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Voorwoord 
Wanneer we in dit rapport terugkijken, mogen we - met 
enige trots - vaststellen dat de zeer uitzonderlijke en 
onvoorspelbare COVID-19-omstandigheden ons niet van 
onze doelstellingen hebben kunnen alrengen. De 
werkingen en acOviteiten van de partners hebben weliswaar 
een heel andere vorm aangenomen, maar bleven de richOng 
trouw die was bepaald in het cultuurbeleidsplan. 

De covidpandemie stelde bepaalde thema’s extra op scherp 
en bracht ons allen tot “out of the box” denken in het 
omgaan met bepaalde problemaOeken. Er werd levensbreed 
en domeinoverschrijdend gedacht en gewerkt. Zo werd het 
onderwijs gefaciliteerd en konden de lessen van NT2 en het 
deelOjds kunstonderwijs binnen de eigen protocollen 
plaatsvinden. Op welzijnsvlak kwamen er acOes in WZC 
Bloemendal en maakte het naaicafé “Naai ça 
Pique”honderden mondmaskers. Doelgroepen als senioren 
en kwetsbare gezinnen werden projectmaOg aangehaald via 
diverse acOes en ontvingen cadeau- en knutselpakke`en. De 
bibliotheek ze`e de ganse catalogus online, pos`e 
voorleesverhalen op het nieuwe Vimeo-account en leerde 
met ‘apaalpakke`en’ werken. Sint-Agatha-Berchem 

connecteerde met de zwaksten via ‘Brussels helpt’. De staycaOon “Zomer(b)uur/QuarOers d’été” bracht kleur 
in de zomer en de arOesten aan huis zorgden voor muziek op de stoep. 

Hoewel het organiseren van deze culturele acOviteiten geen sinecure bleek, tevens grote onzekerheid en 
wijzigende veiligheidsprotocollen meebracht, werd er volop gepland en ontstonden nieuwe samenwerkingen 
en tools. Uiteraard kon dit alles het gemis aan warm menselijk contact en ongedwongen live cultuurbeleving 
niet wegnemen. De goesOng voor de post-covidperiode wordt er alleen maar groter op, dat belooq… 

Hoe gingen de culturele partners in Sint-Agatha-Berchem Ojdens de crisis met de leegte om? En zijn er lege 
plaatsen die ons andere verhalen vertellen? Het troostmoment aan het eind van de zomer probeerde hierop 
te antwoorden. 'De vraag hoe de huidige crisis de culturele wereld vormgeeq, gaat intrinsiek samen met de 
vraag hoe de cultuur de crisis verbeeldt.' 
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Culturele diversiteit 
Het is de ambiLe van de verschillende partners om een steeds gevarieerder publiek te 
bereiken en te werken aan meer diversiteit in de verschillende raden.  De coronacrisis 
weerhield hen er niet van verschillende iniLaLeven voor te bereiden, op te starten en 
verder uit te werken.  

Homelands 
GC De kroon i.s.m. chiro Koraal 

Homelands is een project waarbij arOest-nieuwkomers 
samen met lokale bewoners werken rond de vraag: ‘wat 
betekent het om zich thuis te voelen?’ Er wordt 
samengewerkt in co-creaOe, zowel de kunstenaars als de 
andere deelnemers hebben evenveel zeggenschap over 
het arOsOek eindresultaat. 
Het project schoot begin 2020 al uit de startblokken. De 
deelnemersgroepen die bereikt werden zijn de 
nieuwkomers in Berchem die alfabeOseringslessen Frans 
voor volwassenen volgen en jongeren uit de 
Hunderenveldwijk en chiro Koraal. 

Wegens de omstandigheden kon enkel de samenwerking 
met de jongste afdelingen van de  jongenschiro 

verdergezet worden, conform de geldende maartregelen. Na een voorbereidende fase in november-december 
2020 zal er tussen januari en maart 2021 aan de chirolokalen gewerkt worden aan een ciné-docu. Dit is een 
documentaire onder (live) muzikale begeleiding. Hierover staat meer te lezen in het acOeplan 2021. 

Circuit 
GC De kroon i.s.m. GC De Vaartkapoen en GC De Maalbeek 

De deelnemende gemeenschapscentra stellen hun deuren open voor arOsOek talent tussen 16 en 25 
jaar uit het ganse Brussels Hoofdstedelijk gewest en gaan op zoek naar professionele coaches om de 
jongeren te begeleiden Ojdens hun traject. De projectoproep voor Circuit werd eind 2020 gelanceerd en 
meer dan 20 arOesten, met uiteenlopende achtergrond en geschoold in verschillende kunstdisciplines, 
reageerden. Na een kennismakingsronde werden de kunstenaars aan elkaar gekoppeld op basis van 
gemeenschappelijke interesses.  

De effecOeve start van het project, waarbij zeven deelnemers aan de slag gaan in GC De kroon, onder 
begeleiding van professionele coaches is gepland voor het voorjaar van 2021.  
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CreaLeve ateliers Cité Moderne 

Lokaal cultuurbeleid i.s.m. de jeugddienst en Brede School Flamingo 

In de Cité Moderne wonen veel kansarme gezinnen, ze vinden vaak niet 
de weg naar het culturele aanbod of de jeugdacOviteiten. In 2020 
star`en de voorbereidingen voor een zeer laagdrempelig creaOef atelier 
voor kinderen in de wijk zelf. Er was overleg met Marianne Verwilghen, 
beeldend kunstenaar die op zoek was naar een ruimte en een 
wisselwerking met de wijk wou opstarten. Er werd een overeenkomst 
gemaakt met sociale huisvesOngsmaatschappij Comensia voor het 
gebruik van het gelijkvloers van het gebouw in de Strijdersstraat 108 en 
de promoOe van het atelier werd voorbereid. 
Het atelier star`e op 6 januari 2021 en was een onverhoopt succes, de 
eerste woensdag deden meteen 14 kinderen enthousiast mee, daarmee 
was de huidige maximale bezevng meteen bereikt. Er  werd een 
wachtlijst opgesteld voor andere geïnteresseerden. Verschillende ouders 
spraken hun dankbaarheid uit voor het feit dat dit in hun buurt 
georganiseerd werd. 

PrakLsch 
▪ Toegang graOs 

▪ woensdagnamiddagen van 14u tot 16u 

▪ Strijdersstraat 108 in de Cité Moderne 

▪ voor kinderen van 8 tot 12 jaar oud 
 

Lessen Nederlands 
GC De kroon i.s.m. Lethas 

CVO Lethas biedt lessen Nederlands aan voor anderstaligen. Het lespakket bestaat uit verschillende 
graden, die gerangschikt zijn volgens het niveau waarin je het Nederlands beheerst. Elke graad bestaat 
uit een aantal modules, zowel mondeling als schriqelijk. De lessen zijn sinds september 2020 hervat. 
Tussen september en november (tot aan de herfstvakanOe) gingen de lessen fysiek in kleine groepjes 
door in GC De kroon. Sinds 16 november (na de herfstvakanOe) gaan alle cursussen voor maximaal 75% 
online door. De overige 25% van de lessen vinden plaats in GC De kroon, wat overeenkomt met 1 dag 
per week. Zij komen samen in kleine groepjes van maximaal 7 leerlingen. 

PrakLsch 
▪ Voor de cursus NT2 richtgraad 1 & 2 bedraagt de prijs €40 voor iedereen die in Brussel woont. 

▪ Met een volledige vrijstelling voor het inschrijvingsgeld betaal je €40, met een gedeeltelijke 
vrijstelling betaal je €76. De volle prijs bedraagt €112. 

▪ Je kan ook opleidingscheques of taalcheques gebruiken. 
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▪ De reguliere dagen (buiten corona) in GC De kroon zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, 
steeds halve dagen van 9u tot 12u. Onder de huidige omstandigheden vinden enkel de lessen op 
maandag plaats in GC De kroon, de rest gebeurt online. 

▪ Voor volwassenen 

▪ Plaats: zuilenzaal en crearuimte 

Zomer(b)uur/QuarLers d’été 
Jeugddienst, Brede school Flamingo, lokaal cultuurbeleid, GC De kroon, CC Archipel, Nederlandstalige 
Bibliotheek, Nederlandstalige en Franstalige academie. 

De Berchemnaren een gevarieerd en toegankelijk 
cultureel aanbod bieden Ojdens de zomermaanden 
stond centraal binnen dit project. Aangezien het 
Visueel FesOval Visuel 2020 niet kon plaatsvinden 
werd er nagedacht over een werkbaar alternaOef, 
binnen de mate van het mogelijke. Dit gezamenlijk 
doel leidde tot Zomer(b)uur/QuarOers d’été, een goed 
gevulde zomerkalender met vertellingen, 
jeugdtheater, circus, ateliers en concerten. De vele 
extra organisatorische inspanningen om aan alle 
veiligheidsmaatregelen te voldoen, bleken niet 

vergeefs. Zomer(b)uur/QuarOers d’été bracht warme momenten in deze vreemde zomer.  

prakLsch 
Toegang graOs 
Programma: 

▪ 1 juli en 19 augustus: jeugdtheater Sneeuwwitje (Nl.), Hanneke Paauwe 

▪ 3 juli: concert: Quality Times (zie overzicht p. 20-21) 

▪ 8 juli: acrobaOe: Tripotes 

▪ 13 juli: openluch{ilm: MarOn Edin (P. Marcello) 

▪ 15 juli: buitenspeeldag: alles op wieltjes 

▪ 21 juli: fanfare: Chicon Ritmo 

▪ 5 augustus: voorstelling: Mousta Largo Contes 

▪ 5 augustus: circus: Cie Circo a la Maleta 

▪ 10,17 en 21 augustus: zomervertellingen: Don Fabulist & Veerle Ernalsteen 

▪ 10 en 11 augustus circusact: Mousse - Companie Scratch (Nl. + Fr.) 

▪ 25 en 26 augustus: jeugdtheater De potloodmoordenaar (Nl. + Fr.), Hanneke Paauwe (uitgesteld)  

▪ 28 augustus: concert Lesters’ Blues, met voorprogramma’s door leerlingen van beide academies, 
video hier  

https://youtu.be/SBXKqGHoAhk
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Sociaal isolement en armoede 

In 2020 deed de COVID-19-crisis een schep bovenop deze problemaLeken en bracht ze 
ook extra onder de aandacht van een breed publiek. Verschillende partners hebben hun 
werking omgegooid en deze thema’s de grootste prioriteit gegeven. Nieuwe 
samenwerkingen werden uitgebouwd en leidden tot nieuwe acLviteiten. 

Bloemendal  
GC De kroon 

Woonzorgcentrum Bloemendal werd hard 
getroffen door de crisis. Voor de bewoners 
betekende dit dat ze vaak niet uit hun kamer 
konden komen en elke vorm van sociaal 
contact onmogelijk was. Bovendien mist een 
groot deel van de senioren de digitale 
vaardigheden om online af te spreken met 
vrienden en familie. Jammer genoeg vielen er 
ook heel wat overlijdens te betreuren in het 
woonzorgcentrum Ojdens de eerste lockdown. 

GC De kroon zocht naar manieren om extra in 
te ze`en op de dimensie welzijn en bedacht 

verschillende acOes Ojdens de maanden april-juni 2020 en opnieuw in december 2020. Er werden paas- 
en kerstpakke`en gemaakt voor de bewoners en wekelijks desserten van de lokale Groendreefmarkt 
bezorgd, muziekoptredens georganiseerd, radio gemaakt waarbij de bewoners en het personeel zelf de 
playlist konden samenstellen, krijt- en raamtekeningen gemaakt en een eucharisOeviering gehouden 
onder muzikale begeleiding. Al deze acOviteiten vonden plaats in openlucht, wat betekent dat mensen 
bij goed weer naar buiten konden komen in de tuin van Bloemendal om mee te genieten.  

Het was opmerkelijk en deugddoend om veel blije gezichten te zien, zowel onder het personeel als bij 
de bewoners. Even leken alle zorgen vergeten. Vanaf 2021 staan de acOes van GC De kroon voor het 
woonzorgcentrum even on hold, zodat Bloemendal volop kan inze`en op de vaccinaOecampagne van 
de senioren. Zodra iedereen gevaccineerd is en wanneer de weersomstandigheden dit opnieuw 
toelaten, bestaat de mogelijkheid om aan nieuwe projecten te werken. 

Via deze link kunnen sfeerbeelden van enkele acLviteiten geraadpleegd worden. 

PrakLsch 
▪ GraOs voor bewoners en personeel van het woonzorgcentrum 

▪ Verschillende acOes voor en aan Bloemendal tussen april-juni en in december 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=YdTqmbRil2w


C U LT U R E L E  D I V E R S I T E I T    9

Tentoonstelling “En jij, Hoe heb jij de lockdown ervaren?” 
OCMW cel cultuur 

De cel cultuur van het OCMW ging met een aantal Berchemnaren arOsOek aan de slag rond 
gemoedstoestanden, originele visies en creaOviteit met als thema de lockdown. Dit werk resulteerde in 
een tentoonstelling in openlucht aan het OCMW zelf. De tentoonstelling werd -voor zover mogelijk- 
feestelijk geopend op vrijdag 18 september. Verschillende foto’s werden opgenomen in het boekje 
“troost-consolaOon” (zie p11). 

Andere acLviteiten van de cel cultuur in 2020: 
▪ 47 verschillende workshops (koken, tekenen, gym, doe-het-zelf, ouder-kind) 

▪ 16 uitstappen (cinéma, theater, opera, musea, ontdekken van Brussel, ouder-kind,…) 

▪ 391 ARTIKEL 27 Ockets werden uitgedeeld 

’t Licht zien 
Lokaal cultuurbeleid 19 gemeenten ism te veel partners om op te noemen… oa gemeenschapscentra, 
bibliotheken, (brede) scholen,…  

ln navolging van de dienst cultuur van Molenbeek sloegen de 
cultuurbeleidscoördinatoren van de 19 Brusselse gemeenten de handen in elkaar 
om “licht te brengen in donkere dagen”. De organisaOe “Patrimoine à roule`es” 
ontwierp een boekje met een 15-tal knutselOps om je raam te transformeren in 
een creaOeve lichOnstallaOe. In geen Ojd werden een website, Facebookpagina en 
perscampagne opgezet en duizenden boekjes gedrukt en verspreid. De inwoners 
werden opgeroepen hun ramen te decoreren en te laten oplichten, zeker op 21 
december, de kortste dag van het jaar. 

Bevindingen: 
Dit project werd met een grote dynamiek in zeer korte Ojd opgezet, de 
samenwerking tussen de  cultuurbeleidscoördinatoren van alle 19 Brusselse 
gemeenten was een primeur, liep vlot en werkte inspirerend. Wel was er te 

weinig Ojd om alle partners opOmaal te betrekken en zeker om de scholen de Ojd te geven om dit in hun 
werking te integreren. Dat kunnen we verbeteren bij volgende ediOes, hopelijk wordt dit project de start 
van een tradiOe in nog meer intergemeentelijk samenwerken. 

Knutsel- en boekenpakkefen aan huis  
Brede School Flamingo i.s.m. de bibliotheek, de basisscholen van Sint-Agatha-Berchem, de VGC en Huis van het 
Kind 

In samenwerking met de partners hierboven, zorgde Brede School Flamingo voor de verdeling van 
knutsel- en sportpakke`en voor zowel leerlingen van de lagere school als van de kleuterschool. Deze 
knutsel- en sportpakke`en beva`en materiaal per leeqijdscategorie om thuis zelf aan de slag te gaan. 
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Daarnaast werden lesbundels en boekenpakke`en aan huis geleverd om de scholen te ondersteunen in 
het bereiken van alle leerlingen. 

AcLes bibliotheek 
Sinds midden maart konden klassen niet langer in groep terecht in de bibliotheek waardoor heel wat 
kinderen verstoken bleven van boeken en leesplezier. De Ojdelijke sluiOng van de scholen had ook als 
gevolg dat heel wat kinderen niet meer of nauwelijks nog dagelijks Nederlands spraken of lazen en 
vooral sociaal zwakkere gezinnen niet de (digitale) weg vonden naar onze apaaldienst. Bij de 
heropening van de scholen werd aan direcOes aangeboden om klaspakke`en op maat te maken die, 
indien nodig, in samenwerking met Brede School Flamingo met de bakfiets tot aan de school konden 
worden gebracht. Op die van een paar enthousiaste leerkrachten na, ontving de bibliotheek amper 
aanvragen om van deze nieuwe dienst gebruik te maken. 

Study Spaces 
GC De kroon 

Sinds de Study Spaces vanaf 8 juni opnieuw opengesteld zijn, viel onmiddellijk op dat de vraag naar 
rusOge studeerruimtes enorm groot blijq. Soms zijn de beschikbare ruimtes zelfs overbevraagd. In GC 
De kroon zijn er een 20-tal studenten die zich op regelmaOge basis inschrijven voor de Study Spaces. 
Niet alle studenten beschikken thuis over een rusOge plek waar ze zich goed kunnen concentreren of 
over een degelijke internetverbinding beschikken die onontbeerlijk is in Ojden waarin afstandsonderwijs 
de norm is.  

PrakLsch 
▪ Toegang graOs 

▪ Vanaf 16+ 

▪ Sinds 8 juni 2020 opnieuw open, van maandag tot vrijdag tussen 9u-17u (uitgezonderd de jaarlijkse 
vakanOesluiOng van GC De kroon) 

▪ In de vergaderzalen, de zuilenzaal en crearuimte 

Boekje Troost 
Lokaal Cultuurbeleid i.s.m. Nederlandstalige bibliotheek, Marc Bultereys, Hanneke Paauwe, dienst public 
relaQons, cel cultuur OCMW, GC De kroon, CC Archipel 19, Nederlandstalige academie 

Op zaterdag 19 september vond een poëOsche herdenking voor de covid-19 slachtoffers plaats (zie p.19), de 
cel cultuur van het OCMW organiseerde de tentoonstelling “En jij, hoe heb jij de lockdown ervaren?” 
De teksten gebruikt op de herdenking en foto’s van de tentoonstelling werden gebundeld in het boekje troost-
consolaOon. Dit boekje werd breed verspreid o.a. bij de residenten van woonzorgcentrum Bloemendal, lokaal 
dienstencentrum Ellips, de seniorendienst, via de parochie en de partners hierboven. Wat troost in donkere 
dagen… 
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Jeugd 
Gelukkig konden vele jeugdacLviteiten voor jonge kinderen blijven doorgaan in 2020 en 
kwamen er ook middelen om extra zaken te organiseren. Er was nood aan, zo bleek. Voor 
de Leners was het een moeilijk jaar, de strengere en wisselende maatregelen maakten het 
uitbouwen van een aanbod quasi onmogelijk. 

VakanLestages 
Jeugddienst i.s.m. Brede School Flamingo, GC De kroon 

Elk jaar organiseert de jeugddienst van de gemeente Sint-
Agatha-Berchem een Nederlandstalige speelweek voor 
kleuters van 3-6 jaar. Vanwege het wegvallen van enorm veel 
acOviteiten voor kinderen ten gevolge van corona werd er 
vanuit de jeugddienst en Brede School Flamingo beslist om 
een extra speelweek te organiseren voor kleuters in de 
zomerperiode. Beide speelweken werden breed 
gecommuniceerd via het brede school netwerk en waren dan 
ook in een mum van Ojd volzet. Deze speelweken waren een 
samenwerking met Amadeo KollecOf. De werkende ouders 
waren de organisaOe bijzonder dankbaar. 

CreaLeve kindercursussen 
GC De kroon 

Ondanks de restricOes ten gevolge van corona, konden de creaweken in GC De kroon Ojdens de 
krokusvakanOe, zomervakanOe, herfstvakanOe en kerstvakanOe blijven plaatsvinden voor kinderen van 3 
tot 11 jaar in 2020. Dit nog steeds in samenwerking met GC De Zeyp en GC De Platoo. Voor de leeqijden 
3 tot 6 jaar en 6 tot 8 jaar was er ondanks corona een grote vraag met relaOef lange wachtlijsten. Voor 
de herfst- en kerstvakanOe werden tweede groepen ingericht voor deze leeqijden om de vraag op te 
vangen. GC De kroon kiest de laatste jaren voor de leeqijdsgroep tussen 9 en 11 jaar om aan te sluiten 
bij een (nieuwe) Oenerwerking.  

GeneraLe Veerkracht: Creaweken  
GC De kroon, Hanneke Paauwe, Vlaamse Gemeenschap 

Kunstenaar Hanneke Paauwe verzorgde Ojdens augustus 2020 de begeleiding van drie creaOeve 
speelweken in het kader van de projectoproep ‘GeneraOe Veerkracht’. Het project had het doel om 
kwetsbare kinderen van 6 tot 11 jaar in en rond Sint-Agatha-Berchem te bereiken en hen een kwalitaOef 
vakanOeaanbod aan te bieden. Via partners als de Brede School Flamingo, straathoekwerkers, het 
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OCMW en de Berchemse lagere en kleuterscholen was het mogelijk om een nieuw en vaak kwetsbaar 
publiek te bereiken. 

Er werd gewerkt rond het thema ‘krachtdieren’. De focus lag op het bouwen aan zelfvertrouwen en 
weerbaarheid door middel van creaOeve acOviteiten, steeds met aandacht voor spelplezier. Elke vrijdag 
vond er een toonmoment plaats voor de ouders of grootouders waar de kinderen toonden wat ze die 
week hadden gedaan. Na drie weken met telkens een andere groep was er op de laatste dag van de 
zomervakanOe een uitstap naar Pairi Daiza met alle deelnemers.  

Zowel kinderen als ouders waren zichtbaar tevreden over de speelweek. Meermaals kwamen er vragen 
of er in de toekomst nieuwe projecten als deze zouden plaatsvinden. Het is ook opvallend dat er sinds 
de creaweken een aantal nieuwe gezichten aansluiten bij het aanbod voor kinderen. 

Via deze link kan een compilaLefilmpje van de creaweken geraadpleegd worden. 

  

Middagje met  
Brede School Flamingo, GC De kroon 

Brede School organiseert gedurende het hele schooljaar tal van acOviteiten binnen en buiten de 
school(m)uren. Door het aanbieden van verschillende middagateliers op de scholen in samenwerking 
met lokale partners krijgen de kinderen de kans om het vrijeOjdsaanbod te leren kennen in de 
schoolbuurt. “Middagje  met…”  is  een  iniOaOef   van   Brede   School   Flamingo. Vanwege corona zijn 
deze ateliers Ojdelijk stopgezet. 

https://youtu.be/smrymtnuBzw


C U LT U R E L E  D I V E R S I T E I T    13

Kinderen Baas 
Brede School Flamingo,  GC De kroon en de  Nederlandstalige bibliotheek 

“KINDEREN  BAAS”  is  een  organisaOe  van Brede  School  Flamingo,  GC De kroon en de  
Nederlandstalige Bibliotheek om voor de kinderen in de buitenschoolse opvang op woensdagnamiddag  
een  acOviteitenaanbod te  voorzien. Het programma van 2020 werd Ojdelijk stop gezet vanwege 
corona.  

AcLviteiten jeugdhuis De Kuub 
Bij de start van 2020 waren de jongeren samen met de jeugdhuisondersteuner enthousiast om het 
werkjaar af te trappen. Er werd een project opgezet om nieuwe jongeren te bereiken. Dit onder de 
vorm van RE-KUUB. 
Dit project had eigenlijk een dubbele doelstelling. Enerzijds de infrastructuur ter beschikking stellen aan 
jongerencollecOeven in de vorm van residenOes zodat de ruimte opOmaal gebruikt wordt. Anderzijds 
een antwoord bieden aan het gebrek aan laagdrempelige/betaalbare ruimte in Brussel.  
Tot maart , het begin van de corona-pandemie’ was deze formule een succes. Verschillende 
jongerencollecOeven vonden de weg naar het project en bij uitbreiding het jeugdhuis. Er was een 
diverse mix van ideeën/concepten/jongeren aanwezig in het jeugdhuis. Hier geldt het jeugdhuis als 
experimenteerruimte waar er bijvoorbeeld op woensdag aan dans wordt gedaan, zaterdag een 
concertavond was en zondag een kunstenaarscollecOef een vernissage organiseerde. 

Helaas legde de COVID-19-pandemie de nieuwe dynamiek zo goed als lam vanaf maart. 

Werking gemeentelijke academie voor muziek & woord 
De gemeentelijke academie wil meer dan ooit een acOeve parOcipant worden in  het gemeentelijk netwerk, en 
wikt en weegt haar aanbod in funcOe van de grootstedelijke context en het meest relevante toekomstprofiel 
van een academie voor deelOjds kunstonderwijs. 

▪ Er was in de voorbije periode aandacht voor het welbevinden van collega’s én leraars, met specifieke 
acOes naar de allerkleinsten (stoepconcertjes van onze iniOaOe-docenten) en aandacht voor zij die 
minder digitaal gele`erd zijn of niet over de nodige voorzieningen beschikken en daardoor wat van 
de radar verdwenen waren (bezoekjes aan huis, een ouderwetse ‘postduif’acOe, …). 

▪ Als aanvullend aanbod, en ter compensaOe van de academielessen die omwille van COVID-19 niet of 
slechts gedeeltelijk konden doorgaan (bv blaasorkesten, koren) werd een alternaOef online aanbod 
van masterclasses uitgewerkt, dat gegeven werd door internen en externen en greOg gevolgd door 
leerlingen (en collega’s). 

▪ Sinds het schooljaar 20/21 worden experimentele domeinoverschrijdende iniOaOeateliers muziek/
woord georganiseerd, om ook kinderen die omwille van meer- of anderstaligheid wat worstelen met 
de Nederlandse taal mee te trekken in een kunstbad, waarin de taalbeheersing slechts één van de 
factoren is waarmee wordt gewerkt. 

▪ De academie wil ‘de arOest’ centraal plaatsen, en tekende dankbaar in op een aantal concerten van 
ArOest aan Huis, de acOe ontwikkeld door GC De kroon. Zowat elke vesOgingsplaats kreeg het bezoek 



  V O O R T G A N G S R A P P O R T  2 0 2 0  1 4

van een arOest voor een performance op de speelplaats, terwijl heel wat leerlingen vanuit de 
omringende klassen genoten van dit alternaOeve podium. En dit vanuit hun veilige klasbubbel. 

▪ De academie star`e in primeur een nieuwe vorm van 'notenleer' op voor jongeren en volwassenen 
met interesse in producing. Zij kunnen sinds schooljaar 20/21 hun opleiding starten in het 
producingatelier, waar de basisparameters van de notenleer rechtstreeks vanuit de producingcontext 
worden aangeleerd. Dit is uniek in het Brusselse en Vlaamse landschap. 

Bibliotheek 
Het moeten annuleren van de twee maandelijkse voorleesnamiddagen in het kader van het brede 
schooliniOaOef Kinderen Baas, zorgde ervoor dat de bibliotheek ook hier de digitale kaart trok. Onze 
vaste voorlezer zorgde voor vier verhalen die werden ingelezen, gefilmd en via het nieuwe Vimeo-
account van de bibliotheek op de FB-pagina werden verspreid. 

Ook in 2020 vond de tradiOonele Boekenbende Aan Huis plaats 
maar in digitale vorm. In samenwerking met basisscholen 
Zavelberg en Zavelput werden 15 (bijna uitsluitend anderstalige) 
gezinnen geselecteerd met kinderen in de derde kleuterklas of het 
eerste leerjaar, en waarvan door de leerkrachten en direcOes werd 
vermoed dat in het gezin extra aandacht mocht worden besteed 
aan het nut van voorlezen en vertellen (ook in de eigen taal) en 
het belang van bibliotheekbezoek. Vijqien studenten 

orthopedagogie van de hogeschool Odysee vertelden in de maanden oktober en november een 
zevental keer digitaal verhalen aan de geselecteerde kinderen. 



C U LT U R E L E  D I V E R S I T E I T    15

Duurzaamheid-openbare 
ruimte-mobiliteit 
Net als heel het Brussels gewest, slaat Sint-Agatha-Berchem meer en meer de richLng van 
de duurzaamheid in. De verkeerssituaLe is verzadigd, de nood aan een kwalitaLeve 
leefomgeving hoog. Gelukkig biedt onze gemeente aan de rand van het gewest vele 
kansen, die meer en meer gegrepen worden.  

Bakfietsen  
OCMW, GC De kroon 

Het gemeentebestuur heeq een elektrische bakfiets aangekocht die sinds april 2020 ter beschikking 
staat van de verschillende culturele partners in Berchem. Deze werd in 2020 in hoofdzaak gebruikt door 
de technieker van GC De kroon en CC Archipel 19. GC De kroon bracht o.a. met de fiets materiaal naar 
Bloemendal voor verschillende acOes (zie hierboven) en gebruikte hem om naar winkel te gaan voor de 
aankoop van technisch materiaal. De bakfiets heeq in deze gevallen mogelijk gemaakt dat er geen 
wagen nodig was voor transport van materiaal waar een gewone fiets niet geschikt voor is. In de 
toekomst zal de bakfiets blijvend ingeschakeld worden voor gelijkaardige projecten. 
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Werking BLED  
GC De kroon i.s.m. BLED 

▪De Groendreefmarkt, met handelaars die hoofdzakelijk korte keten- en 
bioproducten aanbieden, was gesloten tussen midden maart en 20 mei 
2020 . Met uitzondering van de verlofperiodes/verlofdagen (woensdag 30 
december) voor de handelaars, is de markt sindsdien opnieuw elke 
woensdag open. Het aanbod is ook Ojdens de tweede helq van 2020 blijven 
groeien, o.a. een uitbreiding met een handelaar die streekbieren verkoopt 
en een kraam met noten. Tussen 10 juni en 7 oktober konden klanten van 
de markt Ojdelijk terecht in DkanOne voor een verfrissing.  

▪De tweede acOviteit binnen de BLED-werking die herva`e, sinds midden 
mei, is het naaiatelier ‘Naai ça pique’. In eerste instanOe hebben de 
vrijwilligers onder coördinaOe van Laurence Drabs, van thuis uit 
mondmaskers gemaakt voor bewoners van Sint-Agatha-Berchem en 
nabijgelegen woonzorgcentra en ziekenhuizen. In het totaal hebben zij 

honderden mondmaskers gemaakt waarvan Laurence alleen maar liefst 400! 
Tussen de beide lockdowns konden de lessen van het naaiatelier in DkanOne herva`en op 
maandelijkse basis voor een beperkt aantal deelnemers, waarbij per sessie het leren ontwerpen van 
een bepaald gebruiksvoorwerp centraal stond. 

▪ Ook de BLEDonderdagen vonden maandelijks plaats Ojdens deze periode voor een beperkt publiek. 
Elke sessie omva`e een workshop in het kader van een duurzaam thema, zoals zero-waste Ops & 
tricks voor in de keuken. 

▪ De biomanden, met verse groenten die door Raphael Wathelet en Christel Hendrickx geteeld 
worden, werden tussen augustus en december opnieuw verdeeld in DkanOne op reservaOe. 

▪ In augustus vond er een ediOe van de spelletjesavonden plaats, maar dit bleek in de prakOjk ook 
moeilijk te organiseren doordat spelborden en pionnen door meerdere spelers aangeraakt worden 
en alle onderdelen van de spelletjes na afloop afzonderlijk gedesinfecteerd moeten worden. 

▪ Het Repair Café 1082 kon slechts een keer fysiek hernomen worden nl. in september. Repair 
Together en Repair&Share, de Belgische overkoepelende organisaOes, organiseren intussen geregeld 
online workshops. Repair Café 1082 ondersteunt dit iniOaOef door online promoOe te maken onder 
hun eigen leden. 

▪ Op 30 januari 2020 werd de film ‘The Biggest Li`le Farm’ vertoond  vanuit een samenwerking 
tussen, BLED, GC De kroon en CC Archipel 19. 

▪ Op 24 september 2020 organiseerde Bled een atelier ‘zero waiste’ koken 
. 
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▪ In samenwerking met het OCMW vonden verschillende ateliers rond de broodoven plaats op 19/7, 
9/8, 23/8, 13/9, 27/9 et 11/10. 

▪ Er wordt gewerkt aan het heropenen van het Kipkot. 

VeganisLsch restaurant 

GC De kroon 

Koken met lokale, kwaliteitsvolle, plantaardige 
producten staat centraal binnen het aanbod van 
het veganisOsch restaurant. De maalOjden worden 
verkocht aan een democraOsche prijs. De insteek is 
om telkens een residenOe aan te bieden aan een 
professionele chef-kok gedurende een bepaalde 
periode. Thomas Deruddere was de eerste kok in 
residenOe en hij koos ervoor om een deel van zijn 
producten aan te kopen bij de mensen die de 
biomanden verkopen in GC De kroon op 
zaterdagmiddag. 

Op 12 september opende het veganisOsch 
restaurant feestelijk, met een aperiOef en een live 
concert van pianiste Veerle Pollet. ‘Komen eten’ kon 

enkel op reservaOe, binnen de toegestane bubbels. Door met drie shiqen te werken konden er 
gedurende een aantal weken op zaterdag telkens 45 personen komen eten. Dit iniOaOef viel duidelijk in 
de smaak bij de Berchemnaren, een aantal keren was het restaurant volledig uitverkocht. 

Op 3 oktober vond het restaurant een voorlopig laatste keer plaats in 2020. De week nadien besloot het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een deel van de horeca opnieuw te sluiten. Hoewel restaurants hier 
strikt genomen nog niet onder vielen op dat moment, had GC De kroon toch de reflex om geen risico’s 
te nemen gezien het sOjgend aantal besmevngen met het coronavirus.  

PrakLsch 
▪ € 14 per maalOjd voor +12 / € 6 per maalOjd voor -12 (enkel op reservaOe) 

▪ Alle leeqijden 

▪ Elke zaterdag tussen 18u00-21u30 

▪ Plaats: DkanOne 

FietsBIEB  
Sint-Agatha-Berchem heeq een fietsBIEB! Ze leent kinderfietsen uit aan kinderen van 2 tot 12 jaar. De 
fietsBIEB is elke 3e zaterdag van de maand geopend van 10u tot 12u en is centraal gelegen, dichtbij het 
Schweitzerplein. Deze fietsbieb wordt opengehouden door een enthousiaste groep vrijwilligers. 
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Alles op Wieltjes 
Brede School Flamingo, de jeugddienst en het lokaal cultuurbeleid 

Vele Brusselse kinderen beschikken niet over een eigen fiets of 
over ruimte om te (leren) fietsen. Daarom organiseren Brede 
School Flamingo, de jeugddienst en het lokaal cultuurbeleid in de 
zomervakanOe een ‘alles op wieltjes dag’. Door de organisaOe van 
een sport- en spelnamiddag willen we via verschillende 
(fiets)acOviteiten en een fietsvaardigheidsparcours inze`en op 
talentontwikkeling en plezier van alle kinderen. Door het gedeeld 
gebruik van fietsen benu`en we opOmaal de beperkte middelen 
en infrastructuur. Vele Brusselse kinderen beschikken bovendien 
niet over een eigen tuin of brengen hun vrije Ojd niet door in 
(groene) openbare ruimten. Door het aanbieden van 
ontspannende en sporOeve acOviteiten in de gemeente, ze`en 

we de kinderen aan om buiten te komen spelen en bewegen.   

Pump & fix 
CyCLO vzw i.s.m. GC De kroon 

Op zaterdag 3 oktober werd de herstelpaal naast DkanOne van De kroon officieel 
ingehuldigd door CyCLO vzw. De organisaOe had ‘un tour à bilcou’, een draaimolen met 
fietsen in plaats van de klassieke variant, ingeschakeld ter omkadering van de inhuldiging. 
Door te fietsen werd er stroom gegenereerd waarmee een platenspeler kon draaien die 
voor muziek zorgde. Mensen konden ook graOs hun fiets laten komen herstellen. DkanOne 
van GC De kroon was tegelijkerOjd open voor het publiek om iets te komen drinken. 

PrakLsch 
▪ Toegang graOs 

▪ Alle leeqijden 

▪ Zaterdag 3 oktober tussen 11u00 – 15u00 

▪ Plaats: terras De kroon en DkanOne 

ProFIETSiat 

 Brede school, GC De kroon, de jeugddienst 
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Brede School Flamingo organiseerde dit jaar voor de zesde keer ProFIETSiat 
voor de Berchemse scholen. De gele brigade die omstreeks 11 uur aan 
DkanOne vertrok, is gezond en wel aangekomen. Wat was het genieten in 
de zon, op de fiets, tussen al die ketjes! 
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Kunst en Cultuur 
De Covid-crisis daagde ons uit om het kunst- en cultuuraanbod snel en grondig te 
herdenken. De acLviteiten werden uiteraard aangepast aan de geldende maatregelen. 
Nog belangrijker was het nadenken over welke culturele acLviteiten het meest relevant 
waren in de bijzondere context van beperkt sociaal contact.  

Herdenking slachtoffers COVID-19 

Lokaal Cultuurbeleid i.s.m. Nederlandstalige bibliotheek, Marc Bultereys, GC De kroon, Hanneke Paauwe, CC 
Archipel 19, Nederlandstalige academie, dienst public relaQons, cel cultuur OCMW, Midis de la Poésie 

De culturele partners en het gemeentebestuur organiseerden samen 
een herdenking voor de Berchemse slachtoffers van de COVID-19- 
pandemie, een tweetalig poëOsch rouwmoment. Teksten uit de bundel 
gedichtenkrans/fleurs de funérailles samengesteld door Carl Norac, 
gebracht door Gioia Kayaga en Astrid Haerens; getuigenissen van 
getroffen Berchemnaren verwerkt door Hanneke Paauwe en muziek 
door accordeonist Gwen Cresens versmolten in een ontroerend en 
troostend moment. Onze nieuwe burgemeester: ChrisOan Lamouline 
opende met een verbindende toespraak. De teksten werden achteraf 

gebundeld in het boekje troost-consolaOon (zie p.11) 

PrakLsch 
▪ Zaterdag 19 september om 11u 

▪ esplanade aan de oude kerk 

ArLest aan huis 
GC De kroon 

 
In december 2020 konden inwoners uit Sint-Agatha-Berchem en ruime 
omgeving een kunstenaar reserveren om zichzelf of een naaste te 
verwennen. Zes arOesten kwamen samen op 70 verschillende locaOes 
terecht en brachten hoogstpersoonlijk een stukje cultuur aan de 
voordeur (of in de tuin). Elke voorstelling/acOviteit duurde -omwille van 
veiligheidsredenen- niet langer dan een kwarOer. Er werd bewust gekozen 
voor een breed scala aan kunstdisciplines, om zoveel mogelijk mensen met 
verschillende interesses te prikkelen: muziek, beeldende kunst, 
verteltheater, poëzie, graphic storytelling. 

Alle inwoners van Sint-Agatha-Berchem en naburige gemeenten konden 
zich inschrijven. De voorstellingen/acOviteiten waren volledig 
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graOs, zodat iedereen de kans kreeg om een arOest te  bestellen. De voorstellingen en acOviteiten 
waren bovendien kindvriendelijk, sommige zelfs speciaal op maat van kinderen gemaakt. Nederlands 
was de voertaal in de voorstellingen waarbij taal een belangrijke rol speelde (verteltheater en 
poëzie). Daarnaast werd er bewust gekozen voor een aantal woordloze acOviteiten (bvb. concerten) 
om ook mensen met een andere taalachtergrond te kunnen bereiken. De geëngageerde arOesten 
waren: Hanneke Paauwe (verteltheater), Alec Ilyne & Lucas Schreel (muziek), Marieke Dobbelaere 
(beeldende kunst), Karolina Szejda (graphic storytelling) en Claude Lammens (poëzie). 

Via deze link kan een compilaLefilmpje van het project geraadpleegd worden. 

PrakLsch 

▪ Toegang graOs 

▪ Alle leeqijden 

▪ Tussen 9 en 19 december 

▪ Aan de voordeur van mensen die reserveerden in Berchem en naburige gemeenten 

ResidenLes van (professionele) kunstenaars  
GC De kroon 

Net zoals de voorgaande jaren blijq GC De kroon verder inze`en op arOsOeke vernieuwing. Via 
residenOes krijgen straffe arOesten en opkomend talent uit verschillende kunstdisciplines de kans om te 
repeteren in het theaterke, de danszaal en de grote zaal van GC De kroon. Sinds 2020 wordt er ook 
meer ruimte gecreëerd voor dans- en muziekgroepen. 

In de zomer en Ojdens het najaar verwelkomde GC De kroon de muzikanten Veerle Pollet, Chloë Nols en 
Two Enveloppes.  Daarnaast kwamen de theatermakers Amos Tindemans, Teatro Pachuco en Anna 
Zurkirchen aan hun nieuwe producOe werken. En Elisabeth Borgermans kwam aan haar nieuwe 
dansvoorstelling sleutelen. Teatro Pachuco stelde op 4 september ‘Ik ben Sysiphus’ voor Ojdens een try-
out voor een volle zaal van 30 toeschouwers. 

Ook het jong talent dat op de projectoproep Circuit (zie hierboven) reageerde zal residenOeruimte 
krijgen in het voorjaar van 2021.  

Het creëren van repeOOeruimte voor (professionele) arOesten is des te belangrijker gebleken in 2020 en 
het betreq een van de weinige acOviteiten die voor volwassen kunnen plaatsvinden in GC De kroon 
sinds de tweede lockdown. Vandaar dat hier veel aandacht aan besteed werd. 

Quality Times en Comedy Times 
GC De kroon 

De Quality Times vinden normaal gezien plaats in DkanOne. 
Jong, aankomend muzikaal talent uit Brussel krijgt hier een 
podium om naast gevesOgde waarden te komen optreden in een 
gezellige sevng. De muziek is steeds toegankelijk voor een 

https://youtu.be/_dX0K28_dbY
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breed publiek en de optredens zijn graOs.  

Na twee afgelaste ediOes in maart en mei kon GC De kroon tussen de lockdowns in 2020 door, twee 
keer een publiek ontvangen voor een Quality Times. Begin juni werd het terras van DkanOne gezellig 
ingericht om muziekliepebbers te ontvangen, gescheiden in verschillende bubbels. Edouard Van Praet, 
Ma` W. Rose en Xavier Kruth waren de arOesten van dienst. Eind september waren de muzikanten van 
Sweet Therapy, The Riddle en Heikki Rasilo te gast in de grote zaal van GC De kroon. De 
weersomstandigheden lieten het niet toe om de optredens in openlucht te laten plaatsvinden. Midden 
december stonden ook nog Blues On Tuesday en Jamez op het programma, deze ediOe van Quality 
Times heeq jammer genoeg niet kunnen plaatsvinden. 

Daarnaast wou Quality Times ook uitbreiden naar Comedy Times: een vaste MC, Quinten Leon, zorgt 
voor introducOes en bindteksten, afgewisseld door stand-up comedians uit het Brusselse die het beste 
van zichzelf komen geven. De eerste try-outs van Comedy Times zouden in april en juni hebben 
plaatsgevonden, maar zijn wegens corona afgelast. Dit nieuw concept krijgt zeker een nieuwe plaats in 
de kalender van 2021. 

PrakLsch 

▪ GraOs toegang 

▪ Alle leeqijden 

▪ Op vrijdag 3 juli en 25 september, tussen 20u en 23u30 (Quality Times) 

▪ DkanOne 

Amateurkunsten in Sint-Agatha-Berchem 
Theatergezelschap het Meiklokje 

Het Meiklokje heeq begin 2020 onder regie van Claude Lammens een twinOgtal repeOOes gehouden 
voor de komedie ONTKOPPELD van Neil Simon, waarvan opvoeringen in GC De kroon waren gepland op 
24,25 en 26 april.  De eerste lockdown heeq deze werking vanaf half maart totaal sOlgelegd. 
Tijdens de zomermaanden was het plan opgevat om een reeks poëzievoordrachten door acteurs en 
actrices van het Meiklokje in de openbare ruimte te brengen.  Het project kreeg de Otel "Buiten 
Gewoon", de voordrachten waren gepland op 28 en 29 november en 5 en 6 december.  Affiches waren 
al gedrukt half september.  Ook dat project viel in het water door de tweede lockdown, het doelpubliek 
kon zelfs in de openbare ruimte niet  samenkomen wegens de regel van vier. 
Het Meiklokje heeq van de gedwongen sOlte gebruik gemaakt om hun nieuwsbrief INFO-MEIKLOKJE te 
digitaliseren. Tot nu toe verschenen er twee nummers terug te vinden op de website www.meiklokje.be 

Berchem’s Music Band 

Omwille van de Coronamaatregelen werd de werking van de Berchems Music Band bijna volledig sOl 
gelegd. Het concert op 7 maart met als thema “Girl Power” kon gelukkig op de valreep wel nog 
plaatsvinden. Na dit optreden vonden nog slechts 2 repeOOes plaats. 

http://www.meiklokje.be
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Visueel FesLval Visuel (VFV) 
GC De kroon en CC Archipel 19 

 

Helaas kon het VFV niet plaatsvinden op 31 mei 
2020 door de gekende redenen. Nochtans was 
alles klaar en waren de affiches en flyers net 
van de pers gerold. Op 8 april moesten we, tot 
onze spijt, meedelen dat het fesOval 
geannuleerd werd. 
Toch slaagden de organisatoren er in om de 
geplande arOesten ofwel terug in te plannen of 
om ze te vergoeden aan 70% van de voorziene 
uitkoopsom. Dit was boekhoudkundig geen 
sinecure en vroeg heel wat plan- en 
afspraakwerk met de diverse subsidiërende 
overheden. Het was GC De kroon die het 
iniOaOef hiertoe nam, om de arOesten een 
grote steun te geven in moeilijke Ojden. Dat we 
dat ook le`erlijk geweest zijn, blijkt uit de vele 
posiOeve reacOes die we mochten ontvangen. 
Sommige arOesten konden met deze steun een 
deel van de moeilijke periode overbruggen. We 
zien hen graag bij een volgende ediOe terug. 



  V O O R T G A N G S R A P P O R T  2 0 2 0  2 4

CommunicaLe 
Digitale communicaLe en online vergaderen namen een vlucht in 2020, de voor- en 
nadelen werden snel duidelijk… Verschillende partners maakten van de nood een beetje 
deugd en vernieuwden hun communicaLekanalen en strategieën. 

CommunicaLe academie 
Het voorbije schooljaar werd de communicaOe van de gemeentelijke academie in al haar face`en 
grondig herdacht. Wat communicaOe naar buiten toe betreq (ook de interne communicaOe werd 
gestroomlijnd) kreeg de website www.academiesab.be  een volledige makeover, en social media  
(facebook, instagram) werden gerichter ingezet. Omwille van corona heeq het beleids- en lerarenkorps 
ietwat sneller op de digitale trein moeten stappen dan voorzien. Zo werd de mogelijkheid tot online-
inschrijven gecreëerd. Aangezien fysieke promoOe bij dagscholen in de buurt niet kon plaatsvinden, 
werd Ojd geïnvesteerd in digitale werving, Ook dienden een groot deel van de academielessen omwille 
van Covid over te schakelen op digitaal, met heel wat opnames en streamings tot gevolg, die zeker hun 
rol zullen kunnen blijven spelen in de toekomsOge communicaOe en wervingsacOes van de Academie. 

CommunicaLe GC De kroon 

▪ De website van GC De kroon wordt nog steeds druk bezocht en regelmaOg geüpdatet. Via N22 is de 
ontwikkeling van een nieuw format voor de websites van de gemeenschapscentra opgestart. Dit 
project zit momenteel in een verkenningsfase waar, in samenwerking met de 22 GC’s wordt getoetst 
wat de noden en verlangens zijn voor de nieuwe website. Gebruiksvriendelijkheid en brede 
communicaOe staan daarin centraal. 

▪ De nieuwsbrief van GC De kroon werd in 2019 al vernieuwd en wordt nog steeds via Mailchimp 
rondgestuurd met een bereik van ca. 800 abonnees. 

▪ Schoolpodium Noordwest, de website voor scholen uit Berchem om zich in te schrijven voor 
voorstellingen, films en workshops wordt ook vernieuwd. De voorbereidingen om dit pla{orm nog 
toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken star`en in 2020. Tegen de zomer van 2021 zal deze 
klaar zijn voor gebruik. 

▪ Sinds 2020 heeq GC De kroon het gebruik van de social-mediakanalen Facebook en Instagram verder 
geïntensifieerd om het publieksbereik verder uit te breiden. Er worden op regelmaOge basis 
fotoreportages gemaakt van acOviteiten die hebben plaatsgevonden om de sfeer in de mate van het 
mogelijke tot bij de mensen thuis te brengen. 

http://www.academiesab.be
http://gcdekroon.be
https://schoolpodiumnoordwest.be/
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CommunicaLe Bibliotheek 
Na de verplichte sluiOng wegens corona was de bibliotheek verplicht haar online-communicaOe gevoelig 
uit te breiden. Zo werden op de website alle online-iniOaOeven verzameld ivm het digitale leesaanbod 
voor kinderen en volwassenen, werd de frequenOe van de nieuwsbrief verhoogd en werden de lezers 
via Facebook op de hoogte gehouden van de gewijzigde dienstverlening. Vrij snel na de lockdown werd 
met een apaaldienst gestart waarbij via de website, telefonisch of via mail boeken konden worden 
besteld en afgehaald op afspraak. Met succes, de bibliotheek honoreerde in 2020 een tweehonderdtal 
individuele vragen naar boekenpakke`en. 

Brochures  
Verschillende partners 

Niet iedereen is even grote liepebber van de moderne digitale communicaOe, om ook de minder 
computer-of smartphone-vaardigen te bereiken werd ook in 2020 werk gemaakt van verzorgde 
communicaOe in drukwerk, vaak in samenwerking tussen verschillende partners 

▪ SKRAB is het  Ojdschriq van GC De kroon dat tweemaandelijks verschijnt met een oplage van 3000 
exemplaren. Het is een van de belangrijkste communicaOemiddelen van De kroon. Sinds de 
coronacrisis ligt de focus van het magazine ook op welzijn, met aandacht voor de verhalen van 
buurtbewoners en culturele partners en het uitdenken van een zinvol vrijeOjdsaanbod voor mensen 
thuis. 

▪ Vrije Ojdskalender 2020-2021: In 2020 heeq de jeuddienst van Sint-Agatha-Berchem en Brede School 
Flamingo een vrijeOjdskalender 2020 - 2021 voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar uitgegeven. De 
vrijeOjdskalender brengt het aanbod van speel- en leerkansen buitenschools in kaart.  

▪ Overzicht lentestages jeugddienst/flyers zomerstages: de jeugddienst verzamelt i.s.m. Brede School 
Flamingo jaarlijks alle vakanOestages voor kinderen georganiseerd in Sint-Agatha-Berchem in deze 
aantrekkelijke brochures. 

▪ Sen’ news: driemaandelijkse publicaOe van de dienst senioren van het gemeentebestuur 

▪ Brochure Zomer(b)uur/QuarOers d’été (zie p.7). 

▪ Berchem news: driemaandelijks Ojdschriq van het gemeentebestuur  

Symbiose 
2020 was naast het jaar van corona ook een jaar van vele personeelswissels bij de culturele partners (Nl 
en Fr). Ondanks de beperkende omstandigheden vonden heel wat voorbereidende (individuele) 
gesprekken plaats om een hernieuwde symbiose samenwerking voor te bereiden. De goesOng blijkt 
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alvast aanwezig. Een vragenlijst rond verschillende thema’s werd opgemaakt en ligt klaar voor het 
moment waarop we de partners weer live rond tafel kunnen brengen. 

Tussen de twee lockdowns door werd er in elk geval intens samengewerkt tussen de verschillende 
partners. Op die manier kwam de kalender van Zomer(b)uur/ QuarOers d’été tot stand en kreeg het 
troostmoment vorm. Van zodra de situaOe dit toelaat, beginnen de gesprekken opnieuw om de 
toekomst van Muziekbad/Bain Musical, het Visueel FesOval Visuel, Boemboum, de Buitenspeeldag, 
BLEDsOval,… te bespreken. 

Zolang de academie zoekende is naar een oplossing voor hun infrastructuurprobleem, helpt GC De 
kroon door repeOOeruimte ter beschikking te stellen waar de lessen van o.a. het klassiek blaasorkest 
kunnen plaatsvinden. 
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Knelpunten 
Infrastructuur GC De kroon 

▪ Het pad van de parking naar het hoofdgebouw is geëffend, waardoor de toegang voor minder 
mobiele bezoekers er op vooruitgegaan is. 

▪ De rookkoepel van de grote zaal heeq gedurende een lange Ojd los gezeten waardoor er water 
binnen lekte Ojdens regen- en stormachOg weer. De motor en zegel hebben nu een 
onderhoudsbeurt gekregen waardoor de rookkoepel opnieuw waterdicht zou moeten zijn. 

▪ Er zijn verschillende technische intervenOes geweest om de waterinfiltraOe in de grote zaal en de 
technische ruimte ernaast op te lossen. Voorlopig is alles onder controle, maar de vraag blijq of het 
probleem structureel opgelost is. Het blijq zo dat het niveau van het afvoersysteem voor afvalwater 
van De kroon verschilt met dat van de gemeente, waardoor er pompen nodig zijn om het afvalwater 
van De kroon op te pompen naar het niveau van de gemeente. Deze pompen waren defect, is 
gebleken uit de tussenkomst van techniekers van OTB, waardoor er blijvende wateroverlast was. 
Intussen zijn de pompen vervangen. 

▪ De verlichOng aan de trappen in de Kerkstraat is gemaakt, er werd een alarm en spot met 
bewegingssensor aan DkanOne  geïnstalleerd alsmede 2 bewegingssensor-spots aan de foyer. Deze 
ingrepen zorgen voor een betere veiligheid en toegankelijkheid. 

Infrastructuur academie 
Decennialang al kampt de gemeentelijke academie met grote  infrastructuurproblemen. Die werden bij 
aanvang van dit schooljaar nog uitvergroot doordat de gemeente Dilbeek de gebruiksovereenkomst van 
het schoolgebouw in Groot-Bijgaarden eenzijdig opzegde. Vanaf 1 september 2021 diende dringend een 
oplossing te worden gevonden om de 6 klaslokalen die we in Groot-Bijgaarden in uniek gebruik hebben 
te compenseren (klassen met heel wat slagwerkmateriaal, ensemblemateriaal, versterkers, 
vleugelpiano’s, …). 
 
Verschillende partners hebben zich de voorbije maanden samen met de gemeente geëngageerd in een 
nieuwbouwproject, en het voorzien van een tussenOjdse oplossing.  

▪ De VGC is bereid 1.150.000 euro te investeren, de Vlaamse Gemeenschap 150.000, het 
gemeentebestuur stelt de bouwgrond ter beschikking en investeert bijkomend 100.000 euro voor 
het nieuwbouwproject. 

▪ Daarnaast wordt met steun van de VGC een Ojdelijke oplossing uitgewerkt op de Unescosite in 
Koekelberg. 

 
De nieuwe academie moet le`erlijk een venster op de buurt worden, een acOeve partner in het 
buurtnetwerk, laagdrempelig, met een beperkte recepOeve funcOe, en toegankelijk voor mensen met 
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beperkte mobiliteit (in tegenstelling tot het huidige). Het gebouw zal komen in de Leemansstraat naast 
het schoolgebouw waarin de academie nu gehuisvest is. 

Personeel bibliotheek 
In 2020 werd vanuit de bibliotheek al de vraag gesteld om te anOciperen op het feit dat begin 2022 het 
voltallige bibliotheekpersoneel met pensioen gaat en of hiervoor al de nodige extra personeelskosten 
konden worden voorzien Ojdens de begroOngsopmaak voor 2021. Om de conOnuïteit en 
kennisoverdracht te garanderen, werd gevraagd om rekening te houden met een aanwerving op het 
niveau van de bibliothecaris vanaf september 2021 zodat minstens kan worden vermeden dat op de dag 
dat het huidig personeel verdwijnt, meteen ook alle knowhow wordt overboord gegooid. De vraag 
kreeg echter geen budge`air gevolg waardoor het bibliotheekteam zich de vraag stelt in hoeverre het 
maatschappelijk, sociaal en educaOef belang van een gemeentelijke openbare bibliotheek naar waarde 
wordt geschat, en in welke mate de inzet van het personeel (22 en 39 dienstjaren) wordt geapprecieerd. 

Werkingsmiddelen bibliotheek 
Eind 2020 kreeg de bibliotheek te horen dat de werkingsmiddelen voor 2021 eenzijdig en zonder 
voorafgaand overleg werden verminderd. De werkingsmiddelen voor 2021 liggen alles samen Oen 
procent lager dan het jaar voordien. Hoewel intern met budge`en kan worden geschoven, is de 
begroOngspost voor de aankoop van boeken en Ojdschriqabonnementen gedaald van 25500 euro naar 
21645 euro, een daling met 15%. 
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Mensen en middelen 
Mensen en middelen bij de partners en in de advies- en beheerraden, toestand 2020. 

Wie is wie in het gemeentebestuur 

Adviesraad cultuur: An Lefever (direcOe basisschool zavelput GO!), Liesbet Doucet (direcOe basisschool 
zavelput GO!), Hilde Smeets, (direcOe Al-Jo scholen, vrij onderwijs), Carine Guldemont (direcOe gemeentelijke 
basisschool De Knapzak), Pilar Sola (KTA zavelenberg), Els Van Malderen (centrumverantwoordelijke GC De 
kroon), Lut Dekoker (bestuurslid GC De kroon), Ma`hias Verhelst (sociaal-cultureel werker GC De kroon), Hugo 
Devreese (bibliothecaris), Marc Verhasselt (bibraad), Karla Verlie (direcOe academie), Naomi Hanssens (cel 
cultuur OCMW), Margo Van Gyseghem (brede schoolcoördinator), Marc Bultereys (deskundige), Ann Peeters 
(deskundige), Petra Clerx (deskundige),  (dienstencentrum Ellips) 

Naam FuncLe

KaLa Van den Broucke Schepen 

Sandra Goegebeur Directeur departement Opvoeding en Vrije Tijd

Fabienne Demaury Adjunct afdeling Vrije Tijd

Wietze Minne Cultuurbeleidscoördinator

Margo Van Gyseghem Brede schoolcoördinator

Maud Vanderkerken Dienst Jeugd en Senioren
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Wie is wie in GC De kroon 

Leden raad van Bestuur: Margo Van Gyseghem (voorzi`er), ChrisOna Brunnenkamp (ondervoorzi`er), Lut De 
Koker (secretaris), Dario Vunckx (penningmeester), Jan Bastyns,  Evelyn Govaert, Lieven Poelvoorde, Calixte 
Vandecauter, Jo Marcelis, Luc Dehaen, Hugo Demullier, Maude Van Gyseghem 

Wie is wie in de bibliotheek 

Het beheersorgaan van de Nederlandstalige bibliotheek is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
poliOeke strekkingen in de gemeenteraad en leden-gebruikers of vertegenwoordigers van de ideologische en 
filosofische strekkingen. De beheerraad werd opnieuw samengesteld in 2019 en bestaat uit volgende leden: 

Vertegenwoordiging poliLeke strekkingen: Agnès Vanden Bremt (schepen Nederlandstalige bibliotheek, 
zonder stemrecht), Philippe MaquesOau (voorzi`er), Michel Gochet, Carine Cackebeke, Maude Van 
Gyseghem, Vincent Riga, Dries Vreven, Walter Vermeir, Joëlle De Villers 

Vertegenwoordiging leden-gebruikers, filosofische en ideologische strekkingen: 
Jan Verhaeghe, Diane Albert, Maarten Coertjens (vertegenwoordiger in de gemeenschapsraad GC De kroon), 
Eric Declerck, Jan Stacino, Jan Bastyns, ChrisOna Brunnenkamp, Rita Harnie  

Zonder stemrecht: 
Muriel Vanhille (secretaris), Hugo De Vreese (bibliothecaris) 

  

Naam FuncLe

Els Van Malderen Centrumverantwoordelijke

Mapas Verhelst Sociaal-cultureel werker

Pieter Pyck Sociaal-cultureel werker (sinds 2021)

Anne Jespers Onthaal, zaalgebruik, cursussen

InLssar Toub Onthaal, OckeOng

Maria Alicia Amarga Reyes Onthaal, boekhouding

Janick Van Wetswinkel RedacOe

Stef De Duffeleer Technische & logisOeke dienst

Anthony Croes-Lacroix Technische & logisOeke dienst

ChrisLan Hansen Hoofdtechnicus

Sengul Sogutlu Onderhoud

Saadia Quamar Onderhoud

Esra Inci Conciërge

Naam FuncLe

Hugo De Vreese Bibliothecaris

Muriel Vanhille Bibliotheekassistent

Angelica Van Vorst Vrijwilliger (15/38)
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Wie is wie in de gemeentelijke academie voor muziek en woord 

+ 65 leerkrachten 

Wie is wie in de Brede School Flamingo 

Naam FuncLe

Karla Verlie Waarnemend directeur

Chris Carlier hoofdcoördinator

Fien Carlier AdministraOef medewerker

Jolien Teurlings AdministraOef medewerker

Naam FuncLe

Margo Van Gyseghem Brede schoolcoördinator
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Overzicht financiële middelen 2020-2021 

  

BEGROOT TOTALE 
UITGAVE

SUBSIDIE 
LCB BEGROOT SUBSIDIE 

LCB

uitgesteld Vl feest AV De kroon 1 000,00 650,00 1 000,00 1 000,00
herdenking covid-19 19/09 2905,97 2 905,97
boekje herdenking 3156,85 2 837,03
’t Licht zien 1 757,00 1 757,00
bijdrage erfgoed 250,00 250,00
andere projecten 6 500,00 6 500,00 6 500,00

subsidie visueel festival 15 750,00 0,00 15 750,00
subsidie aan GC De kroon 65 650,00 65 650,00 59 085,00
subsidie aan GC De kroon (voorschot 
2021) 6 565,00

subsidie culturele verenigingen 11 000,00 11 000,00 11 000,00
subsidie toneelgroep het meiklokje 1 000,00 0,00 1 000,00
toelage BMB 3 350,00 3 350,00 3 350,00

TOTAAL 104 250,00 95 284,82 7 500,00 97 935,00 7 500,00

PROJECT
2020 2021


	Voorwoord
	Culturele diversiteit
	Homelands
	Circuit
	Lessen Nederlands
	Zomer(b)uur/Quartiers d’été
	Bloemendal
	Tentoonstelling “En jij, Hoe heb jij de lockdown ervaren?”
	Knutsel- en boekenpakketten aan huis
	Acties bibliotheek
	Study Spaces

	Jeugd
	Vakantiestages
	Creatieve kindercursussen
	Middagje met
	Kinderen Baas
	Activiteiten jeugdhuis De Kuub
	Werking gemeentelijke academie voor muziek & woord
	Bibliotheek

	Duurzaamheid-openbare ruimte-mobiliteit
	Bakfietsen
	Werking BLED
	FietsBIEB
	Alles op Wieltjes
	Pump & fix
	ProFIETSiat

	Kunst en Cultuur
	Artiest aan huis
	Residenties van (professionele) kunstenaars
	Quality Times en Comedy Times
	Amateurkunsten in Sint-Agatha-Berchem
	Theatergezelschap het Meiklokje
	Berchem’s Music Band
	Visueel Festival Visuel (VFV)

	Communicatie
	Communicatie academie
	Communicatie GC De kroon
	Communicatie Bibliotheek
	Brochures
	Symbiose

	Knelpunten
	Infrastructuur GC De kroon
	Infrastructuur academie
	Personeel bibliotheek
	Werkingsmiddelen bibliotheek

	Mensen en middelen
	Wie is wie in het gemeentebestuur
	Wie is wie in GC De kroon
	Wie is wie in de bibliotheek
	Wie is wie in de gemeentelijke academie voor muziek en woord
	Wie is wie in de Brede School Flamingo


