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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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Film: 
Un Monde

Kidsfestival

p. 20-25

p. 2

 (c) Un Monde
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p. 6 > 8

p. 5

p. 16 > 17

p. 20 >25 

Dkanjers

Interview

De kroon wintert

Kidsfestival

Verenigingen

Circuit

Feestelijke  
Winter
Het is een bijzondere editie van 
SKRAB die je in je handen hebt. 
Namelijk de eerste in de vijftigste 
jaargang, jawel. En dat is iets om fier 
op te zijn, want samen met jou bruist het 
sociaal-cultureel leven na al die jaren nog 
steeds! SKRAB is trouwens de afkorting van 
Socio-Kulturele Raad Sint-Agatha-Berchem. 
Nog een reden om het glas te heffen dus tij-
dens deze feestdagen. 

Kruis alvast 16 januari aan in je agenda of smart-
phone want dan houden we onze nieuwjaarsbrunch. 
Jammer genoeg door de gekende omstandigheden in 
een iets andere versie. Maar je kan nog altijd bij De kroon 
terecht om een heerlijke feestmaaltijd op te pikken, naar 
een concert of hoorspel te komen luisteren of te vertrekken 
op een verassende wandeltocht. 

Ook samen met onze buren van Archipel19 en de jeugddienst 
vliegen we erin, want in februari en maart kunnen jongeren en 
kinderen weer naar het Kidsfestival. Ben je gek van dieren of net ie-
mand zonder angst die naar een horrortheater durft komen? Bekijk het 
programma in deze SKRAB, je zal zeker wel iets vinden dat bij je past.

En dan staan er nog feestneuzen in SKRAB. De Kroonstappers bestaan 
maar liefst twintig jaar. Proficiat! In dit nummer lees je alles over hun meest 
memorabele wandelingen. Om af te sluiten blikken we ook graag vooruit want 
de komende jaren zal je heel wat horen over de Cité Moderne. Die zal onder 
handen worden genomen dankzij het duurzaam wijkcontract dat de gemeente 
heeft aangevraagd. Met steun van het gewest en jullie goede inspirerende ideeën 
kan de Cité Moderne weer in ere hersteld worden. 

We kijken net als jullie uit naar een boeiend jaar en wensen je het allerbeste toe.
Geniet van een eindejaar vol lichtjes en vreugde.

De kroonploeg

p. 28 > 31

p. 32

Teksten SKRAB maart en april graag 
binnen ten laatste op 1 februari 2022 via 

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

1082 St.-Agatha-Berchem

GC De kroon respecteert uw 
privacy. Uw adres gebruiken 
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.

• Redactie: 
J.B. Vandendrieschstraat 19 
1082 Brussel
Tel. 02/482.00.10
• E-mail: 
dekroon@vgc.be  
• Website:
 www.gcdekroon.be
• Rekeningnummer:
IBAN BE85 4255 1712 7106  - 
BIC KREDBEBB
•  Lay-out • ontwerp:
Janick Vanwetswinkel
•  Redactieleden: 
Els Van Malderen
Margot Otten
Pieter Pyck
Janick Vanwetswinkel
•  Druk: 
Daddy Kate - 1090 Brussel
•  Verantwoordelijke uitgever: 
Christina Brunnenkamp

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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 -  Voor 6+ 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 6 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/

De eerste schooldag, 
voor sommigen onder 
ons een vage herinne-
ring. Voor anderen ko-
men de geuren van de 
refter en de smaken van 
de sapjes razendsnel 
terug. Voor sommigen is 
het een leuke herin-
nering, voor anderen 
allerminst. In de film 
‘Un monde’ ga je naar 
school met Nora, zij 
probeert zich staande 
te houden terwijl haar 
broer gepest wordt en 
het zusje wil daar iets 
aan doen. Het bijzon-
dere aan ‘Un monde’ 
is dat alles is gefilmd 
op ooghoogte van de 
kinderen.
Een film die recensen-
ten doet watertanden 
en ook het filmfestival 
van Cannes niet is 
ontgaan. ‘Un monde’ 

van de Brusselse 
regisseur Laura Wandel 
wordt ook de Belgische 
inzending voor de Os-
cars volgend jaar. Laura 
Wandel heeft een klep-
per van een debuutfilm 
gemaakt en jij kan er op 
11 februari bij ons naar 
komen kijken. Beklijven-
de cinema verzekerd!

Covid-19 maatregelen 

Un monde
Vrijdag 11 februari om 20u

Laura Wandel

info Tijdstip
vrijdag 11 februari 
om 20 uur
Locatie
Grote Zaal
Prijs €2
Tickets 
Reservaties 
(verplicht)
www.gcdekroon.be/
tickets 
02/482 00 10 
dekroon@vgc.be
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Werken met  
de smartphone
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25 januari:
Spelletjesnamiddag 
in Dkantine 
Als het buiten 
koud en guur is, 
is het fijn om het 
binnen gezellig te 
maken. En hoe kan 
dat beter dan met 
gezelschapspelletjes. 
Scrabble, Stratego, 
schaak of 
hoger/lager, geef
je favoriete spel 
door en we 
zorgen ervoor dat
het aanwezig is. 
We leren ook 
nieuwe 
bordspellen 
aan. 

 

 

Steeds meer communicatie loopt via de smartphone. Dit 
kan handig zijn maar het is soms ook overweldigend. In deze 
workshop leer je hoe je ermee te werk gaat. De workshop is 
geschikt voor mensen die nog niet veel kennis hebben maar ook 
voor wie al vaak een smartphone gebruikt en nieuwsgierig is naar 
wat je er nog allemaal mee kan doen. 
 

Maandelijkse activiteiten voor senioren op dinsdagnamiddag 
vanaf 14u in GC De kroon. Elke activiteit wordt afgesloten met 

koffie, cake en een babbeltje in Dkantine.  

Locatie
GC De kroon 
J.B. Vandendriesch-
straat 19, 1082 SAB
Prijs : 1€
(inclusief koffie & cake)
Inschrijven
Reservaties (verplicht)
aan het onthaal of via 
02 482 00 10

info

Dinsdag 22 februari om 14u

Zet volgende data 
alvast in je agenda 

22 maart
Knutselnamiddag:
Paasmandje maken 
3 mei
Theater: 
Compagnie 
Barbarie 
met Time Goes 
Bye Bye 
24 mei
Petanquetoernooi

Ag
en

da

Groendreefmarkt

Speelweek

Dkantine open

Biomanden
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Nieuwjaarsdag - gesloten

De kroon Wintert

Dkanjers - spelletjesnamiddag Dkanjers - werken met smartphone
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Spelletjesavond

Teken- en schilderatelier

Spelletjesavond

Un Monde

Teken- en schilderatelier

N’aai... ça Pique

Repair Café

Quality Time Jazz Jam

CircuitTeken- en schilderatelier

Teken- en schilderatelier

BLED BLED

Teken- en schilderatelier

Teken- en schilderatelier
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N’aai... ça Pique

Repair Café Uit-me-kaar

Beethoven in de bunker

Creatieve speelweek

Rekker animatiefilms
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In 2001 kwam het idee om met enkele Berchemna-
ren een wandeling in de gemeente te doen. 20 jaar 

later zijn de Kroonstappers populairder dan ooit, 
met trouwe stappers en nieuwe leden die in Brussel 

en omstreken op zoek gaan naar de mooiste wan-
delroutes.  Phillipe Kempeneers, Krista Deruddere, 
Roger Platteau, Isabelle en Hubert Minnoy blikken 

terug op hun favoriete wandelingen. 

▷

Om te starten bij het begin. Hoe 
kwam het idee om een wandelclub op 
te richten? 
Roger: De toenmalige centrumverant-
woordelijke Marc Dubois speelde met 
het idee van een wandelclub. Hij orga-
niseerde een wandeling voor mensen 
uit de buurt. Onder andere Hubert en 
ikzelf waren daar bij. 

20 jaar     Kroonstappers 

“Er is geen 
slecht weer 
om te wandelen, 
enkel slechte kledij”

besloten om ook buiten Sint-Aga-
tha-Berchem te gaan. Op den duur 
waren we cirkels aan het lopen. 
(lacht). 

Wat begon als een klein groepje 
vrienden is nu uitgegroeid tot een 
stapclub die heel wat leden trekt. 

Hubert: Ja, die allereerste keer was 
ik er al bij. We hebben toen een 
wandeling in Sint-Agatha-Berchem 
gemaakt.  
Roger: In het begin waren er maar 
vier of vijf wandelaars. Maar er was 
de zin om dat nog eens te doen en 
zo is dat natuurlijk gegroeid. We 
hebben op een bepaald moment wel 
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Grote Zaal
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populariteit van de laatste tijd 
vandaan komt? 
Isabelle: Mensen lijken meer 
nood te hebben aan beweging.  
Philippe: Inderdaad, er zijn veel 
mensen bijgekomen sinds 2019 
en dan ook vanaf 2020, mede 
door corona. 
Krista: Er zijn niet veel wan-
delclubs die stappen tijdens de 
week. Wij stappen op donderdag 
en dat trekt mensen aan. Het is 
ook vrijblijvend. De kern stapt al-
tijd maar mensen kunnen komen 
wanneer ze willen. 
Philippe: We werken met wan-
delknopen en daarbij maken we 
een aftakking waarbij mensen de 
grote lus doen, en anderen de 
kleine. Zo wandelen we nog voor 
een groot stuk samen. Eindigen 
doen we in een café. 
Krista: We zijn een wandelclub 
maar vooral ook een vrienden-
club en dat is heel belangrijk. We 
vragen geen lidgeld. We proberen 
ook met iedereen rekening te 
houden. Daardoor blijven men-
sen ook terugkeren, zelfs als ze 
niet meer in Brussel wonen. Er is 
iemand die in Amsterdam is gaan 
wonen en haar best doet om, als 
ze op bezoek is in Brussel, nog te 
komen meestappen. 

Ik kan me voorstellen dat jullie 
wel wat avonturen hebben be-
leefd tijdens jullie wandelingen? 
Hubert: Soms schaffen ze de 
wegen af. 
Krista: Ja, er was een weg afge-
schaft, dan moesten we over een 
kasteeldomein en kregen we te 
maken met een kwade eigenaar 
en zijn hond. 
Hubert: Er was ook een man die 
twee gronden had. Daartussen 

liep een wandelweg die hij had 
afgesloten met een deur. Maar 
die deur stond open en wij gin-
gen erdoor, want we wisten dat 
het een wandelweg was. Komt 
die eigenaar met zijn auto op dat 
smal wegje roepend dat hij naar 
de politie ging. En wij zeiden “doe 
maar” omdat we daar natuurlijk 
mochten wandelen. 

Wandelen jullie de hele tijd 
samen? Of is er een verschil in 
tempo?
Philippe: We wachten op elkaar 
aan de knooppunten. Zo kun-
nen mensen op hun eigen tempo 
stappen. Want er zijn mensen die 
snel wandelen en mensen die het 
graag op hun gemak doen. We 
hadden zo ook een man die een 
babbeltje deed met iedereen die 
hij tegenkwam. Dan moesten we 
soms lang wachten (lacht).  
Isabelle:  We zijn zo ook eens Hu-
bert kwijtgeraakt (lacht). Hij was 
een knooppunt voorbij gelopen. 

Zijn er ook weken dat jullie niet 
gaan wandelen? 
Isabelle: Nee, we gaan altijd wan-
delen. Ongeacht het weer. Wat 
we wel doen, is de wandeling 
aanpassen aan het weer. Bij warm 
weer wandelen we in de bossen 
of ‘s avonds. 
Krista: Ze zeggen wel eens: “Er is 
geen slecht weer om te wande-
len, enkel slechte kledij”. Je moet 
je aanpassen aan de omstandig-
heden en dan kan je altijd gaan 
wandelen. 

Hebben jullie ook een favoriet 
moment om te wandelen? 
Krista: De herfst. 
Isabelle: Of de lente. Dat zijn 
twee prachtige seizoenen. 

Roger: We hebben toch ook 
al mooie wandelingen in de 
sneeuw gehad. 
Philippe: Eigenlijk kan je in elke 
seizoen prachtige wandelingen 
maken. Het is vooral afhankelijk 
van het weer. 

Hoe kijken jullie naar de toe-
komst? Hubert, je bent nu 89, 
ga je nog blijven doorstappen? 
Hubert: Absoluut, ik ben nog 
niet de oudste hoor. Er is een 
man van 91 die nog de volle 
acht kilometer mee stapt. Ik 

moet dus nog zeker twee jaar 
blijven stappen (lacht). 
Philippe: Door een grote en 
een kleine lus te gebruiken, 
kunnen ook mensen die niet 
goed meer te been zijn, blijven 
meestappen. Ook het tempo 
passen we aan en we nemen 
iets meer pauzes. Dat geeft dan 
de kans om te genieten van de 
natuur. In de Brabantse Kouter 
en het Pajottenand heb je zo 
prachtige vergezichten om van 
te genieten. 

Krista Deruddere
Bij de Kroonstap-
pers sinds 2012, 
nadat ze via haar 
zoon Thim de tip 
kreeg. Stapt elke 
week mee en liefst 
aan een stevig 
tempo.  

Isabelle Allard
Was erbij vanaf de 
tweede wandeling 
van de Kroonstap-
pers. Stapt al twin-
tig jaar met haar 
man Hubert. Geniet 
van wandelingen in 
de lente. 

Hubert Minnoy
Al 20 jaar Kroon-
stapper. 89 jaar en 
nog niet van plan te 
stoppen. Durft wel 
eens verkeerd te 
lopen.  

Roger Platteau
Was er al bij op de 
allereerste wande-
ling in 2001. Geniet 
van wandelingen in 
de sneeuw. 

Phillipe Kempeneers
Bij de Kroonstap-
pers sinds 2007. 
Expert in het 
uitstippelen van 
wandelingen en in 
het onthouden van 
namen van bijna 
al de mensen die 
al eens kwamen 
meestappen.  

▷
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Eén keer in de maand kan je in Dkantine een uitge-
breide collectie aan gezelschapspellen ontdekken. 
Speldeskundige Steve Vandenberghe legt de regels 
uit of gaat samen met jou op zoek hoe die in elkaar 
zitten. Van klassiekers als Kolonisten van Catan tot 
gloednieuwe revelaties in de bordspelwereld. Dit alles 
gebeurd de een ontspannen sfeer van Dkantine met 
een drankje erbij. Of zoals Steve het zelf beschrijft: 
‘Het is een beetje de Spaanse herberg van de bord-
spelen waar gezelligheid en ontmoeting de sleutel-
woorden zijn.’ 

Zet alvast  
de volgende data 
in je agenda: 

06.01.2022 
10.02.2022 
03.03.2022  
07.04.2022 
12.05.2022 
09.06.2022  

Spelletjesavond
Van 20u tot 23u in Dkantine 

BLED (Berchem Lokaal en 
Duurzaam) is al vele jaren 
actief om van Sint-Agatha-
Berchem een duurzame en 
leefbare gemeente te maken. 
Sinds corona lag een deel 
van de werking noodzakelijk 
stil. Nu is de heropstart volop 
bezig, dit biedt de ideale ge-
legenheid om de activiteiten 
van BLED opnieuw voor te 
stellen. 

Repair Café is een initiatief 
samen met De kroon om te 
voorkomen dat defecte appa-
raten zomaar worden wegge-
gooid. Elke derde zondag van 
de maand kan je terecht bij 
onze vrijwilligers die met hun 
technische expertise appa-
raten herstellen die niet he-

lemaal meer werken maar te 
goed zijn om weg te gooien. 
Zin om zelf mee te herstel-
len? Laat iets weten via het 
onderstaand e-mailadres.   

23 januari en 20 februari
van 14u tot 17u.
repaircafe1082@gmail.com 
Gratis     

 
N’aai… ça Pique! vindt 
plaats op de derde donderdag 
van de maand. In Dkantine 
kan je leren naaien onder 
begeleiding van een vrijwillige 
naaister. Elke maand wordt er 
in een ander thema gewerkt 
met in januari een sessie rond 
het maken van een sporttas/
duffel bag en in februari een 
sessie rond het upcyclen van 

BLED
Op donderdagen

ondergoed. Zowel voor beginners 
als gevorderden. 

20 januari en 17 februari, 
van 19u30 tot 23u. 
Gratis  

BLEDonderdag is er elke vierde 
donderdag van de maand is er. Dan 
wordt er in Dkantine een gezellig 
een glas gedronken en gebabbeld. 
Ideaal om mensen uit de buurt 
te leren kennen of samen na te 
denken over duurzaamheid in Sint-
Agatha-Berchem. 

 27 januari en 24 februari, 
 van 19u30 tot 23u. 
 Gratis   

 

info

info

info

info

Daarnaast hebben 
heeft BLED nog 
heel wat andere 
activiteiten:
 

- Een gemeenschap-
pelijke moestuin, 
boomgaard, kipkot en 
bijkasten.  

- LETS waar families el-
kaar diensten verlenen.  

- Een broodoven met 
brood en pizza’s 
ateliers twee keer per 
maand van maart tot 
oktober.  

Zin om deel te nemen?  
Neem gerust contact 
met op via: info@
bled1082.be 
Meer info nodig rond 
onze activiteiten? 
Neem een kijkje op de 
website : 
www.bled1082.be
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Wil jij zelf ook eens op dit podium 
staan? Neem dan zeker contact op 
met Pieter Gouvart of Pieter Pyck
pietergouvart@hotmail.com 
pieter.pyck@vgc.be
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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 21 januari 
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

Jessy Le Roy is een Brussel-
se verteller-liedjesschrijver 
met roots in de Vlaamse 
Ardennen, die de set ‘Poly-
valent Malcontent’ als late 
roeping brengt. 
Als huis- tuin- en keuken-
performer bezingt ze Ne-
derlandstalige beklijvende 
verhaaltjes als bescheiden 
ode aan de mooiste onuit-
gesproken pijntjes en klein-

ste kantjes van het leven.    
Ze verweeft haar zeer 
bescheiden muzikaal talent 
met echtheid, zachte humor 
en fijne zelfspot. Ze breit 
in haar lyrics het leven en 
haar fantasie naadloos aan 
elkaar. Ze schuwt de over-
drijving niet terwijl ze haar 
vinger zachtjes neerlegt op 
blauwe plekjes allerlei. 

Begin 2021, na jaren muzikale 
rondsluimeringen op verschil-
lende podia in cafés en kleine 
concertzalen in verschillende 
samenstellingen, besloten 
Heikki Rasilo (zang & gitaar), 
Andy Deavin (bas), Pierre Schif-
flers (gitaar) en Léo Luy (drums) 
een groep te beginnen. Met 
ervaringen in verschillende mu-
zikale stijlen, van folk over klas-
siek rock tot post rock en heavy 

metal kwam de samensmelting 
naadloos en snel tot de groep 
“Heikki Rasilo band”. 

Met Heikki’s Rasilo als liedjes-
schrijver van de songs be-
staande uit kalme folk ballades 
maar ook energieke rocksongs 
vol wilde verbeelding en brutale 
eerlijkheid staat De Heikki Ra-
silo Band garant voor een unieke 
en frisse Folk-Rock Sound 

NLAL

21 januari om 20u
Quality Time

Heikki Rasilo Band Jessy Le Roy
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info

Tijdstip
Zaterdag 12 maart 
om 15u
Locatie
Grote Zaal De kroon
Prijs €5 
€3 Paspartoe 
kansentarief of 65+
Inschrijven
Reservaties 
(verplicht)
www.gcdekroon.be/
tickets 
02/482 00 10 
dekroon@vgc.be
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Beethoven in 
de Bunker

Leopold II 
(1835-1909)
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Een fascinerend stuk muziek-
geschiedenis opgeluisterd met 
muzikale voorbeelden.

Fred Brouwers publiceerde onlangs 
“Beethoven in de bunker”. In dit 
boek belicht hij de merkwaardige 
verhouding van de nazi’s met de 
klassieke muziek. Inderdaad…ter-
wijl de Führer plaatjes draaide in 
zijn bunker broodroofde zijn regime 
een hele reeks levende musici of, 
erger, liet ze verdwijnen in con-
centratiekampen of psychiatrische 
instellingen. Anderen konden dan 
weer op tijd vluchten, heulden mee 
met het regime of verzetten zich.

Fred Brouwers presenteerde pro-
gramma’s over klassieke muziek op 
Radio 1, 2 en Klara en becommen-
tarieerde ook jarenlang de Koningin 
Elisabethwedstrijd.

Lezing geïllustreerd met historische 
beelden. 

Johan Op de Beeck schreef met deze 
biografie van Leopold II hét referentie-
werk over deze koning.
Op de Beeck pluisde alle archieven en 
alle recente bronnen over Leopold II 
zorgvuldig uit.
Deze controversiële koning, actueel 
in de vuurlijn van de ‘woke’ bewe-
ging, ligt niet alleen aan de oor-
sprong van onze gewezen kolonie 
maar trachtte tevens van Brussel 
een stedenbouwkundige parel te 
maken, in navolging van Parijs.

De historicus Johan Op de 
Beeck is niet alleen een 
boeiend auteur maar 
ook een talentvolle 
conferencier.

NL

Organisatie: VTBKultuur 
Sint-Agatha-Berchem
i.s.m. De Gemeentelijke Biblio-
theek van Sint-Agatha-Berchem,
Curieus 1082 en GC De kroon

Organisatie: VTBKultuur 
Sint-Agatha-Berchem
i.s.m. De Gemeentelijke Bibliotheek 
van Sint-Agatha-Berchem,
Curieus 1082 en GC De krooon

Tijdstip
Zaterdag 26 februari 
om 15u
Locatie
Grote Zaal De kroon
Prijs €5 
€3 Paspartoe 
kansentarief of 65+
Inschrijven
Reservaties 
(verplicht)
www.gcdekroon.be/
tickets 
02/482 00 10 
dekroon@vgc.be

info

Fred Brouwers

Johan Op de Beeck

NL
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Met Radi’O Zoutloos maakt Studio 
ORKA haar eerste luisterspel, een 
ode aan het leven en de fantasie. Het 
hoorspel beluistert 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).

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

Keuze uit

Feestmenu 
    Kalkoen met truffel | shiitake | parmezaan
    Wildragout van Everzwijn | Westmalle Tripel | 
    Peterseliewortel

Vegetarische feestmenu 
    Vegetarische ragout | bospaddestoelen | 
    peterseliewortel
    Vegetarische blanquette van truffel en corn |
    shiitake | parmezan

* Geef bij reservatie je keuzenummer door

Georges Bogaerts stippelt een 
mooi parcours uit vertrekkend 
vanuit De kroon 

9u30-11u  
audiovoorstelling in de Grote Zaal

Scenario: Martine 
Decroos, Dominique Van Malder, 

Lucas Derycke / Coach: Tom 
Dupont / Acteurs: Dominique 

Van Malder, Ilse de Koe, Steven 
Beersmans, Tania Van der San-

den, Julie Delrue, Walter Schudel, 
Cecilia Demulder

e.a

11u30-12u15
pianoconcert in de Grote Zaal

11u-14u in Dkantine 14u-16u

Radi’O Zoutloos - 
Studio ORKA

Afhalen lunchpakket* 
van Joe’s Catering 

Geanimeerde 
wandeling  Choses vues à droite et  

à gauche (sans lunettes) 
Paulette Verlée

De kroon wintert
Zondag 16 januari 2022         

Tijdstip Zondag 16 januari vanaf 9u30 
Locatie
J.B. Vandendrieschstr.19  
1082 St.-Agatha-Berchem
Prijs per persoon
€8 / €5 voor Paspartoekansentarief 
en -12j +65j  
Tickets Reservaties verplicht  
uiterlijk op 9 januari 2022
www.gcdekroon.be/tickets 
02/482 00 10 - dekroon@vgc.be

info
1

2

3

4

  6-99j

  AL
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Een creatieve kindercursus rond 
het thema wereldmuziek. 
Heb je je al eens afgevraagd 
naar welke muziek mensen aan 
de andere kant van de wereld 
luisteren? Kom mee op onze 
wereldreis waarin we 
op zoek gaan naar 
muziek uit verre 
landen. Samen gaan 
we aan de slag om 
met deze nieuwe 
geluiden zelf mu-
ziek te maken. 

 

 
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
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28 februari tot 4 maart

Camera, 
geluid.. actie

Om een film te maken zijn er heel 

wat talenten nodig. Acteren, filmen, 

verhalen schrijven, decors en kos-

tuums maken. Dat komt allemaal sa-

men in de film die we deze vakantie 

maken. En als alles goed gaat, maak 

je zelfs kans op een Oscar! 

Leeftijd en tijdstip:
kinderen van 9 tot 11 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. 

Inschrijven 
vanaf 12 
januari

 
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
 

4 tot 8 april

Wereld vol 
muziek
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Klauw

woensdag 2 februari om 14u
Locatie
Grote Zaal De kroon
Prijs
€5 volwassenen
€3 (-12) Paspartoe-kansentarief 
Reservatie gcdekroon.be/tickets
Duur 60 min

tekst en regie 
Hanneke Paauwe spel 

Eva Schram, Anna 
Vercammen en Bert 

Dobbelaere

NL  8+

Het kids festival is terug! In februari en maart kan je in 
De kroon en Archipel19 horror theater zien! Maar ook 
animatiefilms die je doen blozen. Of als je niet kan kiezen 
tussen film en theater: een mix van de twee. In februari 
en in de krokusvakantie kan je naar jeugdvoorstellingen 
komen kijken. Maar je kan ook deelnemen aan ateliers. 
Bij Repair Café Kids word je de handigste thuis. 

info

Villanella en Hanneke Paauwe

2020

Een verhaal over de geschiedenis van eieren, vleugels, 
gekookte eieren en eieren in een dopje om warm op 

te eten. Over kippen die broeden en kuikens die ervan 
dromen om te vliegen. Van schelp tot snavel, wit en 

geel. Maar wat was er nu eerst de kip of het ei?

Cie La Berlue

Mon p’tit coco
info

zondag 
6 februari om 15u

Locatie
Archipel19

Prijs
€5 volwassenen

€3 kinderen (-12), 
Paspartoe-

kansentarief
Reservatie 

jeunesse.jeugd
@berchem.brussels 

Duur 45 min

woordloos

woordloos

  3+

Semilla

Kijk eens, een zaadje. En hier, 
wat grond. Een pot, een paar 
vingers, voeten, handen en...
afwachten. Het duurt lang, het 
prikkelt de verbeelding, doet 
tenen kronkelen, het maakt 
dat je wilt bewegen, dansen, 
elkaar wilt najagen. Met Sara 
Olmo en Pierre Viatour wordt 
wachten een spel, een regen-
dans, met stunts en gelach en 
een verkenning van de hoogste 
toppen. Maar wat zaaien we? 
Waar zal het ontkiemen? Waar 
zal het wortel schieten? Se-
milla, als een plant die ondanks 
alles groeit, als een idee dat 
wie weet waar ontkiemt!

2-5j.

zondag 
13 februari 

om 15u
Locatie

Archipel19
Prijs

€5 volwassenen
€3 kinderen 

(-12), 
Paspartoe-

kansentarief
Reservatie 

jeunesse.jeugd
@berchem.

brussels 
Duur 60 min

info
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Tea Tree

Wauw, wauw, wauw. Wij zijn 
KLAUW!! De geweldige club 
van geweldige én moedige 
kinderen. We willen niet bang 
zijn dat we nooit de eerste, de 
beste, de slimste, de mooiste, 
zullen zijn. Ben jij het ook beu 
om bang gemaakt te worden? 
Om altijd te moeten concur-
reren? Kom bij KLAUW! Extra 
leden zijn welkom.
Ben jij de baas over je angsten 
of zijn je angsten de baas over 
jou? Is angst een aangename 
raadgever? Heb jij dezelfde 
angsten als mama en papa? Kan 
je angst zaaien? Is angst be-
smettelijk? Is bang zijn gezond? 
Wat is erger: bang zijn, of bang 
maken?
‘KLAUW!’ onderzoekt de vele 
gezichten, tactieken en gevol-
gen van angst. Het wordt een 
vurig pleidooi om te mogen ge-
nieten van griezelen en gevaar. 
Voor het recht van kinderen om 
bang te mogen zijn.
 Een hilarische horrorvoorstel-
ling over angst en moed. Over 
kracht en hoop.
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Poppenkast met de avonturen van de muis Ra-
tinet. Ratinet heeft al heel wat meegemaakt! 
Zo is onze heldhaftige muis al naar een mysteri-
eus kasteel getrokken en heeft Ratinet vrien-
den gemaakt in een groot winters bos. Wij zijn 
alvast benieuwd welke avonturen Ratinet nu zal 
beleven! (Franstalig gesproken)

Hoe ziet de binnenkant van je radio 
eruit? Zit er dan toch iemand in of kan 
dat niet? Waar komen die stemmen dan 
vandaan? Ontdek het tijdens het “UIT-
ME-KAAR! atelier” van Repair Café Kids! 

zondag 
20 februari 
om 10u30

Locatie
Archipel19

Prijs
€5 volwassenen

€3 kinderen 
(-12), 

Paspartoe-
kansentarief 
Reservatie 

jeunesse.jeugd
@berchem.

brussels
Duur 45  min

Ratinet

Repair Café Kids

UIT-ME-KAAR!
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Théâtre du Ratinet
info

zondag 20 februari 
om 14u30
Locatie De kroon
Prijs Gratis
Reservatie 
jeunesse.jeugd@berchem.
brussels
Duur 45min

Kiki la plume 
Nicolas Bianco et Julie 
Rembauville, FR, 2021

Sluit je ogen en stel 
je een geel donzig 
vogeltje voor dat de 
hele tijd rondjes loopt 
in een kooitje. Dat is 
Kiki. Hij verveelt zich 
te pletter! Tot hij weet 
te ontsnappen, de 
wijde wereld in. Dat 
lijkt eenvoudiger ge-
zegd dan gedaan. Kiki 
moet nu leren leven 

als een échte vogel: 
zelf voedsel zoeken, 
een nestje maken 
en… vliegen!

Bat time
Elene Walf, G, 2015

Vleermuis voelt 
zich eenzaam op de 
boerderij. Overdag is 
het een en al leven 
en bedrijvigheid maar 
dan wil hij slapen. s’ 
Avonds als hij ont-
waakt, zijn alle dieren 

in dromenland. Hij 
verlangt heel erg naar 
een speelkameraadje!

Astralium 
Lucie Andouche,  
FR, 2020

Betoverende film 
over een meisje dat 
een plas naast de 
zee omtovert tot een 
perfect paradijs vol 
onderwaterleven.

Rekker heeft de mooiste animatiefilms rond dieren en
 liefde uitgekozen. De films zijn woordloos en worden ingeleid 

door Elise Dethier van Rekker.

Animatiefilms

Allemaal beestjes

Rekker

info
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Met Jean-Charles, 
Dries, Michael 
en Rick

  3+

zondag 27 februari 
om 10u30 

Locatie De kroon
Prijs €3 

Reservatie 
jeunesse.jeugd@
berchem.brussels

Duur 45 min

info

2-7j.

woordloos
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Sounds between  
the Crowns 
Filip Diviak, FR, 2020
Een muzikant ‘zonder papieren’ wordt de 
stad uitgejaagd nadat hij de aandacht trok 
van de prinses. Zijn instrument wordt door 
de wachters vernietigd. Zijn liefde voor de 
muziek blijkt sterker dan het onheil.

Avec le do de la cuillière
ESMA, FR, 2019
In de keuken kijkt een jonge vrouw met 
grote tegenzin aan tegen een gigantische 
berg afwas. Tot exotische tonen haar via de 
leidingen bereiken. Yes, ze vliegt er helemaal 
in!

Not Today 
Marine Jacobs, B, 2020
Oma gaat, gedreven door een ontembare 
levenslust, de strijd aan met Pietje de Dood.

Latitude du printemps
Rubika Animation, FR, 2020
Aan de rand van de weg wordt een hond 
achtergelaten, vastgebonden aan een 
lantaarnpaal. Hij voelt zich eenzaam tot 
een jonge astronaut en een fietsfanaat hem 
vinden.

In ‘Het Ding’ leren we meneer P. 
en zijn psychiater kennen.
Meneer P. is op zoek naar zijn 
vader. Maar hij kan zich niet zo 
goed concentreren dus helpt 
de psychiater hem bij de zoek-
tocht. Maar soms lijkt het alsof 
de vader van meneer P. niet echt 
bestaat! 
We maken een filmische reis 
door P.’s gedachten.
Beelden en muziek buitelen over 
elkaar heen.
Zijn hersenspinsels komen kleur-
rijk tot leven.
Acteren op film en toneel vloeien 
in elkaar over.

De heer P. loopt de film in en uit.
Dit alles gebeurt voor je ogen. 
Magisch!
Dat is het ding in ‘Het Ding’.

All about love

zondag 27 februari 
om 14u30 
Locatie De kroon
Prijs €3 
Reservatie 
jeunesse.jeugd@
berchem.brussels
Duur 45 min

Reservatie voor alle spektakels en workshops is verplicht. Inschrijven & tickets: 
Jeugddienst van de gemeente Sint-Agatha-Berchem
Koning Albertlaan 2, 1082 SAB. Tel 02 563 59 20 
email: jeunesse.jeugd@berchem.brussels (enkel Klauw bij GC DE kroon)
In het kader van Kids-festival, een organisatie van Archipel 19, 
de jeugddienst en De kroon

info

Beumer & 
Drost

zondag 6 maart  
om 15u
Locatie
De kroon
Prijs
€5 volwassenen
€3 kinderen (-12), 
Paspartoe-kansentarief
Reservatie 
jeunesse.jeugd
@berchem.brussels
Duur 60 min

info

NL

  7+
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Regie: Michael 
Helmerhorst

Spel en tekst: Peter Drost
Dramaturgie: Geraldine 

Verhoeven
Camera, video-montage: 

Henk Haselager

woordloos
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De gemeente Sint-Agatha-Ber-
chem heeft haar eerste Duur-
zame Wijkcontract verworven: 
“100 jaar later, nieuw leven in de 
Moderne Wijk blazen”. Met 12,5 
miljoen euro steun van het Ge-
west en 625 000 eigen inbreng 
zal de gemeente Sint-Agatha-
Berchem in overleg met de be-
woners en de lokale actoren een 
ambitieus actieplan uitwerken. 
Comensia, de sociale huisves-
tingsmaatschappij, neemt met 
eigen budget de renovatie van 
173 woningen op zich. De peri-
meter van dit Duurzame Wijk-

contract concentreert zich op 
twee buurten met verschillende 
gezichten de Cité Moderne en 
de Molenbergwijk, een introver-
te en een residentiële buurt. Om 
dit project tot een goed einde te 
brengen, laat de gemeente Sint-
Agatha-Berchem zich begeleiden 
door een studiebureau ERU en 
doet ze een beroep op de ex-
pertise en medewerking van de 
bewoners en lokale actoren via 
de organisatie van een participa-
tief proces en de oprichting van 
een wijkcommissie die is samen-
gesteld uit een burgerpanel. Van 

26 272726

info
 

https://berchem.
brussels/nl/
duurzaam-
wijkcontract/

Projectleider 
Jill Philippot 
jphilippot@
berchem.brussels

C
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“100 jaar later, 
nieuw leven 

in de Moderne 
Wijk blazen”  

Wat is een  
wijkcontract nu precies?  
Een wijkcontract is een actieplan dat 
beperkt is in tijd en ruimte. Het wordt 
afgesloten tussen het Gewest, de 
gemeente en de inwoners van een 
Brusselse wijk. In dit geval is dat dus 
de Cité Moderne. In het contract staat 
een programma van te verwezenlijken 
interventies, ook het budget ligt vast. 

Hoe het begon  
100 jaar geleden
De Cité Moderne was toen ze ge-
bouwd werd, nu 100 jaar geleden, 
revolutionair en vernieuwend. Op 
architecturaal en stedenbouwkundig 
vlak was de wijk een echte voorloper. 
De Cité Moderne is het architecturale 
pareltje van de gemeente Sint-Aga-
tha-Berchem. Een uitzonderlijk hoog 
aantal eigendommen is er beschermd. 
De tuinwijk, die ontworpen is door ar-
chitect Victor Bourgeois, is één van de 
oudste voorbeelden van grootschalige 
kubistische architectuur in Europa. 
Het is dus hoogtijd om de wijk in ere 
te herstellen want het gaat er al een 
tijdje niet goed mee. Dat bleek ook uit 
de documentaire van filmmaker Ger-
rit Messiaen die in 2017 in première 
ging in GC De kroon. De sociale- en 
woningverloedering-problematieken 
worden in de film aangekaart.

augustus 2021 tot maart 
2022 zal de gemeente Sint-
Agatha-Berchem in overleg 
met de lokale actoren een 
diagnose opmaken van de 
wijk, prioriteiten bepalen 
en een actieprogramma op-
stellen. Dit programma zal 
worden uitgevoerd vanaf de 
tweede helft van 2022 over 
een periode van 4 jaar.

Uitdagingen  
voor de toekomst
Vandaag kampt de wijk met tal van 
problemen op het vlak van huisvesting. 
Maar ook op vlak van sociale cohesie 
is er werk en de sociale-economie 
(winkels & ambachten) is zo goed als 
verdwenen. Er zijn vier scholen in de 
perimeter met 1430 leerlingen waar-
onder een grote vertegenwoordiging 
van het Nederlandstalig onderwijs.
De inkomenskloof tussen de Moderne 
Wijk en het regionaal gemiddelde is 
in de loop der tijden groter geworden. 
Cité Moderne heeft 30% werkzoeken-
den en een erg jonge bevolking met 
35,1% in de leeftijdsklasse van 0 tot 17 
jaar (een aandeel dat hoger ligt dan de 
22,85% in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest). Er zijn dualiteiten tussen jong 
en oud maar ook tussen oude bewo-
ners en nieuwkomers. Er zijn groepen 
jonge mannen tussen 15 en 25 jaar 
die te nadrukkelijk aanwezig zijn in de 
openbare ruimte. De afwezigheid van 
en de behoefte aan ontmoetingsplaat-
sen is erg groot. Allemaal uitdagingen 
die het duurzaam wijkcontract aan-
gaat. 

Buurt- of wijkcentrum en aan-
dacht voor open ruimte
Het duurzaam wijkcontract wil investe-
ren in nieuwe woningen en de kwali-
teit van bestaande woningen verbete-
ren, de publieke ruimte heraanleggen, 
investeren in groene ruimte en buurt-
infrastructuren, de actieve mobiliteit 
faciliteren, de sociale cohesie verhogen 
en sociaal-economische activiteiten 
aantrekken. Mogelijke projecten zijn: 
een buurt of wijkcentrum met moge-
lijkheid tot ontmoeting en cultuur door 
en voor de bewoners, sportfaciliteit in- 
of outdoor, een werkgelegenheidscen-
trum, alternatieve huisvesting, sociale 
economie, crèche…
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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

Eglantier

Sociale vriendenbond

Reeds van september zijn we 
gestart met de hobbyclub om o.a 
samen gezellig te knutselen. We 
komen bijeen op volgende data:

14-01
28-01
11-02
25-02
11-03
25-03

Wil je samen met ons een gezel-
lige namiddag doorbrengen, ben je 
altijd welkom in Gemeenschapcen-
trum De kroon. 

Meer info
Gisele De Beun
02/ 465 30 74

Ve
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Okra de Optimisten

Vrijetijdsvereniging

Maandelijkse bijeenkomst, iedere 
derde woensdag, in de Gemeentezaal
Koning Albertlaan 33 in Sint-Agatha-
Berchem.

• 19 januari
algemene bijeenkomst met 
nieuwjaarsreceptie
• 16 februari
bijeenkomst met 
carnavalviering
• 16 maart
algemene bijeenkomst

Elke woensdag om 14u: lijndans in de 
Alcyonstraat 22
Iedereen welkom, 
gratis voor onze leden.

02/465 32 17 of
02/465 04 47

KWB Ganshoren

Vrijetijdsvereniging

• Zaterdag 15 januari om 14u30
Gegidste wandeling in Matonge
Deze gegidste wandeling in Elsene 
biedt een andere kijk op deze wijk, 
waar koloniaal verleden,
diversiteit, cultuur én ondernemer-
schap naast elkaar bestaan.
Afspraak op 15 januari 2022 om 
14u30 aan de uitgang van metrosta-
tion Naamsepoort

info

Kempeneers Philippe 02 465 89 41 of 
kwb.ganshoren@gmail.com. 
Deelnameprijs: 5 euro per persoon voor 
leden, 7 euro voor niet-leden. 
Ter plaatse te betalen

info

info

• Vrijdagavond 11 februari
Standupcomedy met Erhan Demirci.
Eén man. Eén micro. Eén enthousiast 
publiek. Daar gaan we voor!
Noteer dit zeker in je agenda.
Plaats van de afspraak:
gemeenschapscentrum De Zeyp.
Meer info volgt.Deze activiteit zal geor-
ganiseerd worden volgens alle corona-
maatregelen die op 11 februari 2022
van toepassing zijn.

GC De Zeyp
kwb.ganshoren@gmail.com
Philippe Kempeneers - 02/ 465 89 41
 

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

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

22-04
06-05
20-05
03-06
17-06

Teken &  
schilderatelier 8+
 Elke zaterdag van 10u tot 12u
in GC De kroon

Maak kennis met de verschillende 
beeldelementen: kleur, compositie, 
contrasten, licht en donker. We 
experimenteren en observeren. Soms 
vertrekken we vanuit een verhaal 
of vanuit het werk van een grote 
kunstenaar. Zo wordt de fantasie en 
creativiteit geprikkeld en gaan we 
daarna zelf op onderzoek uit. We leren 
spreken over het eigen werk en dat 
van anderen.

Prijs: 
€90/10 lessen 
(€80 vanaf het 2de kind)
Paspartoe kansentarief: €27

www.gcdekroon.be
02 482 00 10 dekroon@vgc.be

info

info
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Bru-West en West-In

Vrijetijdsvereniging

• Woensdag 26 januari om 14u30
 (deuren 13u30)
EXPLORATIE SAMEN DE WERELD 
ROND
in de feestzaal, Koning Albertlaan 
33, 1082 Brussel (Rolstoel toegan-
kelijk).

Argentinië / Edgard Jespers.
Meer over deze reportage:
www.info-zomaar.com
Reserveren is verplicht en bij voor-
keur via info.zomaar@gmail.com
Betaal ter plaatse aan de kassa € 10,
inclusief koffie en taart.
Berchemse senioren genieten van 
het prijsvoordeel: € 5.

• De eerstvolgende wijnproeverij is 
gepland op maandag 28 februari.

• Programma voorjaar 2022
9 februari:  Roemenië
Jean-Pierre Demarsin, 
Mieke Opsommer.
16 maart: Dwars door Afrika
Frank De Leger.
27 april: Van Xi’an tot Istanbul 
(3 & 4) 
Sonia & Jos Odeurs-Keyen.
25 mei: Oost-Groenland  
& Spitsbergen 
Guido Vervoort.

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

info

Ontdek alle nieuwe cursussen 
van de 22 gemeenschapscentra 
op www.N22.brussels
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Berchemse Wandelclub

Wandelvereniging

• Zaterdag 22 januari om 14u
Algemene ledenvergadering
in GC De kroon in 
Sint-Agatha-Berchem. 
Gratis aperitief, taart en koffie.  
Nadien is het mogelijk om wijn, 
bier of frisdrank te verkrijgen, mits 
betaling. Vergeet uw covidsafe-
attest niet. Gelieve vóór 10 januari 
2022 een seintje te geven voor 
aanwezigheid en dit via mail of 
telefoon:

Georgette: 0495 94 24 64 
gdvjeught@gmail.com
Georges: 02/466 94 66
bogaerts.georges@skynet.be

• Zondag 13 februari om 13u40
Wandeling in Dilbeek
13u40: Samenkomst aan Pizzahut 
Dansaertlaan. We nemen de Dan-
saertlaan richting Savio Dilbeek,
parking aan de kerk van Savio. Ver-
trek wandeling 14u aan de parking 
van kerk Savio.Nadien kunnen we 
genieten van een lekker pintje in 
de Westrand.
Gidsen: Georges & M-Thérèse ver-
wachten jullie talrijk, om samen te 
genieten van onze eerste wande-
ling in 2022. 

Lidgeld 2022: het lidgeld voor 2022 
bedraagt 12 euro. Gelieve deze te 
storten op rekening van de 
Berchemse wandelclub
BE 88 4294 0823 7141 met 
vermelding lidgeld. 

www.berchemsewandelclub.be
Georgette: 0495 94 24 64 
Georges: 02/466 94 66

info

info

Op vrijdag 18 februari is het eindelijk 
weer zover: de langverwachte jams van 
de Academie van SAB nemen een herstart 
in Dkantine! De avond wordt, naar goede 
gewoonte, geopend door een ensemble van 
de academie. En nadien is iedereen welkom 
op het podium: elk niveau, elk instrument, 
elke leeftijd, alles kan. En dit onder het 
waakzaam en begeleidend oog van de 
leerkrachten pop en jazz van de Berchemse 
academie. Welkom en ‘spread the word’!

Tijdstip
vrijdag 18 februari 
2022 om 20u
Locatie Dkantine
Prijs Gratis
Inschrijven
Reservaties 
(verplicht)
www.gcdekroon.be/
tickets 
dekroon@vgc.beVr
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Jazz Jam
18 februari om 20u
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Isabella Arboleda en Shankar Lestrehan
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Na een jaar residentie in De kroon zijn 
twee aanstormende artiesten van CIR-

CUIT klaar om hun gloednieuwe pro-
jecten te presenteren. De kunstenaars 

hebben het afgelopen jaar actief gewerkt 
aan hun individuele stukken, zowel in de 

dansstudio als in het professionele the-
ater van De kroon. Het proces omvatte 

het ontwikkelen van origineel materiaal 
door middel van individuele oefening, 

het werken met externe artistieke coa-
ches en het presenteren van werk aan 

de grotere groep CIRCUIT-kunstenaars. 
Op zaterdag 19 februari tonen Shankar 

Lestrehan en Isabella Arboleda hun werk 
aan het publiek. 

Reina 
Isabella Arboleda 
Dansperformance 

REINA is een solo dansperfor-
mance die vertrekt vanuit de 
symbolen, impulsen en beelden 
die in het lichaam van Isabella 
zitten. Ze onthullen, als in een 
soort manifest, waar ze in heeft 
geloofd: de ontmoeting met de 
tegenstellingen, het samenleven 
met wezens en de toewijding 
aan wat de ogen niet kunnen 
zien. De toeschouwers worden 
uitgenodigd in een wereld waar 
fantasie, werkelijkheid, lichaam 
en geest langzaam van plaats 
veranderen in een langzame 
dreunende inspanning 
“Omdat ik van de aarde kom, 
kunnen spreuken door me 
heen gaan.” 

Antefatto De Facto 
Shankar Lestrehan
& Gitte Hendrikx
Visueel fysiek theater  
tekst in het Engels. 

Antefatto De Facto haalt twee 
personages uit elkaar. Ze zijn 
geïsoleerd in wat een slapend 
decor lijkt te zijn. Ze spelen, 
bewegen en vergelijken elkaar, 
beiden opgesloten in het ven-
ster van hun fantasie terwijl 
ze de onmogelijkheid van hun 
relatie ervaren. Dat gezegd 
zijnde, zou er een derde 
kunnen zijn. De voorstelling 
bevraagt de grenzen van de 
rollen buiten de momenten van 
spelen. En bevraagt tevens de 
grenzen van het stuk: wat be-
hoort tot de show en wat niet? 

Tijdstip zaterdag 19/02 
19u Shankar Lestrehan & 
20u Isabella Arboleda 

Duur  2 x 40 min 
Inkom € 4 (double bill) 
Tickets reserveren verplicht: 
gcdekroon.be/tickets 


