages ik-
vertellers. Dan is het alsof hun 
hoofd een camera is die door de 
ruimte beweegt en het verhaal 
capteert. Als ik in derde persoon 
schrijf is het anders, dan ben ik 
zelf de camera. Dan kijk ik zelf 
vanuit een bepaald standpunt naar 
mijn personages. 

Hoe begin je aan het schrijven van 
een roman? Op welke moment 
beslis je dat je een idee of een 
concept gaat uitwerken tot een 
roman?  
Lize: Het startpunt is een gevoel 
dat ik heb. Een geraaktheid ten 
opzichte van iets. Aan mijn vorige 
boek ben ik begonnen toen er in 
mijn leven iets moeilijks gebeurde. 
Ik ben dat van me beginnen 
afschrijven. Toen al met het idee: 
hier ga ik een boek over schrijven.  
Voor mijn derde roman weet ik al 
waarover het zal gaan. Ik heb de 
thema’s en personages. En nu, in 
dat voorbereidend werk, begin 
ik mezelf op te leven binnen het 
thema, informatie te verzamelen 
en mogelijke hoofdstukken te 
bedenken. Dat gebeurt allemaal 
nog voor ik begin te schrijven. 
Het begint dus met een gevoel en 
daaruit komen de personages en 
het thema, een soort van verhaal-
verloop, een beginpunt en een 
eindpunt. Pas dan komt de rest. 

Heb je al zo’n gevoel gehad maar 
dat het uiteindelijk niet tot een 
roman kwam? 
Lize: Tot nu toe is dat nog niet 
gebeurd. Voor mijn derde roman 
zou het wel kunnen dat het thema 
niet meer relevant is tegen dat ik 
het uitbreng. Het boek zou gaan 
over de band tussen een vader en 
dochter. Ik heb zelf geen kinde-
ren maar moest ik in de komende 
jaren een kindje krijgen, kan ik me 
voorstellen dat ik helemaal anders 
tegenover dat thema zou aankij-
ken. Soms kan je je eigen verhalen 
ontgroeien. Bij de vorige twee 
boeken was dat niet het geval 
omdat mijn leven niet grondig 
veranderde tijdens het schrijven 
ervan.   

Moest je één boek, zelf geschreven 
kunnen hebben. Welk zou dat dan 
geweest zijn?  
Lize: Ik kan enorm bewonderen wat an-
dere mensen maken en er zelfs jaloers 
om zijn. Dan speelt de gedachte: had ik 
dit ook maar gemaakt. Recent ervoer ik 
dat bij een dichtbundel met het verza-
meld werk van Menno Wigman. Daarbij 
had ik echt het gevoel van “Wauw, als 
ik kon dichten als Menno Wigman, dan 
zou ik echt gelukkig zijn” (lacht). Terwijl 
zijn werk helemaal anders is dan wat 
ik nu zelf aan het schrijven ben, toch 
zou ik het heel graag kunnen. Hij is 
technisch heel sterk en ik hou van zijn 
manier van rijmen. Er zit ook een heel 
mooie evolutie in zijn werk, van de 

Lize Spit 
woensdag 6 oktober om 20u

’T Zit in 
T’Hooft

beginjaren tot de laatste jaren van zijn 
leven. Zo’n evolutie zou ik ook wel willen 
doormaken: blijven groeien in mijn werk. 

Denk je daar soms over na, over wat je 
achterlaat? Over je legacy? 
Lize: Niet echt. Ik ben niet iemand die 
schrijft om te blijven. Voor mij mogen 
mijn boeken als ik dood ga ook mee 
verdwijnen. Ik schrijf voor de mensen 
rondom mij. Mijn boeken gaan ook echt 
over communicatie met het nu. Ik weet 
bovendien niet hoe mijn boeken zouden 
gelezen worden over 50 jaar, wanneer 
de tijdsgeest is veranderd. Het lijkt mij 
zelfs vervelend, omdat je dan op een 
heel andere manier wordt beoordeeld. 

▷

info Tijdstip
woensdag 6 oktober om 20u
Locatie 
Grote Zaal De kroon
J.B. Vandendrieschstr.19  
1082 St.-Agatha-Berchem
Prijs
€5 / €2 Paspartoekansentarief 
en 65+
Tickets 
Reservaties verplicht
www.gcdekroon.be/tickets 
02/482 00 10 
dekroon@vgc.be

NL ALL

Een organisatie van Curieus 1082 
i.s.m. De kroon en de Bib
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Met:
auteur Lize Spit
dichter Vanessa Daniëls
muzikant Marc Gaij
regisseur Marc Bultereys
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Een creatieve 
kindercursus 
rond alle vormen 
van verbeelding en 
improvisatietheater. 

Fantaseer je soms over 
verre landen of gekke 
wezens? Deze week 
brengen we je verbeelding 
tot leven op het podium. 
We maken theater over 
liefdesverhalen, dappere 
helden, aliens uit de toe-
komst en nog veel meer. 
Alles is mogelijk, als je 
het je maar kunt inbeelden. 

 
Leeftijd en tijdstip:
kinderen van 9 tot 11 jaar 
Van 9u tot 16u met op-
vang van 8u tot 9u  
en van 16u tot 17u 
 
Prijs: 
€ 45 
Prijs 2e kind: €37,5 
Prijs vanaf 3e kind: 
€33 
Paspartoe- 
kansentarief: 
€15
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3 tot 7 januari ‘22

3 tot 5 november ‘21

Helden 
op papier

Fantastisch 
fantaseren

Een creatieve kindercursus 
rond striptekenen in het 
thema superhelden. 

Iedereen kent Spiderman of 
Superman wel. Maar nu is het 
aan jou. Hoe zal je superheld 
er uit zien? Welke krachten 
heeft hij of zij? Deze zoek-
tocht combineren we met 
verschillende tekenstijlen en 
-technieken waarmee jij je 
eigen stripboek maakt! 

Leeftijd en tijdstip:
kinderen van 6 tot 8 jaar 
Van 9u tot 16u met 
opvang van 8u tot 9u 
en van 16u tot 17u 

Prijs: 
€ 75 
Prijs 2e kind: €62,5 
Prijs vanaf 3e kind: €52 
Paspartoe-kansentarief: €15 

Beide cursussen zijn een  organisatie van GC De kroon ism 
GC De Platoo en GC De Zeyp. Inschrijvingen 3-5j, 6-8j en 

9-11j kan ook bij GC De Zeyp of bij GC De Platoo. 

In samenwerking 
met improvisatie-
gezelschap 
Terboenk! 
(www.terboenk.be)

 
Inschrijven: 
www.gcdekroon.be/tickets 
of aan het onthaal van  
GC De kroon 
J.B. Vandendrieschstraat 19, 
1082 Sint-Agatha-Berchem
 

 
Inschrijven: 

Aan het onthaal van  
GC De kroon of  

www.gcdekroon.be/tickets 
J.B. Vandendriesch-

straat 19, 1082 
Sint-Agatha-

Berchem
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Tijdstip
15u30
Locatie
Grote Zaal De kroon
Prijs
Prijs: €5 / €2 Paspartoe 
kansentarief
Inschrijven
Reservaties (verplicht)
www.gcdekroon.be/tickets 
02/482 00 10 
dekroon@vgc.be

Inschrijven
Reservaties (verplicht)
www.gcdekroon.be/tickets 
02/482 00 10 
dekroon@vgc.be
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Op dinsdagen vanaf 14u 

Dkanjers
De allereerste 
keer
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26 oktober
Film: Lourdes 
Regie: Thierry Demaizière  
& Alban Teurlai
Een beklijvende documen-
taire over het alom bekende 
Lourdes. Een prachtig in beeld 
gebracht portret over de 
grote en kleine verhalen van 
de pelgrims, die elk met hun 
eigen redenen heil zoeken in 
het bedevaartsoord.  

23 november
Theater: Doornroosje 
Het Brussels Operettetheater 
speelt hun versie van het klas-
sieke sprookje ‘Doornroosje’  

21 december
Dkanjers Quiz  
Verzamel je slimste vrienden 
en kom kwissen. Met vragen 
over alle onderwerpen, dus 
ook jij zal heel wat weten.
 

Tijdstip vanaf 14u
Locatie De kroon
Prijs €1
Tickets 
Reservaties (verplicht)
02/482 00 10 
dekroon@vgc.be

info

Piv Huvluv brengt stand-up comedy voor 
kinderen met een garantie op de gulle lach. In 
‘De allereerste keer’ beleef je Piv’s groei naar 

zelfstandigheid: de mislukkingen, de onver-
wachte wendingen, de gênante situaties, de 

overwinningen, … Hij heeft het over zijn eer-
ste boek, het eerste optreden met de kleuter-
klas, de eerste nieuwjaarsbrief, de eerste keer 

alleen thuis, voor de eerste keer boodschap-
pen mogen doen, de eerste spreekbeurt, het 

eerste liefje en nog zoveel meer.

In GC De kroon tussen 13u-15u  
- Workshop ‘slam poetry ‘door TRILL (8-12j): 
Spelen met taal, tussen rappen en dichten.  
- Workshop ‘toneel en theater’ van de Berchemse 
Academie (8-12j): Acteren en verhalen verzinnen, 
in de spotlights, de slappe lach krijgen, raaskallen 
en brallen,…  
  
In de Nederlandstalige bibliotheek 
tussen 13u30-15u   
- Workshop voorlezen (kinderen met hun ouders)  
- Voorlezen, hoe doe je dat? Woordkunstenares 
Katelijne Billet geeft tips en technieken mee die 
van jou de ideale voorleesouder maken! 

Tijdens de kunstendag voor kinderen kan je ook  
proeven van inspirerende ateliers rond taal. 

  
  

Deze maandelijkse activiteiten voor senioren hoeven 
intussen geen introductie meer. Ook dit najaar heeft De 
kroon weer heel wat in petto voor 60 plussers.

22

Piv Huvluv

NL 8+

info



Tijdstip vrijdag 19 november om 19u 
Prijs: gratis
Locatie: nader te bepalen onder 
voorbehoud van de evolutie van de 
maatregelen ter bestrijding van corona

Wil jij zelf ook 
eens op dit 

podium staan?
Neem dan zeker 
contact op met 

Pieter Gouvart op

 pietergouvart 
@hotmail.com 
en pieter.pyck 

@vgc.be
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26 november om 20u

Quality 
Time

TROUVEURS 

De Quality Time concertjes in Dkantine
zijn ondertussen al een paar jaar een
ideaal podium voor jongere Brusselse
artiesten om hun eerste plankenkoorts te

overwinnen, maar ook gevestigde
artiesten komen er graag om een
nieuw programma uit te proberen
bij een aandachtig luisterend

publiek. Deze concerten zijn een
organisatie van GC De kroon
in samenwerking met Pieter
Gouvaert en Curieus 1082.   

info

Tijdstip
Vrijdag 26 november 

om 20u 
Locatie 

Dkantine
J.B. Vandendrieschstr.19  

1082 St.-Agatha-Berchem
Prijs

Gratis
Tickets 

Reservaties verplicht
www.gcdekroon.be/tickets 

02/482 00 10 
dekroon@vgc.be

Als hedendaagse troubadours 
brengen Benjamin Steegen (BE) 
en Jeff Cardey (CA) de mooiste 
en ontroerendste liedjes van hun 
favoriete singer-songwriters. 
Liefhebbers van americana en 
schoon volk zoals Townes Van 
Zandt, Blaze Foley en John Prine 
komen zeker aan hun trekken.

Benjamin en Jeff leerden elkaar 
kennen in de Europese bluegrass-
scene, waar ze elk speelden bij 
topbands in het genre (Sons of 
Navarone, Rawhide, Louvat Bros) 
met optredens in heel Europa, de 
VS en zelfs India. Toen ze enkele 
jaren geleden hun talenten bun-
delden, bleek de som zoveel meer 
dan de delen. Hun intimistische 
en fijngevoelige aanpak maakte 
meteen indruk.

“Geen toeters en bellen, maar 
ingetogen, bloedmooie, ontroe-
rende en melancholische uitvoe-
ringen van betoverende songs. 
Je kon een speld horen vallen en 
dat was helemaal de verdienste 
van het duo, dat de trieste songs 
op magistrale wijze uitvoerde. 
Ze raakten tot in het diepste van 
je vezels. En die kunst is maar 
weinigen gegeven.” (Marc Deckx, 
cultuurcentrum Komdis)
“Deze songs hebben een helende, 
troostende werking. Bovendien 
zit er niet zelden een flinke dosis 
humor in of achter, en meestal 
hangt aan de song een anekdote 
vast. Etherische schoonheid. 
Gaan zien, die Trouveurs. Zal 
geen enkele muziekliefhebber 
spijt van hebben.” (Rootsti)

Geen opgelegd akkoordenschema, geen 
bestaande melodieën, maar een half uur 
lang freewheelen over geïmproviseerde 
riffs, ritmes en dynamiek, met op het einde 
zowat het hele publiek mee op het podium. 
Zo doet de academie het nog steeds. De 
muzikanten vertrekken niet meer van tien 
op voorhand geselecteerde nummers, maar 
eerder van een eigen ‘jam-reader’, een 
boek met akkoordenschema’s van de beste 
nummers die tijdens de afgelopen decen-
nia geschreven werden. Hieruit wordt dan 
beslist wat er gespeeld wordt. Als iemand 
met een bepaald nummer komt aanzetten, 
zijn er altijd wel een aantal gretige virtuozen 
aanwezig die mee op het podium springen.

Koudwatervrees vangen de muzikanten nog 
steeds op door de nummers goed voor te 
bereiden in de les: de melodie, het akkoor-
denschema, de improvisatie. Verder staan 
de jams telkens weer garant voor een gezel-
lig feestje. Spelen, babbelen met een pint 
erbij, fijne nieuwe mensen leren kennen. 
En bovenal telkens weer wat bijleren over 
improviseren en begeleiden, optreden en 
onze gezamenlijke passie: de muziek. Start 
de jam, iedereen welkom!

info

NLAL

Jazz Jam
19 november om 19u

Ch
ris

 C
ar

lie
r

info



272626 272726

Quinten Quartz 
Cabrio Leon 
(QQCL) is met 
comedy begonnen 
als zelftherapie. 
Tegen zichzelf, 

tegen mensen en de 
wereld in het algemeen. 
Humor zoals bier: soms 
licht, soms donker.

Tijdens zijn ervaringen als 
stadsgids in Brussel begon 
de filmmaker en acteur 
van opleiding humor 
in zijn rondleidingen 
te verwerken. Om het 
repetitieve karakter 
van zijn dagdagelijkse 
routine te doorbreken en 
evengoed om zijn klanten 
een unieke ervaring te 
kunnen aanbieden.
Met succes zo bleek. 
QQCL begon kort 
nadien, in 2019, met 
het organiseren van 
eigen comedy avonden, 
verspreid over het ganse 
Brusselse Gewest, op 
aanvraag van een stijgend 
aantal café-uitbaters. In 
december van datzelfde 
jaar nam de comedian ook 
deel aan de Humorklas 
van Radio 2, waar hij een 
finaleplaats in de wacht 

wist te slepen.
Als ‘Master of Ceremonies’ 
(MC) is hij op 22 oktober 
verantwoordelijk voor 
de selectie en inleiding 
van lokaal, humoristisch 
talent uit Brussel en 
Vlaanderen, dat uw kaak- 
en buikspieren op de proef 
komt stellen in Dkantine. 
Voor deze eerste editie 
van Comedy Time nodigt 
QQCL Kathleen Peeters, 
Sam Kiebooms, Vincent 
Vandermeersche, Wim 
Vandoren, Yannick Joos 
en Karel De Rijcke uit. 
Gewapend met niet meer 
dan een micro en een 
creatieve hersenpan zullen 
zij hun best doen om u van 
uw stoel te doen vallen!

De hoogbejaarde, dementerende 
Anthony (Anthony Hopkins) 
woont alleen in Londen en 
weigert de verpleeghulp die zijn 
dochter Anne (Olivia Colman) 
hem probeert aan te bieden. Zij 
beschouwt de hulp echter als 
noodzakelijk omdat ze zelf op het 
punt staat om met haar partner 
naar Parijs te verhuizen. 
Met zijn regiedebuut 
levert Florian Zeller een 
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22 oktober  
om 20u

info Comedy Time
vrijdag 22 oktober 
vanaf 20u
Locatie
Dkantine
Prijs
Gratis
Tickets 
Reservaties (verplicht)
www.gcdekroon.be/
tickets 
02/482 00 10 
dekroon@vgc.be

NL 12+

 9+
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hartverscheurend portret af 
dat vooral in de menselijke 
herkenbaarheid weet te raken. 
Mede dankzij een topcast met 
onder andere Oscarswinaars 
Anthony Hopkins (Silence of the 
Lambs, Thor, The two Popes) en 
Olivia Colman (The Favourite, The 
Lobster, Hot Fuzz) is The Father 
een film die geheel terecht wordt 
beschouwd als een van de beste 
films van de afgelopen jaren. 

info

Tijdstip
vrijdag 17 december 
om 20u
Locatie
Grote Zaal De kroon
Prijs
€2 
Tickets 
Reservaties 
(verplicht)
www.gcdekroon.be/
tickets 
02/482 00 10 
dekroon@vgc.be

ondertiteling NL

EN

The Father
Regie: Florian Zeller
17 december om 20u

Regie: Florian Zeller 
Cast: Anthony Hopkins, 
Olivia Colman, Mark Gatiss, 
Olivia Williams. 
Duur: 97 min 
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LDC Ellips

Lokaal dienstencentrum

Sinds juni zijn onze deuren her-
opend en we zijn blij jullie terug 
te mogen verwelkomen.
We hebben onze lunch- en andere
activiteiten hervat waardoor het 
opnieuw gezellig vertoeven is.
Allen welkom in Ellips!
We zijn ook op zoek naar enthousi-
aste vrijwilligers voor ons buurtres-
taurant. Wil je graag een handje 
komen helpen? Bel ons voor meer 
info of kom eens langs.

Ingang WZC Arcus
Gentsesteenweg 1050
1082 Sint Agatha Berchem
0497 91 66 59
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Sport en Spel vzw

Tennisschool

• Herfststage van 2 tot 5 november
• Kerststage van 27 tot 31 december
• Kerststage  van 3 tot 7 januari
Indoorstages tennis en multisport voor  
5 tot en met 16 jarigen (geboren 2016 
en vroeger).
Elke werkdag van 9u tot 16u met 
gratis opvang van 8u tot 17u.   
Fiscaal aftrekbaar tot 13,70 euro 
 per dag. 

• 20 wekelijkse herfst- en winterles-
sen tennis van 5 tot en met 77 jaar 
van 14 oktober tot 3 april, lesmoge-
lijkheden op iedere dag van de week, 
behalve maandag.

Huurrackets beschikbaar. Voor alle 
niveaus met ervaren gediplomeerde 
Nederlandstalige trainers en gesubsi-
dieerd door VGC.
Korting vanaf het tweede gezinslid. 
Sportcheques worden aanvaard.

Info en inschrijvingen
www.vzwsportenspel.be
ada@vzwsportenspel.be
0472/42.02.59 Ada (stages) 
0473/954011 Bernard (lessen)

KWB Ganshoren

Vrijetijdsvereniging

• Startavond 2021-2022!
vrijdagavond 15 oktober 2021  
vanaf 18u30
Op de startavond kijken we vooruit 
op het programma 2021-2022. Het is 
ook een feestavond: we vieren (met 
een jaar uitstel) het 75ste werkjaar 

info

info

van kwb Ganshoren. Dus snijden we de 
feesttaart aan!

info

GC De Zeyp, reserveren verplicht! 
kwb.ganshoren@gmail.com of bij een kwb-
bestuurslid.
Gratis voor leden, oud-leden en hun part-
ner. Voor anderen: 10 euro p.p.

• Kaartavonden whisten
Voor wie graag een kaartje legt ter 
ontspanning. Je hoeft geen kampioen te 
zijn om deel te nemen, de gezelligheid 
primeert! Er zijn wekelijks prijzen, de 
grote prijsuitreiking is op donderdag 24 
februari 2022. 
Start op donderdagavond 18 november 
2021 om 20u. Verder wordt er gespeeld 
op elke donderdagavond tot en met 
23 december. Na nieuwjaar gaat de 
reeks door van 13 januari tot en met 17 
februari. 

GC De Zeyp
Inleg per avond: 4 euro.
kwb.ganshoren@gmail.com
Philippe Kempeneers - 02/ 465 89 41
 
• Trappistenproefavond
vrijdagavond 19 november 2021 
(uur en deelnameprijs nog te bepalen)
Bierkenner en Brussels minister Sven 
Gatz neemt ons mee in de wereld van 
de trappisten. Welke trappisten zijn er? 
Hoeveel zijn er? Waar liggen de histori-
sche wortels ervan? En ook: hoe smaken 
ze?

Algemene info en inschrijven:
gemeenschapscentrum De Zeyp
kwb.ganshoren@gmail.com 
Guy Devroede - 0477 31 68 31

info

info

Fotoklub SAB

Fotoklub

Bent u amateurfotograaf en geïnte-
resseerd, kom dan gerust eens langs 
om de sfeer op te snuiven. Foto’s 
worden constructief besproken, tips 
en informatie wordt uitgewisseld op 
alle niveaus zodat iedereen er baat 
bij heeft.

Iedere maandagavond om 20u  
in GC De kroon 
4/10: Kleurwedstrijd (papier)
18/10: Digi wedstrijd (max. 
4 beelden pp)
25/10: ZW wedstrijd (papier)

 
fotoklubsab@fotoklubsab.eu
http://www.fotoklubsab.eu

info
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vtbKultuur SAB

Lezingen en concertini

FESTIVAL  
VOCE & ORGANO 2021
Sweelinck, Praetorius en Italiaanse 
meesters. Drie concerten in twee 
Brusselse kerken

• Maandag 27 september om 20u  
in de OLV ter Kapellekerk Brussel
Huelgas ensemble o.l.v. Paul Van 
Nevel en Arnaud Van De Cauter, 
orgel
Programma: De inspiratiebronnen 
van Jan Pieterszoon Sweelinck

• Woensdag 29 september om 20u 
in de OLV ter Kapellekerk Brussel
Ensemble Imago Mundi:  
- Sofie Vandeneynde, luit  
- Lieselot De Wilde, sopraan  
- Ilse Bertrand, orgel
Programma: Werken van Jakob  
Arcadelt, Adriaan Willaert, Josquin 
des Prez, Philppe Verdelot

• Vrijdag 1 oktober om 15u in de 
OLV ter Zavelkerk Brussel
Reinoud van Mechelen, tenor en 
Bernard Foccroulle, orgel
Programma: De retorische kunst in 
Italië aan het begin van de XVIIde 
eeuw. In co-organisatie met “Lettres 
en Voix”

Prijs per concert: 20 € 
16 € voor leden VTBKultuur 
en Voce et organo
12 € voor studenten

Reservatie verplicht
www.voceorgano.be
0487/ 49 76 59 
02/465.01.78
Organisatie: VTBKultuurSAB  
i.s.m. Voce er Organo

info

info

Bru-West en West-In

Vrijetijdsvereniging

22/09/21: 
Soedan van Noord naar Zuid
door Frank De Leger
06/10/21: 
Slovenië & het Prinsdom Andorra. 
door Ivo Van Hecke.
24/11/21: 
Van Xi’an tot Istanbul (deel 1 & 2 ) 
door Sonia & Jos Odeurs-Keyen.
26/01/22: 
Argentinië door Edgard Jespers.
09/02/22: 
Roemenië door Jean-Pierre  
Demarsin en Mieke Opsommer.
16/03/22: 
Dwars door Afrika
door Frank De Leger.
27/04/22: 
Van Xi’an tot Istanbul (deel 3 & 4) 
door Sonia & Jos

Prijs
€ 10 per voorstelling.
Berchemse senioren 55+ 
betalen € 5 per voorstelling.
In de deelnameprijs is 1 koffie en 
taart inbegrepen.
De Paspartoe cultuurwaardebon 
wordt aanvaard. Er zijn geen 
abonnementen meer! Betalling ter 
plekke aan de kassa met gepast 
geld.

André De Schutter
www.info-zomaar.com
info_zomaar@telenet.be
02/465 30 21

Reserveren op de Seniorendienst  
van Sint-Agatha-Berchem,
Koning Albertlaan 23, 1082 Brussel.

02/563 59 20
senior@berchem.brussels

Eglantier

Sociale vriendenbond

Beste vrienden,
Ik denk dat jullie, net zoals ik, uitkijken 
naar onze knutselnamiddag.
Met toelating van het Gemeenschaps-
centrum De kroon starten we op 
vrijdag 3 september 2021 om 13u30.

De volgende bijeenkomsten gaan door 
op volgende data:

3/9 en 17/9/21
1 /10, 15/10 en 29/10/21 
12/11 en 26/11/21
10/12/21
14/1/22

Uiteraard is iedereen welkom voor een 
babbel en een kopje koffie.

Nog vragen?
Stel ze gerust telefonisch
02/4653074 bij Gisele BEUN

Berchemse Wandelclub

Wandelvereniging

• Zondag 10 oktober om 13u:
Wandeling te Kobbegem.
Samenkomst aan Dansaert park  
recht tegenover Pizzahut.
Kobbegem heeft veel open vlakte, 
met veel vergezichten.
Hoe er geraken:
Neem de N9 richring Asse. Voor 
Garages Ford (De Meulenaere ) 
nemen we rechts de Langestraat  
die overloopt  in de Willem De 
Ganckstraat. We blijven de baan 
volgen tot aan de kerk. Aan de 
Sint-Goriks- Magdalenakerk is er 
parking  
Na onze wandeling genieten we 
van het samenzijn met een lekkere 
pint gebrouwd rechtover het café  
in Wit paard Lierput 3, 1730 Kob-
begem  Tel: 02/452 65 15.
Georges & M-Thérèse 
verwelkomen jullie van harte.

www.berchemsewandelclub.be

Webas

Film- en videoclub

We leren je hoe een film te maken 
en deze te monteren en bewerken 
op pc. Ook om de film dan op dvd 
te branden om verder te vertonen.
Iedereen is welkom 

• Wanneer
Elke eerste en derde woensdag  
van de maand om 20u in  
GC De kroon

Gaston Bourlet - 02/267 53 74
Robert Bauwens - 02/465 22 53
Jan Bastyns - 02/468 17 72

info

info

info



Tijdstip en locatie
zondag 16 januari 2022  tussen 9u-13u  in GC De kroon 
Prijs brunch: €8/ €5: Paspartoe kansentarief en -12j/+65j
Tickets: www.gcdekroon.be/tickets, dekroon@vgc.be of 02 482 00 10

Eindelijk is het zover! Het langverwachte 
debuutalbum ‘Choses vues à droite et à 
gauche’ komt eindelijk uit. Op 4 februari 
ligt het album in de winkel. Speciaal voor 
De kroon, brengen Veerle Pollet (piano) 
en Maaike Organe (cello) de avant-
première als vervolg op de live-streaming 
van afgelopen jaar. De neoklassieke 
pianomuziek met een vleugje elektronica 
en cinematografische beelden is een 
streling voor oog en oor!
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Radi’O Zoutloos

Choses vues à droite et  
à gauche (sans lunettes)

Studio ORKA

Paulette Verlée

9u30 – 11u

Nieuwjaarsbrunch 2022

12u

Met Radi’O Zoutloos maakt Studio ORKA haar eerste luister-
spel, een ode aan het leven en de fantasie. Het hoorspel beluis-
tert u in groep, in de theaterzaal met een pauze. Je volgt het wel 
en wee van een nest prettig gestoorde mensen in een rusthuis. 
Jimmy (Dominique Van Malder) kijkt terug naar die bijzondere 
dag, wanneer hij voorgoed afscheid nam van zijn moeder Palmira 
(Tania Van der Sanden).

Op zondag 16 januari serveren we vanaf 9 uur een feestelijke 
brunch in de gekende formule met volgende highlights

info
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