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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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Hugo De Vreese
  22 jaar bibliothecaris

Interview met

 (c) M.Otten

TOERNOOI  
Sint-Agatha-Berchem 

p. 16-17
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DE 
LENTE 
LONKT
Bij het voorbereiden van deze 

SKRAB verraste moeder na-
tuur ons met niet één maar twee 
regenbogen, knal boven Dkantine. 
Als ze geen nieuwe varianten op ons 
afstuurt, kunnen we jullie met veel 
blijdschap vertellen dat we een periode 
van feest, muziek, theater en boeiende 
avonden tegemoet gaan. We kijken er 
deze lente dan ook extra hard naar uit om 
jullie talrijk te ontvangen. Daarom hebben 
we gezorgd voor een breed aanbod aan  
activiteiten. En kijken we stiekem al uit naar de 
zomer. Duidt 26 juni al zeker aan in je agenda 
want dan palmt het Visueel Festival Visuel de 
straten in! Maar goed, eerst even kijken wat er  
binnenkort op de kalender staat.  
Op 18 maart kan je voor het eerst naar vrouwenlente 
in De kroon. Vier vrouwen die schrijven en films  
maken, komen hun werk voorstellen.  

Op 1 april kan je naar ‘Zonder paraplu in de regen’. Een 
voorstelling die is ontstaan uit de vriendschap tussen 

de Belgische Louisa Heine de uit Iran afkomstige Shahryar  
Pouyanrad. Samen brengen ze gedichten die ze zelf schreven. 
Oed-speler Hussein Rassim zorgt voor livemuziek in deze voor-
stelling over jezelf verliezen en langzaamaan terugvinden. Wat 
later in april beginnen we met ons FIFA-toernooi. Samen met De 
Kuub gaan we op zoek naar de beste FIFA-speler of speelster van 
Sint-Agatha-Berchem. Blader snel naar het midden van deze SKRAB 
om je in te schrijven, het is helemaal gratis! Ook in deze SKRAB: het 
afscheid van Hugo De Vreese, die na 22 jaar de bib verlaat en uitkijkt 
naar zijn pensioen. Hoe kijkt hij terug op zijn carrière en waar is hij fier 
op? Je leest het in deze SKRAB. 

We wensen je veel leesplezier toe en hopen dat we elkaar snel terugzien. 
Met de warmste groeten,
De kroonploeg

p. 10 > 15

p. 20 > 21

p. 28 > 30
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Dkanjers

Interview

FIFA toernooi

Vrouwenlente

Verenigingen

AV 
 uitnodiging
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Teksten SKRAB mei en 
juni graag binnen ten 

laatste op 1 april 2022 
via dekroon@vgc.be of 

op J.B. Vanden-
drieschstraat 19

1082 St.-Agatha-
Berchem

p. 24 > 25

p. 6 > 8

p. 10 > 15
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Wilt u ’SKRAB’ thuis 
ontvangen, bezorg uw ge-
gevens via gcdekroon.be, 
mail naar dekroon@vgc.be 
of kom naar het onthaal.

Colofon

 - Vanaf 18 februari schakelt de 
coronabarometer naar code 
oranje.  

- Mondmaskerplicht in de bin-
nenruimte blijft geldig voor 
+12-jarigen. 

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

-  Voor alle evenementen is in-
schrijven verplicht, tenzij anders 
vermeld.  

- Ontsmet regelmatig de handen 
en hou voldoende afstand. - 
We volgen de richtlijnen van 
het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest rond het gebruik van 
de Covid Safety Ticket (CST) 

- De maatregelen in de gemeen-
schapscentra kunnen worden 
aangepast op basis van de laat-
ste beslissingen en zijn terug te 
vinden op www.n22.brussels.be

Covid-19 
maatregelen 

FILM

THEATER

INTERVIEW

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 gemeenschapscentrum 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

p. 16 > 17
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Op 22 maart verwelkomen 
we de lente door SAMEN 
TE KNUTSELEN EN TE 
BRICOLEREN! 
Chocolade eitjes raap je graag 
als kind maar smaken een leven 
lang! Daarom maken we een 
mand waarin je de lekkernij kan 
verzamelen. Heb je thuis een 
schaar, meetlat of vod liggen, 
neem die dan zeker mee.  

Op 3 mei kan je komen kijken 
naar TIMES GOES BYE BYE van 
compagnie Barbarie. 
Een voorstelling over tijd en hoe 
je die ervaart op verschillende 
momenten in je leven. Verwacht 
spektakel en humor. Lees er alles 
over op pagina’s 6 en 7.

Dkanjers, dat zijn 65-plussers met goesting om buiten 
te komen!  Iedere maand zorgt De kroon voor een 

activiteit, taart en koffie. Nieuwsgierig? Kom zeker 
langs en maak kennis met elkaar. 

Locatie
GC De kroon 
J.B. Vandendrieschstraat 19, 1082 SAB
Prijs 3€, 1€ Paspartoe-kansentarief 
(inclusief koffie & cake)
Inschrijven
Reservaties (verplicht)
aan het onthaal of via 
02 482 00 10

info

Dinsdagen om 14u
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Groendreefmarkt

Speelweek

Dkantine open

Biomanden

VOLG ONS 
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LEZINGEN

GM DK

BM

DK

Het Ding / Beumer & Drost

Het Ding / Beumer & Drost

AV

N’aai.. ça Pique

Quality Time

Doornroosje

Vrouwenlente

Repair Café

Dkanjers

M

24 mei 
De zomer is eind mei bijna in het 
land en dus gaan we naar buiten! 
Sporten maar toch ‘op het gemak’ 
dat is PETANQUE. De kroon zorgt 
voor een Zuid-Frans gevoel met 
een echte petanquebaan! 
Schrijf 24 mei dus zeker in je 
agenda! 
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Pasen: gesloten

1000 min vue alleman

Jazz JamM

Comedy Time

/ Buitenspeeldag

C’mon C’monF

L Zonder paraplu in de regen

FIFA

Oude Kerk Concert

BM

DK

FIFA

FIFA

FIFA

Spelletjesavond

N’aai.. ça Pique

M

Spelletjesavond

Repair Café
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M
ati
ne
e Liesje De Backer, 

Amber Goethals, Lotte 
Vaes, Sarah Vangeel 
(spel), Karolien De 
Bleser (regie), Michiel 
Van Cauwelaert 
(scenografie)

NL
66

Compagnie Barbarie

TIME 
GOES 
BYE BYE 

7-107j.

Datum 3 mei om 14u 
Locatie
Grote Zaal De kroon
Prijs €8 standaardtarief, 
€3 65-plussers, 
1€ Paspartoe-kansentarief
Tickets 
gcdekroon.be, 02 482 00 10 
dekroon@vgc.be  
Duur 60 min

info
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Het gegeven ‘TIJD’ is voor 
volwassenen een evidentie. 
Voor kinderen een universele 
afspraak die moeilijk te 
begrijpen is. 
In TIME GOES BYE BYE 
worden twee manieren om tijd 
te beleven lijnrecht tegen-
over elkaar gezet: Die van de 
volwassene tegenover die van 
het kind. 
In de ene beleving lijkt de tijd 
constant te verdwijnen in het 
niets terwijl je er net zo’n nood 
aan hebt. 

En in de andere beleving zijn 
zomervakanties eindeloos, 
duren autoritten tussen 
Antwerpen en Brussel eeuwig 
plus tien jaar. 
Toch zijn er van die volwas-
senen die maar blijven herha-
len dat er iets is met te laat! 
Te laat! Wat, te laat? Is mijn 
tekening te laat? Is het nu plots 
herfst geworden? Rare wezens 
die volwassenen! 

Tijd is één van de grote mys-
teries die de mens al eeuwen 
bezighoudt. 
En op het einde wacht de 
eindigheid. 
Maar dat valt noch voor een 
kind, noch voor een volwas-
sene te begrijpen. 
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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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info

Tijdstip
Vrijdag 
11 maart om 20u 
Locatie  
Dkantine
Prijs Gratis
Tickets 
Reservaties verplicht
www.gcdekroon.be/
tickets 
02/482 00 10 
dekroon@vgc.be

The Agatha Flow, 
uit de academie 

van Sint-Agatha-
Berchem, speelt 

al enkele jaren 
onder deskundige 
leiding van Pieter 

Baert. Ze brengen 
vooral covers van 

nummers die ze 
zelf leuk vinden, 

zoals Hey Eugene 
van Pink Martini 

of This World van 
Selah Sue.    

Dit enthousiaste bandje met jongeren tus-
sen 12 en 15 jaar onder leiding van Pieter 
Baert speelt zowel instrumentale nummers 
van Herbie Hancock als covers van o.a. Billie 
Eilish en Willow.   

vrijdag 11 maart om 20u

Quality Time

Les Clashes, genoemd naar de haartooi van 
hun leraar. Drum, bas, 2 gitaren, piano, 2 saxen 
en zang. Dit jaar steken ze gekende en minder 
gekende popklassiekers in een Brussels jasje (Ca 
gaz pour moi, Hallelujah da mokske es va ma, 
Spaanse wandelink, …). 

Les Clashes

The Agatha Flow

Op deze editie van Quality Time is het 
de beurt aan de popklassen van de 

Gemeentelijke Academie om het beste 
van zichzelf te geven op het podium van 
Dkantine. Kom op 11 maart iets drinken

Jongeren van Pieter Baert  

Op 29 april keert Quinten Quartz 
Cabrio Leon terug naar De kroon 
met een verse lading komisch 
talent. Kom genieten van een 
drankje terwijl ze het beste van 
zichzelf geven op het podium 
van Dkantine. Vergeet Gaston en 

Leo, laat Alex Agnew links 
liggen want voor een de nieuwe 
generatie grappenmakers moet 
je in De kroon zijn. Comedians: 
Quinten Quartz Cabrio Leon, 
Bain Jamain van Halle, Xavier 
García Diaz & Wout Somers.

Comedy Time
29 april om 20u

info
Tijdstip 
Vrijdag 29 april 
om 20u
Locatie Dkantine
Prijs gratis
Inschrijven 
Reservaties (verplicht)
www.gcdekroon.be/
tickets of 02/482 00 10 
dekroon@vgc.be

en laat je verrassen door dit jong 
muzikaal geweld! De concerten 
zijn een organisatie van GC De 
kroon in samenwerking met 
Pieter Gouvart en Curieus 1082.    

NL
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Wissel van de wacht bij de Nederlandstalige biblio-

theek van Sint-Agatha-Berchem: zowel bibliothecaris 
Hugo De Vreese als bibliotheekassistente Muriel 

Vanhille gaan met pensioen. We praten met Hugo die 
met zijn uitgesproken passie voor jeugdliteratuur onze 

bib op de kaart zette en zo sterke banden met de scho-
len opbouwde. Daardoor vonden talloze kinderen op 

hun beurt de weg naar de Nederlandse taal. Na 22 jaar 
in de bib van Berchem kijkt Hugo uit naar zijn pensioen, 

maar eerst blikt hij nog eens terug op zijn carrière. 

▷

22 jaar bibliothecaris        bedankt, Hugo De Vreese

Ik ben blij dat ik in  
Brussel verzeild ben 
geraakt, hier maken 

we het verschil
landstalige bib en kwamen kijken 
naar de werking van de bib van 
Schaarbeek. Ik moet toen een 
goede indruk hebben gemaakt 
want een tijdje later kreeg ik 
telefoon van de schepen. Met de 
vraag of ik wilde meedoen aan 
de examens voor de functie van 
bibliothecaris. Ik ben eigenlijk 
een beetje ‘ge-headhunt.’
 
Wat mij vooral aansprak was dat 
we hier zouden starten van nul. 
Er was op dat moment geen bi-
bliotheek. Mijn eerste jaar heb ik 
dan ook vooral in een werfkabine 
doorgebracht met de schepen 
van Openbare Werken, de archi-

Wanneer en hoe ben je in de bib 
gestart? 
Op 1 januari 2000 ben ik hier ge-
start. Voordien werkte ik in Schaar-
beek en daarvoor in Denderleeuw. 
Ik heb dus toch 40 jaar in bibliothe-
ken gewerkt, waarvan de afgelopen 
22 hier in Sint-Agatha-Berchem. 

Hoe ben je in Sint-Agatha-Berchem 
terecht gekomen? 
Voordien was ik werkzaam in de 
bibliotheek van Schaarbeek. Op een 
dag kreeg ik daar een delegatie van 
Sint-Agatha-Berchem op bezoek 
met onder andere de schepen. Ze 
hadden plannen om er te starten 
met een splinternieuwe Neder-

tect en de aannemer om van het 
gebouw waar we nu zitten een 
bibliotheek te maken.  

Dus voor jij hier kwam, bestond 
de huidige bibliotheek nog niet? 
Nee, er was een tweetalige bib 
met een kleine en verouderde 
Nederlandstalige collectie. Ik kan 
me herinneren dat de jongste 
encyclopedie uit de jaren 1930 
kwam (lacht). We komen van heel 
ver. Er was nood aan een Ne-
derlandstalige bib. Volwassenen 
die op zoek waren naar ontspan-
ningsliteratuur konden voordien 
niet terecht in Sint-Agatha-Ber-
chem.  

Hoe hebben jullie de bibliotheek 
in de beginjaren in de kijker 
gezet? 
Het Nederlandstalige deel van 
de oude bib was eigenlijk te klein 
om scholen te ontvangen. Met 
de komst van de nieuwe bib zijn 
we sterk gaan inzetten op de 
contacten met de scholen om de 
klassen naar hier te krijgen. Dat is 
aardig gelukt. De klassen van alle 
Nederlandstalige scholen hebben 
toen, vrij snel, de weg naar de bib 
gevonden. Er was bij de Neder-
landstalige gemeenschap ook 
nieuwsgierigheid naar de nieuwe 
bib. Bovendien konden we tijdens 
de verbouwingen een nieuwe 
collectie aanleggen. Daardoor 
was er bij de opening meteen een 
uitgebreid en actueel aanbod.  

Langzaamaan is het publiek ge-
groeid. Bij de start waren er een 
60-tal volwassen leden. Momen-
teel zitten we aan een 2200-tal 
leden die regelmatig langskomen. 

10

Hugo met zijn 
aanrader ‘De 
Gulle Boom’.
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Het overgrote deel daarvan zijn 
kinderen. Rekening houdend 
met het bevolkingsaantal, zitten 
wij qua ledenaantal en publieks-
bereik bij de beste bibliotheken 
van Brussel. Als het gaat over 
-14-jarigen is er zelfs geen en-
kele bibliotheek in Brussel die 
het beter doet dan wij. We be-
reiken heel wat jongeren. En dat 
stemt ons natuurlijk gelukkig. 

Hoe komt het dat de bib van 
Sint-Agatha-Berchem het zo 
goed doet tegenover andere 
bibliotheken? 
Eerst en vooral de locatie: we 
zijn centraal gelegen, zeker voor 
de scholen. De klassen kunnen 
gemakkelijk te voet naar de bib 
komen. Daarnaast hebben we 
altijd een sterk accent gelegd 
op onze jeugdcollectie. Vooral 
op de prentenboekencollectie 

ben ik fier, die trekt ook heel 
wat mensen aan.  

En dan is er nog onze dienstver-
lening: we ontvangen iedereen 
met veel plezier en proberen 
om elke vraag zo goed mogelijk 
te beantwoorden. 

De directies van de scholen wa-
ren ook allemaal overtuigt van 
het belang van bibliotheken om 
het leesplezier en de taalkennis 
te stimuleren. We hebben het 
als een van onze hoofdtaken 
beschouwd om anderstalige 
leerlingen te ondersteunen en 
hen goede literatuur aan te 
bieden. Vooral ook literatuur 
die aangepast is aan hun noden: 
aangepaste leesniveaus, col-
lecties die de diversiteit van ons 
publiek uitstralen, … Heel wat 
anderstalige ouders merkten 

▷

dat een bibliotheekbezoek kan 
helpen om hun kind beter Neder-
lands te leren lezen. En ze zien 
ook dat dat een invloed heeft op 
hun schoolresultaten. Dat was 
voor ons een sterk argument om 
anderstalige ouders naar hier te 
krijgen.  

Wat is de rol van Nederlandstalige 
bibliotheken in Brussel? En hoe 
evolueert die rol? 
Toen ik bijna 30 jaar geleden 
startte in Schaarbeek, dacht 
iedereen: wie zit er nu te wachten 
op Nederlandstalige bibliotheken? 
Maar we hebben de scholen toch 
snel overtuigd.  
Toen ik in Schaarbeek werkte, zag 
ik dat er steeds meer andersta-
lige kinderen in Nederlandstalige 
scholen zaten. Een trend die zich 
vandaag in heel Brussel voortzet. 
In het begin wist men niet goed 
hoe men daarop moest reage-
ren. ‘Hoe gaan we die kinderen 
bijbrengen wat ze moeten leren?’, 
dat hoorde je vaak in scholen. De 
bib heeft daar mee een antwoord 
op geboden.  

Doorheen de jaren zijn de scholen 
gaan beseffen dat de bibliotheken 
daarin een belangrijke, onder-
steunende rol kunnen spelen. Dat 
doen we vooral door het Neder-
lands niet te beperken tot de taal 
die op school wordt gesproken. 
Veel anderstalige kinderen spre-
ken enkel Nederlands tot ze de 
schoolpoort uitwandelen en dan 
schakelen ze terug naar het Frans 
of hun moedertaal. We hebben 
proberen te zorgen dat er ook een 
Nederlandstalig vrijetijdsaanbod 
was, waardoor de taal meer werd 
dan een schooltaal. 

Je bent in Sint-Agatha-Berchem 
een soort van pionier, zijn er nog 
projecten waar je die rol speelde?  

Een initiatief waar ik echt heel fier op 
ben, is de ‘Boekenbende Aan Huis’. 
Dat heb ik opgestart in Schaar-
beek, meer dan 25 jaar geleden. We 
merkten dat het een drempel was 
voor anderstalige ouders om de bib 
binnen te stappen. Ik kreeg het idee 
dat als we de ouders niet tot de bib 
kregen, dat we de bib dan maar naar 
de ouders moesten brengen. Met ▷

12

De Nederlandstalige bibliotheek
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de Boekenbende Aan Huis, 
gingen we met vrijwilligers naar 
de gezinnen toe. Ze kregen 
een verteller aan huis die een 
verhaal voorlas, maar die het 
ook met de ouders had over het 
belang van lezen om de kinde-
ren de taal sneller aan te leren. 

Dat was een succes.  
Met steun van de VGC is dat 
initiatief uitgebreid en nu loopt 
het al in meer dan tien Brus-
selse gemeenten. Studenten 
orthopedagogie en leraren-
opleiding kunnen nu zelfs als 
erkende stage bij gezinnen aan 

Hugo De Vreese en Muriel Vanhille stellen voor:

Vertelfestival ter ere van het uitzwaaiende bibteam 

De
boeken
toe

Muziek gebracht door
Bert en de Bomma's

Met vertellers Katelijne Billet,
Hilde Rogge en Don Fabulist

&
Zaterdag 26 maart 2022

11 - 17 uur
Afscheidsdrink vanaf 11 uur
Vertelfestival vanaf 14 uur

huis gaan voorlezen. Die gezin-
nen worden geselecteerd door de 
leerkrachten. Het gaat om gezin-
nen die wel een duwtje in de rug 
kunnen gebruiken om naar de bib 
te komen. Na 25 jaar loopt het 
project nog steeds verder, daar 
ben ik wel blij om. 

Met pensioen gaan dat is ook 
terugblikken, waar blik je trots 
op terug?
Een ander initiatief waar ik 
heel tevreden over ben zijn de 
voorleesnamiddagen. Kinderen 
kunnen twee keer per maand 
in de bib komen luisteren naar 
verhalen. Daarnaast ben ik ook 
blij met de uitbreiding van de 
anderstalige collectie. Want een 
goede kennis van het Nederlands 
begint bij een goede kennis van 
de moedertaal. Kinderen moeten 
dus ook in hun moedertaal kun-
nen lezen. Een grote trekker blijft 
ook de jeugdboekenmaand. In 
maart komen er zo’n 800 jonge-
ren over de vloer bij ons. 

Je hebt 40 jaar van je leven tus-
sen boeken doorgebracht. Welke 
boeken hebben je het meest 
geraakt? 
Als er een titel is waarvan ik 
iedereen zou aanraden om het in 
handen te nemen, dan is dat De 
Gulle Boom van Shel Silverstein. 
Het is een vrij oud prentenboek, 
uit 2006, dat met heel weinig 
woorden een universeel verhaal 
vertelt over onvoorwaardelijke 
liefde. Het zit in onze collectie, 
dus spring is binnen en neem het 
mee. Op tien minuten heb je het 
uitgelezen maar bij mij heeft het 
een blijvende indruk gemaakt en 
ik kan het nog altijd niet voorle-
zen zonder dat mijn stem breekt. 
De tekeningen zijn heel eenvou-
dig, maar het is erg knap geschre-

ven. Ook voor volwassenen, is 
het een heerlijk boek om voor 
te lezen aan kinderen en om een 
gesprek te starten. 

En ten slotte: hoe blik je terug 
op je tijd hier in Sint-Agatha-
Berchem? 
Ik ben heel blij dat ik in Brussel 
ben terecht gekomen als biblio-
thecaris omdat ik vind dat we 
hier echt het verschil kunnen 
maken. Het belang van bibliothe-
ken in Brussel kan niet genoeg 
onderstreept worden.  

Wat mijn tijd hier extra bijzon-
der maakt is dat ik de band heb 
kunnen aantonen tussen Jotie 
T’Hooft en Sint-Agatha-Berchem. 
Eén van zijn gedichten hangt 
nu aan de gevel van de bib. Er 
zijn lees of educatieve pakket-
ten rond hem en er is een literair 
programma. T’Hooft was een van 
mijn favoriete dichters uit mijn 
jeugd. Bij toeval ontdekte we 
dat hij op 100 meter van de bib 
woonde, in het huis waar hij zijn 
laatste gedichten schreef. 

Ten slotte is het belangrijk om 
in heel dit verhaal ook Muriel 
te vermelden, want ook zij gaat 
op pensioen. Wij zijn een goed 
draaiende bibliotheek, maar ook 
een onderbemande bib. Dat het 
zo goed draait is toch wel dankzij 
de samenwerking met Muriel. 
We hebben jaren met elkaar 
samengewerkt zonder span-
ningen. We waren altijd goed op 
elkaar afgestemd. Samen waren 
we een hechte ploeg en daar ben 
ik Muriel zeer dankbaar voor. Het 
was fijn om met iemand samen te 
werken die zo gemotiveerd is!

Bedankt Hugo, we wensen je 
een schitterend pensioen toe! 

▷
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WIE MAG  
ER MEE DOEN?  
Iedereen tussen de 12 en 24 
jaar. Wees er wel snel bij, want 
er zijn maar 32 plaatsen!  

HOE WERKT HET? 
Er zijn 8 poules met vier per-
sonen. Elke deelnemer komt 
in een poule en speelt in de 
voorronde tegen de andere 
deelnemers in zijn/haar 
poule. De winnaars van 
de poules zullen het 
op 4 mei tegen el-
kaar opnemen op 
het grote scherm 
in de Grote 
Zaal van GC De 
kroon. 

HOE SCHRIJF  
IK ME IN?  
Optie 1 
Vul het strookje in en breng 
het naar GC De kroon (J.B. 
Vandendrieschstr 19)  
Optie 2 
Stuur een mailtje met je 
 info naar pieter.pyck@vgc.be 
Optie 3 
Schrijf je online in  
via gcdekroon.be  

HOEVEEL  
KOST HET?
Helemaal niets,  
deelnemen is gratis!  

IK SPEEL NIET 
GRAAG FIFA

Geen probleem! Kom 
supporteren tijdens de voor-

rondes in De Kuub of op de 
finaledag op 4 mei in de Grote 
Zaal van GC De kroon.  

Kruis de momenten aan dat je kan (kruis er zo veel mogelijk aan). 
O 6 april  - O 13 april - O 20 april - O 27 april - O 4 mei   4 

Woensdag 6 april (18u-21u) 
Voorrondes Poule 1 en 2 
Jeugdhuis De Kuub 

Woensdag 13 april (18u-21u) 
Voorrondes Poule 3 en 4 
Jeugdhuis De Kuub 

Woensdag 20 april (18u-21u) 
Voorrondes Poule 5 en 6 
Jeugdhuis De Kuub 

Woensdag 27 april (18u-21u) 
Voorrondes Poule 7 en 8 
Jeugdhuis De Kuub 

Woensdag 4 mei (14u-17u) 
KWARTFINALE,  
HALVE FINALE & FINALE 
Grote Zaal GC De kroon 

JEUGDHUIS DE KUUB EN GC DE KROON PRESENTEREN HET EERSTE FIFA TOERNOOI 

I N S C H R I J V I N G S S T R O O K J E

Naam       .........…………………………………………...…………………………………………. 

Voornaam      .........…………………………………………...…………………………………………. 

Geboortedatum                ......... /……… /…………   GSM  ………….. /………………………......

E-mail      ……………………………………………………………......................................... 

 

De Kuub en De kroon
gaan op zoek naar de beste
FIFA-speler van Sint-Agatha-
Berchem. Doe mee en maak 
kans op een voetbaltruitje van je 
favoriete speler! Wie kroont zich 
tot de eerste FIFA-koning of koningin 
van Sint-Agatha-Berchem? 

TOERNOOI  
Sint-Agatha-Berchem 

$$
Foto Sudinfo

Foto digitaloceanspaces.com
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Shahryar Pouyanrad is een 
Iraanse dichter, Louisa 

Heine een voormalige 
operazangers. Hun 

paden kruisten en daar 
bloeide niet alleen en 

hechte vriendschap 
uit voort maar ook 

een voorstelling: 
‘Zonder paraplu in de 

regen’. 

Shahryar is in België 
aangekomen nadat hij 
met gevaar voor eigen 
leven zijn geboorteland 
Iran is ontvlucht. Hij 
schreef er kritische tek-
sten over het regime en dat 
heeft zware gevolgen gehad. 
Shahryar heeft in Iran in gevan-
genschap gezeten en hij over-
leefde er maar nipt een aanslag. 
Wanneer hij na zijn vlucht in 
Brussel toekwam, was het niet 
makkelijk om hier te aarden. 
Louisa Heine en haar man Jean 
ontfermden zich over Shahryar. 
Dat gaf hem opnieuw de ruimte 
om te schrijven. Zijn teksten in-
trigeerden Louisa. Ze begonnen 
samen te schrijven en daar is 
na enkele jaren de dichtbundel 

‘Zonder paraplu in de regen’ uit 
voortgevloeid met teksten in het 
Farsi en het Nederlands. Maar dat 
is nog niet het eindpunt van hun 
artistieke verhaal. 

Louisa schrijft niet alleen graag, 
ze is ook een fervent stapper. En 
zo ging de dichtbundel al snel 

1000 min1000 minvuevueallemanalleman
1166  aapprriill
De kroonDe kroon

Fietsen,wandelen,dansen,darts,muziek.....

pop up bar/terras 
ten voordele van

 kom op tegen kanker

     Vanaf 10 uur....

Sven & Tinne  samen met team Vue alleman
stellen voor:

DKANTINEDKANTINE

Jean Baptiste Vandendrieschstraat 19, 1082 Sint-Agatha-Berchem

Meer info:

FB/events/1000 min vue alleman 

1000 min1000 minvuevueallemanalleman
1166  aapprriill
De kroonDe kroon

Fietsen,wandelen,dansen,darts,muziek.....

pop up bar/terras 
ten voordele van

 kom op tegen kanker

     Vanaf 10 uur....

Sven & Tinne  samen met team Vue alleman
stellen voor:

DKANTINEDKANTINE

Jean Baptiste Vandendrieschstraat 19, 1082 Sint-Agatha-Berchem

Meer info:

FB/events/1000 min vue alleman 

Op zaterdag 16 april 
houden Sven en Tinne de 
hele dag Dkantine open 
en is jong en oud, klein en 
groot welkom voor een 
dag vol activiteiten. Er is 
geen inschrijvingsgeld, 
wel een vrije gift. 
Alle opbrengsten van de 
dag gaan integraal naar 
Kom Op Tegen Kanker. 
Doorlopend is de bar en 
het terras met volkspelen 
open en zijn er snacks.
 

WAT KAN JE  
VERWACHTEN? 
10u: Start fietstochten 
(25 en 50 km)
14u: Start wandeling: 
“BXL en zijn grenzen” 
(+/- 2u)
16u30: Start darts-
toernooi en initiatie 
volksdansen
19u: Halve finale darts
20u: Muziek in Dkantine
21u: Finale darts
 

Reservaties verplicht via sven.deman2@telenet.be 
(vermeld het tijdstip en de activiteit waarvoor je inschrijft)

rond bij De Kroonstap-
pers Agnes De Meester, 
An De Broeck en Els Van 
Langendonck. Alle drie 
hebben ze een link met 
theater of voordracht en 
zijn ze enthousiast om de 
teksten van Louisa Heine 
en Shahryar Pouyanrad te 
brengen op een podium. 

Johan Deputter neemt 
de regie op zich en 

zorgt voor een mooi 
samenspel tussen 
de teksten en af-
beeldingen die in 
de achtergrond 
te zien zijn. 

Terwijl je deze 
SKRAB leest, 
wordt er volop 
gerepeteerd en 
geschaafd aan 

de voorstelling! 
Speciaal voor de 

vertoning in De 
kroon, op 1 april, 

zal ook Oed-speler 
Hussein Rassim zich bij 
het gezelschap voegen 
om voor livemuziek te 
zorgen. 

Credits:
Voordracht: 

Agnes De 
Meester, An 

De Broeck, Els 
Van Langen-

donck,
Tekst: 

Louisa Heine 
en Shahryar 

Pouyanrad

vrijdag 1 april om 20u
Locatie
De kroon
Prijs €5 volwassenen
€2 Paspartoe-
kansentarief
Reservatie 
dekroon@vgc.be 
02/482.00.10 of 
gcdekroon.be 

info
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In Brussel wordt geschreven, geob-
serveerd en gemaakt. Elke dag wor-
den er zinnen op papier gezet die de 
boeken van morgen zijn. Er worden 
films bedacht en gedraaid, plannen 
worden werkelijkheid. Benieuwd 
naar wat er allemaal gecreëerd wordt 
door de leden van Hyster-x? Kom op 
vrijdag 18 maart naar GC De kroon 
voor een avond met documentaire, 
poëzie en literatuur. 

We presenteren werk van filmma-
ker Anne Ballon, schrijvers Eva De 
Gelder en Melanie Asselmans*. Ze 
zijn allemaal lid van het feministisch 
schrijverscollectief Hyster-x. Ook op-
richter Uschi Cop zal erbij zijn op 18 
maart. Zij zal toelichten wat Hyster-x 
doet en wat het misschien wel voor 
jou kan betekenen.  

 *De leden van Hyster-x kiezen 
ervoor om het basiswoord te 
gebruiken en niet te vervrouwelijken. 
Ze zijn dus schrijvers en geen schrijf-
sters. Waarom? Ook dat ontdek je 
tijdens onze avond.  

Op 18 maart geeft De kroon haar podium aan het 
feministische Hyster-x, een collectief voor vrouwelijke 
en non-binaire makers. Non-binaire personen zijn 
mensen die zich niet identificeren als man of vrouw.  

Tijdstip vrijdag 18 maart  
om 19u15  
Locatie
Grote Zaal
J.B. Vandendrieschstr.19  
1082 St.-Agatha-Berchem
Prijs per persoon
€5 / €3 voor Paspartoe-
kansentarief 
en -12j +65j  
Tickets Reservaties via  
www.gcdekroon.be/tickets 
02/482 00 10  
dekroon@vgc.be

Vrouwenlente
ONZE GASTEN:
Anne Ballon
is documentairemaker, werkt momenteel bij VLESP 
en aan haar eerste langspeeldocumentaire over al-
leenstaande vaders. Ze maakte de kortfilm ‘Jules en 
ik’, over de transitie van haar broer naar zus door de 
ogen van haar jongere zus.

Melanie Asselmans
 is een dichter die in het alledaagse schoonheid 
zoekt. In haar teksten schitteren die schone vond-
sten door. Op haar instagrampagina zie en lees je 
hoe ze met vorm en inhoud experimenteert. 

Eva De Gelder
neemt woorden overal mee naartoe in de vorm van 
een podcast, in boeken of in schriften die ze zelf vol 
schrijft. Misschien heb je haar woorden ook al eens 
meegenomen want Eva’s eerste boek ‘Canis’ is in 
2020 verschenen. 

Uschi Cop
 is oprichter van het collectief. Ze is schrijver én 
liefhebber van romans en korte verhalen. 
Op 18 maart zal ze toelichten wat Hyster-x doet en 

waarom het belangrijk is dat er 
een collectief bestaat dat vrou-
wen en non-binaire makers 
een podium geeft. 

Programma
Je kan een mix van gesprekken, 
voordrachten en documentaires 
verwachten. 

19u15 
deuren open 
19u30 
voorstelling en belang van 
Hyster-x door Uschi Cop 
20u 
inleiding ‘Jules & ik’ door Anne 
Ballon + aansluitend vertoning  
20u20 
nabespreking ‘Jules & ik’ 
20u30 
voordrachten van Eva De  
Gelder en Melanie Asselmans 
21u  
einde programma –  
napraten in Dkantine. 

met 
Hyster-xvrijdag 18 maart

info
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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’ beweging, ligt 
niet alleen aan de oorsprong 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.

Leopold II
(1835-1909)

Johan Op de Beeck

Lezing 
geïllustreerd 
met historische 
beelden. 
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Pieter Baert

Tinten - Lockdown 
Improvisations

 De improvisaties van 
Pieter Baert zijn een 

persoonlijke reflectie van 
emoties tijdens de lock-

down opgedaan. Deze 
periode dwong hem tot 

introspectie die hij in 
tinten kleurde in zijn 

golvend pianospel.

Voorstelling album:
‘Tinten - Lockdown Improvisations’ 
van Pieter Baert, piano solo

info

Tijdstip Zondag 3 april 2022 om 16u
Locatie Oude kerk Sint-Agatha-Berchem, 

Kerkplein, 1082 Brussell
Prijs Vrije bijdrage

Inschrijven Reserveren gewenst, 
pieterpiano@gmail.com of 

www.facebook.com/pieter.baert.52 

Lucas Schreel & 
Casper Vandevelde

Schreel Van De Velde

      
Een duo van 

gitarist Lucas Schreel  
en drummer Casper  

Van De Velde.

  Deze twee jonge
 muzikanten brengen op een 

originele manier instru-
mentale, filmische en 

poëtische muziek.

Organisatie: 
VTBKultuur Sint-Agatha-Berchem
Met medewerking van het GC De kroon en de  
Gemeentelijke Muziekschool van Sint-Agatha-Berchem.

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

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

info
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0u C’mon C’mon
Regie: Mike Mills

Radiojournalist Johnny (Joaquin 
Phoenix) werkt aan een project 
waarbij hij verschillende kinderen 
interviewt over hun dromen en 
de toekomst van de wereld. Zijn 
zus Viv (Gaby Hoffman) vraagt 
hem om op haar 9-jarig zoontje 
Jesse (Woody Norman) te letten 
terwijl zij voor haar man, die 
kampt met psychische klachten, 
moet zorgen. 

Wanneer Johnny zijn neefje 
onder zijn vleugels neemt tijdens 
een roadtrip van Los Angeles 
naar New York en New Orleans, 
ontstaat er langzaam een unieke 
band tussen de twee. 

“C’mon C’mon is een 
ontroerende ode aan 
de intensiteit van het  
ouderschap.”  - De Morgen 

NL ondertiteling

info

Qua typo gewone tekst
gebruiken we vaak een Lato

In de affiche is Neutra als font gebruikt

26 juni 2022
SAVE THE DATE

 
Het Visueel Festival Visuel 

neemt de straten van 
Sint-Agatha-Berchem over 

op 26 juni 2022! 

Qua typo gewone tekstgebruiken we vaak een Lato
In de affiche is Neutra als font gebruikt

25

 7+ EN

Tijdstip 
vrijdag 22 april om 20 uur
Locatie Grote Zaal
Prijs €2
Tickets Reservaties 
(verplicht)
www.gcdekroon.be/tickets 
02/482 00 10 
dekroon@vgc.be
Duur 108 min

Regie en scena-
rio: Mike Mills
Cast: Joaquin 

Phoenix, Gaby 
Hoffmann, 

Woody Norman
Productie: VS 

2021
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Visites guidées et exposition.
Institut Alexandre Herlin, 
1, Rue de Dilbeek 
1082 Berchem-Ste-Agathe

Inscriptions obligatoires: 
mavangyseghem
@berchem.brussels 
02/563.59.12

L’activité est organisée 
en fonction de l’évolution 
des mesures du covid-19

Cultuur

dimanche 24 avril 2022 
10h00 - 17h00

Gegidste rondleidingen  
en tentoonstelling.

Instituut Alexandre Herlin, 
Dilbeekstraat 1, 

1082 St.-Agatha-Berchem

Inschrijven verplicht: 
mavangyseghem

@berchem.brussels 
02/563.59.12

zondag 24 april 2022 
10u00 - 17u00

ERFGOEDDAG
SCHOOLmaakt

patrimoine
scolaire

GRATIS
GRATuit

De activiteit wordt 
georganiseerd onder 

voorbehoud van de 
evolutie van covid-19 

meer informatie
plus d’information 8+
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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 
kleurrijk tot leven.

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

Toneelschap 
Beumer & 

Drost

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

info
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Regie: Michael 
Helmerhorst

Spel en tekst: Peter Drost
Dramaturgie: Géraldine 

Verhoeven
Camera, video-montage: 

Henk Haselager
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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:

11-03
25-03
22-04

• Woensdag 13 april om 10u
Concert in Kursaal Oostende
(voorlopig volzet)
Vertrek: 10u aan K. Boudewijnplein 
in St.-Agatha-Berchem
Prijs: 35 euro voor de voorstelling 
met busvervoer.

Marie-José Musschebroeck
02/469 01 01
of 0473/74 25 57
Gisèle Beun 02/465 30 74

Ve
re

ni
gi

ng
en

Okra de Optimisten

Vrijetijdsvereniging

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

• 16 maart
algemene bijeenkomst
• 20 maart
bijeenkomst Paasviering
• 2 mei
groepsreis met Okra naar Arras 
(betalend)

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

• Zondag 13 maart om 14u30
afspr: ingang bowling Crosly
Keizerslaan 
Pierewaaien met Breugel 
Pieter Bruegel de Oude woonde vanaf 
1563 tot aan zijn dood in de Brusselse 
Marollen. Brussel en omstreken waren 
vanaf toen een inspiratiebron voor zijn 
werk. Gids Kaat Bauters wandelt met 
ons door de Marollen met Bruegel als 
rode draad. 
Prijs: 5 euro p.p. (ledenbonnetjes van 
kwb Ganshoren zijn geldig)

• Zondag 20 maart om 10u30
afspr: Sint-Baafskathedraal in Gent 
(iedereen eigen vervoer)
Op zoek naar de Rechtvaardige Rechters 
In de nacht van 10 op 11 april 1934 
verdwenen in Gent twee panelen 

info

info

info

van het Lam Gods-retabel. Eén van de 
twee panelen is teruggegeven, naar 
het paneel de Rechtvaardige Rechters 
wordt nog altijd gezocht. Tijdens deze 
wandeling laat stadsgids Dirk Van 
Nieuwenhuyze ons die beruchte diefstal 
herbeleven, gaan we op zoek naar 
mogelijke vindplaatsen in Gent en horen 
we waarom die locaties zo veelbelovend 
waren of zijn.
Eerst gegidste wandeling van 1,5 km 
ongeveer 2 uur. Daarna picknick (zelf 
meebrengen) en iets drinken. In de namid-
dag gegidste stadswandeling  van 6,7 km 
(inkorting mogelijk).
Prijs: 5 euro p.p. kwb-leden / 10 euro p.p. 
niet-kwb-leden.

Philippe Kempeneers 02 465 89 41
Devroede Guy 0477 31 68 31
Conny Roelens (Gent) 
connyroelens@scarlet.be 
kwb.ganshoren@gmail.com 

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

06-05
20-05
03-06

17-06

info

Bru-West en West-In

Vrijetijdsvereniging

• Programma voorjaar 2022
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
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Berchemse Wandelclub

Wandelvereniging

• Zaterdag 12 maart te 14u
algemenen leden vergadering in GC 
De kroon
Bij aankomst gratis aperitief, ieder-
een krijgt nadien 1 bon voor een 
gratis consumptie. Tijdens de pauze 
gratis koffie en taart.
Gelieve vóór 25 februari 2022, 
seintje te geven voor aanwezigheid.  
Vergeet je coronapas niet.

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

• Zondag 10 april om 14u
Wandeling in Neerpede
13u30: Samenkomst station Groot-
Bijgaarden. We nemen de Dan-
saertlaan, E19, 2de oprit richting 
Bergen, uitrit Itterbeek rechts 
blijven richting Itterbeek, 1ste 
straat links (hoek essence pomp) in 
de Appelboomstraat 401, 1070 An-
derlecht. Parking rechtover en naast 
het restaurant. Vertrek wandeling is 
om 14u.

Het is een mooie wandeling door-
heen het landelijke Neerpede. Na 
de wandeling kunnen we genieten 
van een drankje en een ‘ klapje’
Iedereen van harte welkom op deze 
wandeling!

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

info

Beste SKRAB-lezer, De kroonbezoeker,  
P U B L I E K S E N Q U E T E

Om jou nog beter te leren kennen en je nog beter te ontvangen, willen 
we je vragen om op de website een enquête in te vullen. De website 
waarop dat kan, staat hieronder. We zetten de link ook op onze website. 
Met jouw antwoorden kunnen we ons aanbod nog verbeteren. Als je 
tien minuten kan missen, kan je niet alleen de enquête invullen. Je zal 
ook 1m² regenwoud redden. Daar engageren de onderzoekers van deze 
publieksbevraging zich voor! 
En als je dan nog wat aan het twijfelen bent, weet dan dat je ook kans 
maakt op één van de Bongo-bonnen t.w.v. € 250!  
Je vult de enquête helemaal anoniem in. 
We kijken er naar uit om van je te horen! 

Veel groetjes, 
De kroon ploeg. 
 

Enquêtelink volwassenen 
www.cult22.eu/be/6399 
Enquêtelink jeugd 
www.cult22.eu/jeugd/6399 

Op woensdag 20 april zal er niets te zien zijn op Ket-
net, Nickolodeon of Studio 100 TV want die dag staat 
helemaal in het teken van buiten spelen. Alle kinderen 
zijn welkom op het Initiatiefplein om samen te komen 

genieten van een oase van spelplezier. Ontdek alle 
activiteiten op www.gcdekroon.be/activiteiten 

Tijdstip 20 april van 13u30 tot 17u
Locatie Op en rond het 
Initiatiefplein 
(Initiatiefplein, 1082 SAB)
Prijs Gratis
Info www.gckroon.be/activteiten

info

Sint-Agatha-Berchem  / 14u-17u20

Meiklokje

Amateurtheatergezelschap

• Vrijdag 13 mei om 20u
• Zaterdag 14 mei om 20u
• Zondag 15 mei om 15u

Voorstelling: 
Het Kerkhofclubje
Met: Ann De Turck, Greta 
Seresia, Niki D’Heere, Jan Noppe 
en Hilde Smeets

Locatie: Grote Zaal GC De kroon
Tickets: www.meiklokje.be



Graag nodigen we u uit op de algemene vergadering van Gemeen-
schapscentrum De kroon. Om 20u bent u welkom in de Grote Zaal. Na 
het officiële gedeelte geeft professor Patrick Deboosere een lezing over 
de demografische trends in Brussel en Sint-Agatha-Berchem. Afsluiten 
doen we met een glas in Dkantine. 

*Alle documenten zijn vanaf begin maart raadpleegbaar op www.gcdekroon.be

21u: Spreker Professor  
Patrick Deboosere
De algemene vergadering is ook 
een moment om te inspireren en 
tot nieuwe inzichten te komen. 
Daarom nodigen we ook dit jaar 
een spreker uit. 
Patrick Deboosere, verbonden 
aan de VUB als demograaf 
zal een lezing geven over de 
demografische evoluties 
in Brussel én Sint-Agatha-Ber-
chem. 
Een stad is continu in veran-
dering en beweging. Patrick 
Deboosere zal ons een inzicht in 
die evoluties kunnen geven en ze 
kaderen in een ruimer geheel.  

21u45: Receptie in Dkantine 

Programma
20u: Officieel gedeelte*
• Vaststelling aanwezige en verontschuldigde leden
• Goedkeuring verslag algemene vergadering 11 maart 2021
• Voorstelling en goedkeuring voorgangsrapport 2021 en actieplan 2022
• Bespreking en goedkeuring balans- en resultatenrekening 2021 en 
begroting 2022 
• Kwijting van de bestuurders
• Aanvaarding/vaststelling nieuwe leden en ontslag van de oude leden 
van de algemene vergadering en raad van bestuur 

Algemene vergadering
GC De kroon
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