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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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KIND HEARTS
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Woordloos 
taalvaardig
Wanneer kinderen naar de speelweek 
komen, wordt de vraag wel eens 
gesteld hoeveel talen ze spreken. 
Vaak zijn dat er twee, drie of zelfs vier: 
Nederlands, Frans, Arabisch, Engels, Turks, 
Japans, … Vorige speelweek was één van die 
talen Oekraïens. Twee kinderen, nog maar net 
in België, kwamen meespelen en wat bleek: 
taal vormt geen enkele barrière om met elkaar 
te spelen en te communiceren. Doormiddel van 
gebaren, geluiden en uitdrukkingen maakten ze 
meteen vrienden in De kroon. 

Dat taal niet nodig is om mensen samen te brengen 
weet De kroon al langer want voor de 17de keer orga-
niseren we samen met Archipel 19 het Visueel Festival 
Visuel: een gratis festival gericht op woordloos (straat-)
theater. Nationaal en internationaal talent met onder andere 
Familiar Faces, Knot On Hands, dOFt en HMG komt het beste 
van zichzelf geven op zondag 26 juni. 

Nog iemand die zonder woorden veel kan vertellen is illustratrice 
Karolina Szejda. Ze illustreerde en schreef het boek DONUTDAG en 
vertelt in deze SKRAB meer over haar inspiratie en creatieproces. 

Wie verder snuistert, zal zien dat er verder nog heel wat muziek, film, 
theater in het verschiet zit. Een culturele zomer staat voor de deur!
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Teksten SKRAB september 
en oktober graag binnen ten 
laatste op 1 augustus 2022 
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Wilt u ’SKRAB’ thuis ontvan-
gen? Bezorg uw gegevens 
via gcdekroon.be, mail naar 
dekroon@vgc.be of kom naar 
het onthaal.
Giften en vrije bijdrages om dit 
magazine tot stand te laten 
komen, zijn steeds welkom 
op het rekeningnummer 
BE85425517127106 met 
vermelding ‘Gift SKRAB’

Colofon

Visueel Festival Visuel

Quality Time

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 gemeenschapscen-
trum en van organisaties 
van de Vlaamse Gemeen-
schap in Brussel. U kunt uw 
gegevens in  ons bestand 
altijd inkijken of aanpassen 
zoals voorzien in de wet van 
8 december 1992 ter be-
scherming van de privacy

p. 24 > 25
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Dit niet te missen hedendaags 
kunstenfestival in het noordwesten 

van Brussel behoeft geen intro-
ductie meer. De 17de editie van het 

Visueel Festival Visuel vindt plaats 
op zondag 26 juni en brengt zowel 
nationale als internationale namen 
uit verschillende disciplines (dans, 

circus, straattheater) naar de

straten en pleinen van Sint-Agatha-
Berchem. Alle voorstellingen zijn 
woordloos of tweetalig, 
kindvriendelijk en gratis.  
Hou zeker de website in het oog 
voor de laatste updates: 
www.visueelfestivalvisuel.be
De dagflyer met de allerlaatste info 
ligt vanaf half juni aan het onthaal. 
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Ons sociaal leven zit vol ongeschreven regels. In de rij 
staan als je wacht, trakteren als je jarig bent, ‘gezond-
heid’ zeggen als iemand niest... Het lijkt allemaal van-
zelfsprekend. In DUMMIES zien we twee individuen 
die deze regels niet kennen, maar wel terecht komen 
in situaties waar ze nuttig kunnen zijn. Enkel hun 
instinct rest nog. En dat zou wel eens voor grappige, 
maar pijnlijke situaties kunnen zorgen... Ze hebben 
evenveel kans om elkaar te begrijpen. Of botsen ze 
juist in hun onwetendheid? Een toegankelijke en 

Dummies
dOFt

Concept & choreografie: 
Piet Van Dycke 

Dans & Spel: Julia Van 
Rooijen, Georgia Begbie, 

Piet Van Dycke 
Eindregie & muziek: 

Jonas Vermeulen 
Scenografie: Menno 

Boerdam

info

Tijdstip
14u45
Locatie
Grote Zaal 
De kroon
Duur
55 min

humoristische dansvoorstelling 
waarbij twee dummies de klun-
geligheid van onze doe-het-zelf-
maatschappij laten zien. DUMMIES 
is relevant, herkenbaar en toont op 
een speelse manier de absurditeit van 
onze gewoontes. De bewegingstaal is 
indrukwekkend door het snelle, acrobatische 
partnerwerk en de fysieke risico’s. Ze geven ons een 
aparte kijk op wat wij als ‘normaal’ beschouwen.  5+
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In Surface verkennen de vier 
circusartiesten van Familiar Faces 
hun acrobatische vaardigheden 
op een gladde ondergrond. Water 
sijpelt langzaam op de scène. Met 
die levensbron springt Familiar 
Faces soms voorzichtig dan weer 
roekeloos om. Het water past 
zich altijd aan en verplicht zo ook 
de groep om haar normale manier 
van bewegen aan te passen. Hun 
houvast verdwijnt. In al zijn be-
drijvigheid zoekt het acrobatisch 
kwartet naar een balans tussen
controle en overgave. Beleef 
een zoektocht naar alternatie-
ven in een steeds veranderend 
landschap. Surface is een fysiek 
stuk, geleid door de wetten van 

Surface
Familiar Faces

Concept en spel: Josse 
De Broeck, Hendrik 

Van Maele, Felix 
Zech en Petra Steindl 
Coproductie: Festival 

Circolo en LEME 
Festival

Tijdstip
19u45
Locatie
Esplanade
Duur
55 min

 8+

het water. Onder invloed van 
partneracrobatiek is het een 
onderzoek naar hoe wij ons als 
mensen verhouden tot de natuur. 
De mens als iets dat zijn omge-
ving vormgeeft. De natuur als een 
huis dat onderdak en mogelijkhe-
den biedt aan alles wat zich erin 
bevindt.
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Sur le Vif  ”Het beweegt! Heb 
je het gezien? Nee ? Ben je zeker? Ik zweer 
dat die struik er eerder niet was... Heb jij 
mijn pannenkoek gepakt?” Sapiens Sapi-

ens is een ode aan de sensaties. Geur, 
honger, temperatuur, dorst, geluid, 

texturen, adrenaline zijn de drijfve-
ren van de personages. 

Locatie Mobiel Kerkstraat
Duur 50 min

ON POINT / 
Piet Van Dycke 

Twee mannen balanceren op 
elkaar en door de ruimte. Ze 

wankelen en weifelen, navigeren 
langs schouders en obstakels. Wat 

begint als een spel ontwikkelt tot 
een gemeenschappelijke uitdaging. 

Elke stap, aanraking, verschuiving 
moet exact zijn. ON POINT.

Locatie Terras Dkantine
 Duur 30 min

Niets, Nada, Rien  / 
Die.f  Een installatievoor-
stelling waar publiek, artiest 
en tijd elkaar ontmoeten. 
Ieder in zijn eigen kot en toch 
dichtbij. Wees welkom om 
telkens 7 minuten ‘NIETS’ te 
beleven. 
Locatie Kerkplein
Duur 7 min

Terrain Minier  / 
Maxime Van Roy  
Als belangrijkste bouwsteen 
van de Brusselse regio heeft de 
ontginning van de Ledimentsche zandsteen 
een aanzienlijke invloed gehad op de vorming 
van het landschap. De overblijfselen van dit 
voorbije tijdperk geven het mijnverleden van 
de noordelijke voorsteden van Brussel weer, 
alsook de weerslag die deze activiteit op het 
reliëf en de topografie had. 
Locatie Rond de Oude Kerk
Tijdstip doorlopend

Tu sens  
la terre  
bouger? /
Cirque 
Barbette 
Voel je de aarde 
bewegen? Cirque Bar-
bette biedt ons een moment 
van spelplezier in openlucht: een 
wip waarbij twee mensen samen hun 
evenwicht bewaren, zodat ze de grond 
niet raken. Als de een voorover leunt, 
moet de ander dat compenseren met een 
tweede beweging, enzovoort, de spelers 
zijn veroordeeld om steeds op elkaar te 
reageren, totdat het spel ophoudt. 
Houdt het echt op? 
Locatie n.t.b.
Duur 60 min

 Catch You Later / Hopscotch 
Mary en Anne brengen via handstanden en hoelahoepen 

een leuke, interactieve circuservaring. De hoelahoep is 
opnieuw uitgevonden en het is vet, fris en funky.

Spel: Mary Schroeder en Anne-Julia Neumann
Locatie Rond De kroon Duur 30 min

10
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ALLEEN
Joren De Cooman 

Concept en spel: 
Joren De Cooman 
Met de steun van 
Circuscentrum, 30CC 
en CIRKL Circusfesti-
val Leuven 

Tijdstip
14u 
16u30
Locatie
Oude Kerk
Duur
30 min 12+

ALLEEN is een solo-
voorstelling van Joren 
De cooman die al 10 
jaar werkt met de ba-
cule. Vanuit het span-
ningsveld dat ontstaat 
tussen plank en lichaam, 
zoekt Joren naar een 
nieuwe connectie met 
het publiek. 

Door het publiek recht-
streeks bij de perfor-
mance te betrekken, 
geeft ALLEEN inzichten 

in wat het betekent om 
als collectief aan bascule 
te doen. Meer zelfs; het 
publiek kan letterlijk er-
varen wat deze collecti-
viteit inhoudt. Joren cre-
eert de setting, met als 
doel te kunnen vliegen. 
De controle daarover 
geeft hij echter uit han-
den, erop vertrouwend 
dat het publiek deze 
verantwoordelijkheid 
opneemt. 
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Hoe gaan beginnen jullie aan een voorstelling? 
Ruben: We vertrekken altijd vanuit een idee en 
op basis daarvan volgt de vorm of het medium 
dat we gebruiken om een voostelling te maken. 

Wat is er de afgelopen dagen al bij jullie opge-
borreld in Sint-Agatha-Berchem? 
Michiel: We hebben de omgeving verkend met 
elektrische steps. En met George Bogaerts die 
ons een gidsbeurt gaf en vertelde over de ge-
schiedenis van de gemeente. 

Jullie vertrekken dus echt vanuit de plek of om-
geving als jullie aan een voorstelling werken? 
Ruben: Dat proberen we inderdaad zo goed mo-
gelijk te doen. We zijn nu bijvoorbeeld echt ge-
intrigeerd door die elektrische steps die je overal 
ziet. Al is dat niet typisch voor deze gemeente. 
Maar ze springen voor ons echt in het oog. En we 
proberen ons wel te laten leiden door wat voor 
ons opvalt op de locatie. 

Hebben jullie al veel contact gehad met mensen 
uit de gemeente? 
Ruben: Voorlopig nog niet zo veel. Maar we gaan 
regelmatig naar café A l’esperance en daar merken 
we wel op dat er vaak dezelfde mensen zitten. 
Die herkennen we dus wel al. 

Zijn er elementen die vaak terugkomen in jullie 
voorstellingen? 
Michiel: In wat we maken zit altijd wel iets ab-
surd. Als we iets zien of observeren, vergroten 
we dat bijvoorbeeld.  
Ruben: Wat ons werk typeert, is dat mensen 
herkennen wat we in het absurde trekken. Dat 
maakt onze voorstellingen ook laagdrempelig. Ik 
denk dat zowel kinderen als volwassenen grap-
pige dingen zien in ons werk. Ik hoop dat ons 
werk de mensen stimuleert om op een absurde 
manier naar de realiteit te kijken.  
Michiel: Voor mij gaat nog verder. Het gaat ook 
over herontdekken. Om op een frisse manier 
naar de dingen te kijken.  
Ruben: Ja, daar ben ik het mee eens. 

Ruben en Michiel of Mardulier en 
Deprez zoals het kunstenaarsduo 
zich noemt, is in residentie in De 
kroon. En dat mag je letterlijk ne-
men. Ze aten, sliepen, maakten 
én leefden de laatste weken van 
april in Sint-Agatha-Berchem. 
Op 26 juni keren ze terug, want 
dan zijn ze te zien op het Visueel 
Festival Visuel.  

‘Met ons werk proberen we op een 
frisse manier naar de wereld te kijken’

Mardulier en Deprez 
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Tijdstip 21u
Locatie n.t.b
Duur 30 min

infoKisscam
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circus, elektro-akoestische muziek 
en stil theater, is 3D een circusvoor-
stelling die op zoek gaat naar het 
exhaustief gebruik van een object. 
In het midden van de scène ligt een 
houten boog ingesnoerd door een 
metalen lijn. Een boog ter grootte 
van een mens, een verlengstuk van 
het lichaam, een prothese voor het 
bewegingsspel. Het is opgedeeld in 
3 schikkingen, in een ruimte met 3 
richtingen. Het lichaam mengt zich 
ermee, wikkelt zich er omheen of 
kruist het, evenzeer als het geluid 
dat ertegen wrijft, ermee resoneert 
en vibreert. De gebeurtenissen wor-
den opgebouwd door geluidsbewe-
gingen. Hier zijn alleen de klanken 
ernstig. 
Het acrobatische spel van HMG 
verkent met deze bijzondere circus-
structuur op speelse wijze de relatie 
tussen materie, ruimte en de ander. 

3D
HMG

Concept, componist: 
Jonathan Guichard 

Spel: Jonathan 
Guichard of Jules 

Sadoughi 
Geluidstechnicus, 

spel: Mikael Leguillou 
of Sébastien Dehaye 

Regie: Gautier 
Gravelle 

Tijdstip
15u
17u45
Locatie
AL-JO basisschool 
onder voorbehoud
Duur
30  min

 5+
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Drie acrobaten probe-
ren de grenzen van het 
evenwicht te verleggen. 

Tijdens hun zoektocht 
verkennen ze nieuwe 
manieren om vooruit te 
komen en door de ruim-
te te bewegen: ze leren 
elkaar helpen, elkaars 
zwakheden accepteren 
en ontdekken wat het 
betekent om op iemand 
anders te vertrouwen. 

Knot on Hands presen-
teert een vernieuwende 
en organische vorm van 
acrobatiek waarbij de 
nadruk ligt op de zuiver-
heid van de beweging, 
en die zich onderscheidt 
door zijn unieke 
lichaamstaal. 

Brace    for Impact 
Knot on Hands 

Spel, concept, choreo-
grafie, dramaturgie 
& scenografie: Britt 

Timmermans, Mario 
Kunzi, Tijs Bastiaens 

Tijdstip
14u 
16u 
Locatie
Binnenkoer 
Archipel19
Duur
30 min

AL
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Door toedoen van de Mens komt 
een onschuldig stukje gras terecht in 
onwaarschijnlijke, onnatuurlijke situa-
ties… 

Gras is een levend materiaal en voor 
iedereen herkenbaar. Enerzijds heel 
kwetsbaar en anderzijds kan het ook 
wel echt tegen een stootje. In Grass-
hoppers haalt Circus Katoen dit stukje 
groen uit zijn natuurlijke habitat en 
brengt het boven het maaiveld met 
behulp van schragen, planken, touw en 
hun lichamen. Het publiek volgt hoe 

de artiesten het gras transformeren tot 
een object dat wordt gemanipuleerd en 
gecontroleerd. Een portie natuur komt 
terecht in onnatuurlijke situaties, een 
specialiteit van de mens… 

Grasshoppers is een weergave van de 
veerkracht en kwetsbaarheid van de 
natuur en de rol die wij als mens daarin 
spelen. Het ‘levende’ groen in deze 
wereld krijgt wat te verduren. Met een 
grasmat in de hoofdrol zoekt Circus 
Katoen naar een speelse manier om dit 
voor te stellen. 

Grass-
hoppers 

Circus Katoen 

Concept en spel: Josse 
De Broeck, Hendrik 

Van Maele, Felix 
Zech en Petra Steindl 
Coproductie: Festival 

Circolo en LEME 
Festival

Tijdstip
18u45
Locatie
Binnenkoer Archipel19
Duur
45 min

 6+

info

Concept en 
spel: Willem 

Balduyck, Sophie 
van der Vuurst 

de Vries 
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info

Tijdstip
Vrijdag 

10 juni om 20u 
Locatie  

Dkantine
Prijs Gratis

Zoals ze zelf zeggen, nadat 
God het universum creëerde, 
creëerde hij man, vrouw 
en kwam dan tot een wijze 
beslissing, God creëerde 
Blues On Tuesday oftewel 6 
goeie kameraden uit Brussel 
en omgeving, die allemaal 
hun midlifecrisis ver achter 
zich hebben gelaten en een 
heel stel blues-minded liedjes 
en covers maken. Zonder 
enige beperking van een 
label, gemaakt en gespeeld 
voor hun eigen plezier en 
vooral, ‘for your ears only’. 
 

Ook van deze kanten 
is Jamez, een collectief 
van entertainers dat 
is uitgegroeid tot één 
van de vaste waarden 
op festivalpodia en 
in muziekminnende 
cafés. Jamez brengt 
een stevige mix van 
hedendaagse Blues-
Rock-Tex-Mex-Country, 
bestaande uit eigen 
nummers en covers, 
gekruid met groovy 
tunes, het geheel 
opgeklopt door een 
gespierde ritmesectie.

vrijdag 10 juni om 20u

Quality 
Time

Blues On Tuesday

Het is alweer de laatste Quality Time van dit 
seizoen. Na de geweldige passages van Bettie, 
Magnum Fox, Trouveurs, Jessy Le Roy en Les 
Clashes, komen Jamez en Blues On Tuesday 

bewijzen dat het gezegde ‘last but not least’ nog 
steeds relevant is.

Jamez

Jos Delbecque:  
zang/bas 
Roy Massaad:   
zang/drums    
Patte Demey:  
zang/percussie    
Paddy Bockstaele:  
gitaar  
Rudi Rietjens:  
toetsenborden 



2524 252525252525

In
te

rv
ie

w
Karolina Szejda geeft op zaterdag tekenles aan 
kinderen in De kroon. Zo hebben wij haar leren 

kennen. Maar ze doet nog veel meer dan dat. 
Karolina heeft ook een eigen kinderboek uit: 

Donutdag. En daar willen we alles over weten!

‘Een persoonlijk 
verhaal is altijd 

sterker’ 
aan het lezen om gids te worden 
in het stripmuseum. Ik ben er dus 
niet mee opgegroeid. Op school 
vond ik de lessen maar niks en 
ben ik dus beginnen tekenen. 
Met vakken als fysica en wiskun-
de ging het steeds slechter maar 
ik kon wel alsmaar beter tekenen 
en dat vond ik belangrijk. Ik heb 
mijn ouders een beetje moeten 
overtuigen en ik was bang maar 
ik heb dan toch de stap gezet om 
resoluut voor tekenen te gaan. 
In de hogeschool heb ik dan 
gekozen voor de richting met 
het meeste uren tekenen en dat 

Het is vrijdagochtend en de zon 
straalt al door de bomen van het 
Warandepark. We hebben in het 
park afgesproken omdat dat dicht 
bij het stripmuseum ligt. En daar 
gaat Karolina na ons gesprek een 
tekenatelier geven. Illustreren is dus 
nooit veraf! 

Je geeft regelmatig les aan kinde-
ren. Geeft hun verbeeldingskracht 
je soms inspiratie? 
Karolina: Oh ja! Kinderen vragen 
mij soms of ze iets in hun verhaal 
mogen steken dat eigenlijk niet 
kan of een beetje absurd is. En dan 
zeg ik ‘natuurlijk mag dat’. En dan 
komen er van die gekke verhalen 
naar boven. Bijvoorbeeld over twee 
oude mannen die op café zitten en 
een discussie hebben over frietjes 
of patatten. En dan denk ik: goed 
bezig! 

Je bent illustratrice, je geeft teken-
les én werkt in het stripmuseum. 
Tekenen is een groot deel van je 
leven. Was dat altijd al zo?  
Karolina: Nee, ik kan niet zeggen dat 
ik altijd al striptekenaar wou zijn. Ik 
ben nu pas volop stripklassiekers 

was beeldverhaal. Zo heb ik dus 
verhalen leren schrijven en ben ik 
strips beginnen tekenen. 

Naast illustratrice ben je ook 
schrijver want je hebt al één strip 
uit en nu ook een kinderboek. 
Is het voor jou makkelijk om 
verhalen te bedenken?  
Karolina: Ik ben wel iemand die 
graag praat en veel vertelt. Dat 
helpt dus wel. En als ik iets schrijf 
vertrek ik altijd vanuit iets dat 
dicht bij mij staat. Vandaar dat je 
zowel in mijn strip als in Donut-

24

dag elementen terugvindt die te 
maken hebben met mijn Poolse 
roots.

Hoe is Donutdag ontstaan? 
Karolina: Studio Sesam is een 
Antwerpse organisatie die meer 
diversiteit in kinderboeken wil. 
Nu zie je in de meeste kinder-
boeken vooral traditionele witte 
gezinnen. Om daar iets aan te 
doen heeft Studio Sesam een 
oproep gedaan aan schrijvers en 
illustratoren om zich te engage-
ren om samen een kinderboek te 
maken vanuit een andere ach-
tergrond. Ik heb meegedaan en 
toen hebben ze me gelinkt aan 
de schrijver Marthe Nelissen. Het 
was in het begin zoeken naar het 
juiste verhaal maar toen ik op het 
idee kwam om iets te doen met 
Donutdag, een Poolse feestdag, 
ging de bal aan het rollen.

Wat is Donutdag eigenlijk? Klinkt 
heerlijk! 
Karolina: Donutdag valt ieder jaar 
op de laatste donderdag voor 
de vasten beginnen. Iedereen in 
Polen eet dan traditionele Poolse 
Donuts. Ik heb de feestdag drie 
jaar geleden ontdekt via een 
Poolse vriendin. Als ik kind heb 
Donutdag nooit gevierd, erg 
hé! Ik denk dat dat komt omdat 
mijn moeder niet zo van zoetig-
heid houdt. Maar sinds ik ervan 
afweet, ga ik ieder jaar naar de 
Poolse winkel op Donutdag en 
verwen ik mezelf! 

Karolina Szejda geeft iedere week 
tekenles in De kroon. Zin om naar een 
testles te komen of je in te schrijven 
voor september? Mail
naar dekroon@vgc.be. Donutdag is te 
koop bij Standaard Boekhandel. 

Karolina Szejda      illustratrice & schrijver van Donutdag 
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is, kunnen we volop 
genieten van de zon! 
Dat doen we op 24 
mei met een Dkanjers 
petanquetoernooi!  
En op 30 mei gaan we 
opnieuw de sportieve 
tour op want dan 
organiseert het Brus-
sels Ouderenplatform 
met De kroon Brussel 
Beweegt. 
In juli nemen we even 
verlof en op 9 augus-
tus zien we elkaar te-
rug voor een workshop 
verfrissende ijsthee 
maken.  

Brussel Beweegt: dé sportdag voor 
65-plussers komt naar Sint-Agatha-Berchem. 

maandag 30 mei
vanaf 10u  
Locatie
Terras Dkantine
Info en inschrijvingen 
dekroon@vgc.be 
02/482 00 10

info
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Kind Hearts

Regie: Olivia Rochette & 
Gerard-Jan Claes Billie en Lucas, een jong 

Brussels koppel, starten hun 
studies aan de universiteit en 
staan voor een jaar vol veran-
deringen. Hun denkbeelden 
over de toekomst, twijfels over 
relaties en verwachtingen van 
het volwassen leven vormen 
de basis voor gesprekken 
met vrienden en elkaar. Kind 
Hearts toont op een integere 
wijze hoe vormend maar ook 
onzeker (eerste) liefde kan zijn. 

NL ondertiteling

info

Tijdstip 
donderdag 25 augustus om 21u
Locatie tuin Nederlandstalige 
bibliotheek (Kerkstraat 131)
Prijs 3€
Tickets www.gcdekroon.be/tickets 
02/482 00 10 
dekroon@vgc.be
Duur 87 min

Regie: Olivia Rochette, Gerard-Jan Claes
Cast: Billie Meeussen, Lucas Roef-
mans, Romane Van Damme, Charlotte 
Meyntjens AL
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Op 30 mei kan je vanaf 10u 
gaan wandelen en fietsen 
in en rond GC De kroon. 
Er zijn een wandeltochten 
van 8 km of 3 km. Ook 
bij de fietstochten zijn er 
verschillende opties. Je kan 
elektrisch fietsen, of samen 
met drie anderen fietsen 
in een quadrocyle. Ook in 
de Grote Zaal wordt een 
installatie gezet om binnen 
te fietsen. Tussendoor kan 
je ook petanque spelen. 

Om 16u wordt de sportdag 
afgesloten met een hapje, 
drankje en optreden in het 
Brussels van Twie meneute 
Chance! 
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Fi
lm La dernière 

tentation des 
Belges

Regie: Jan Bucquoy

Jan Bucquoy heeft voor sommigen onder 
jullie geen inleiding meer nodig. Als bezie-
ler van café ‘De dolle mol’, tekenaar van 
de erotische kuifje strips en cineast is de 
artiest van velen markten thuis.
Met “La dernière tentation des Belges” 
stelt Jan Bucquoy zichzelf in vraag, 
als vader. Zijn dochter Marie pleegde 
zelfmoord, met haar stierf ook een stuk 
van hem. In deze film gaat Bucquoy op 
zoek naar waarom en waar hij als vader 
tekortschoot. Hij doet dat door het leven 
te laten zien met een grote dosis humor.

Verwacht een trip van 75 minuten door 
het leven van Jan Bucquoy die even 
absurd als ontroerend is. Alice Dutoit, die 
je misschien kent als de muzikante Alice 
on the roof speelt Marie. Wim Willaert 
speelt Jan. De soundtrack is gemaakt door 
Marka. 

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht via 
het gratis nummer 1813 of op 1813.be Heb je 
nood aan een gesprek? Dan kan je 24/7 terecht bij 
tele-onthaal op het nummer 106.NL ondertiteling

info
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Tijdstip 
Donderdag 5 mei  

om 19u30
Locatie Grote Zaal

Prijs €2
Tickets Reservaties 

(verplicht)
www.gcdekroon.be/

tickets 
02/482 00 10 

dekroon@vgc.be
Duur 76 min

Acteurs:  
Alice Dutoit en 

Wim Willaert

 12+ FR

AL

zaterdag 24 september
om 19u  
Locatie
Dkantine
Info en inzendingen 
bart.vandergeten@telenet.be 
margot.otten@vgc.be

info

NL

GEKNIPT
KORT

Voorwaarden: 
Duur: maximum 6 minuten 
Taal: indien andere taal dan NL,  
ondertiteling in NL voorzien 
Deadline: 5 september 2022
Het mag een korte animatiefilm 
worden, een stuk fictie, je eerste 
film, een muziekvideo, een crea-
tieve documentaire, of iets wat in 
geen enkel genre te plaatsen valt. 
Vermakelijk, ontroerend, dramatisch, 
absurdistisch, schattig of poëtisch, 
KORTGEKNIPT draait het allemaal.

Stuur je film in voor het        eerste kortfilmfestival in Dkantine

Aanleveren via 
airbridge of wetransfer – 
usb stick binnenbrengen 
kan op afspraak

Iedereen is 
welkom om te 
komen kijken maar 
ook om een eigen 
film in te zenden. 
Wij zijn benieuwd 
om jullie creaties 
te zien!

JAN BUCQUOY ZELF ZAL AANWEZIG ZIJN OP DE VERTONING VOOR                 EEN NAGESPREK
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Cité Moderne in 

Overal in het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest worden deze lente 
de tuinwijken gevierd. Want die 
bestaan al 100 jaar. Tuinwijken 
zijn wijken met sociale woningen 
en veel groen. Je kan de meeste 
tuinwijken herkennen aan de 
architecturale stijl uit de jaren 
‘20 en ‘30 maar ook aan de vele 
voor en achtertuintjes. In Sint-
Agatha-Berchem wordt het voor 
de tuinwijk “Cité Moderne” ook 
de start van een bijzonder traject. 
Want dankzij het wijkcontract dat 
tussen het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest en de gemeente is 
afgesloten, kan de Cité Moderne 
gerenoveerd worden. Op 15 mei 
wordt er om dit allemaal te vieren 
een groot buurtfeest georgani-

seerd door het lokaal cultuurbe-
leid van Sint-Agatha-Berchem 
in samenwerking met tal van 
partners. 
Benieuwd om je buren te leren 
kennen of om de Cité Moderne 
te herontdekken?  
Kom zeker langs en ga op zoek 
naar onze Bakfiets! Met het 
project playlistoires spelen we de 
lievelingsmuziek van de bewo-
ners van Cité Moderne.  
Je zal ook horen waarom ze een 
bepaald nummer kiezen. Leer 
zo je buren en een hele hoop 
nieuwe muziek kennen! 

de kijker 

Saber is niet alleen voetbalfanaat maar 
ook grote fan van de Koreaanse band 
BTS. Hij vindt de teksten heel mooi. zondag 15 mei

van 10 tot 18u  
Locatie
Cité Moderne 
Info 
berchem.brussels/nl/
evenementen/100-jaar-cite-
moderne/

info

Berchem-St-AGAthe

Concerten & voorstellingen      Concerts & spectacles

Sint-AGATHA- Berchem

Heb jij altijd al op een 

podium willen staan? Speel je  

muziek, toneel of iets anders?

Wij zorgen voor 

podium en techniek, 

jij voor het talent Nous fournissons la 

scène et la technique, 

toi le talent

Vous faites du théâtre, de 

la musique ou autre chose?  

Vous avez toujours voulu 

vous retrouver sur scène?

Podium
Parvis

FREE

cultuur@berchem.brussels - 02/563 .59.12l

19.08.22  & 20.08.22Parvis/ Sint-Agatha Voorplein
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“Oo zit dat ee?” brengt Berchemenaren 
samen in het midden van de zomer 
om bij te praten met heerlijke Brus-
selse streekproducten. (Her)ontdek de 
boterham met platte keis en Geuze. 
Heb je nog oude foto’s van Sint-Aga-
tha-Berchem? Neem die zeker mee! 
Samen scannen we de beelden in en 
zo bouwt iedereen mee aan het archief 
van onze stad.  

Op zaterdag 6 augustus van 12 tot 17u
in De kroon. In samenwerking met
Heemkundige kring Sint-Achtenberg 
en de Erfgoedcel Brussel. 
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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:

Uiteraard is iedereen welkom voor 
een babbel en een kopje koffie. 
Nog vragen? Stel ze gerust.

Gisèle Beun - 02/465 30 74
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Okra de Optimisten

Vrijetijdsvereniging

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

• 2 mei
groepsreis met Okra naar Arras 
(betalend)
• 18 mei
algemene bijeenkomst
• 20 mei
Okra bedevaart naar Scherpenheuvel
• 15 juni
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

Sport en Spel vzw

Tennisschool

• Tennis – en multisportstages voor 
kinderen van 5 tot 16 jaar
Zin om uw kind 
tijdens de zomer-
vakantie sportief 
en leuk bezig te 
laten zijn? Tennis-
school Sport en 
Spel vzw organi-
seert 6 tennis – en 
multisportstages 
tijdens de zomervakantie. Onze 
gediplomeerde, Nederlandstalige 
trainers staan te popelen om uw kind 
te initiëren of vervolmaken in het 
tennis en te laten proeven van allerlei 
balsporten. Onze stages lopen van 
maandag tot en met vrijdag, behalve 

info

info

info

als er een feestdag tussenvalt, met 
op woensdag koffiekoeken voor 
elke deelnemer. Op vrijdag spelen 
we een tornooitje waarin elk kind 
zijn beste beentje kan voorzetten 
en hiervoor beloond wordt met een 
gadget uit onze prijzentafel! 

Praktisch
•Gratis opvang tussen 8u en 9u en 
tussen 16u en 17u
•Tot 14 jaar zijn de stages fiscaal 
aftrekbaar (€13,7 per stagedag). U 
ontvangt een attest via mail
• We vullen uw attest voor tussen-
komst van uw ziekenfonds in
• Racketjes te huur voor €5 per 
stageweek
• Aansluiting en verzekering bij 
Tennis Vlaanderen (€12 voor 1 jaar)
• Prijs 5 dagenstage: €115 
(€105 voor 2de, €95 voor 3de lid 
van hetzelfde gezin)

Overzicht van onze zomerstages
•Week 1: van ma 04/07-v rij 8/07
•Week 2: van ma 11/07-vrij 15/07
•Week 3: van ma 25/07-vrij 29/07
•Week 4: van ma 08/08-vrij 12/08
•Week 5: van di 16/08-vrij 19/08
•Week 6: van ma 22/08-vrij 26/08

Inschrijven doet u online via:
 www.vzwsportenspel.be 
-> stages -> zomerstages

Ook voor tennislessen tijdens het 
schooljaar (1 x per week) voor uzelf of 
uw kind kan u bij ons terecht.
Neem contact op via
www.vzwsportenspel.be  
ada@vzwsportenspel.be 
0472/420259 (Ada)

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
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



 

Meiklokje speelt luchtige komedie  
 
 

het KERKHOFCLUBJE 
 

van Ivan Menchell 
 

vertaling: Marc Van Wesemael  -  Regie: Bert Demunter 
 

ism auteursbureau ALMO bvba 
 

Drie weduwen gaan samen minstens één keer per maand naar 
het kerkhof hun overleden echtgenoten bezoeken. 
Elk op zich zijn ze bezig met de verwerking van hun verleden, het 
verlies van hun echtgenoot, met het verwerken van hun 
‘samenzijn’ ook… 
En wat met die man die plots hun clubje binnendringt?  

 
 

met: Ann De Turck, Greta Seresia, Niki D’Heere,  
Jan Noppe en Hilde Smeets 

 
Vrijdag 13 mei 2022 om 20 u 

Zaterdag 14 mei 2022 om 20 u 
Zondag 15 mei 2022 om 15 u 

 
In GC De Kroon,  

J.B. Vandendrieschstraat 19, 1082 Sint-Agatha-Berchem 
 

Online ticketreservatie:  www.meiklokje.be 
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Bru West en West-Uit

Cultuur- en vrijetijdsvereniging

• Zondag 22 mei vanaf 14u
Herdenkingsevent in 
de Basiliek van Koekelberg
ter nagedachtenis van allen die 
ons ontvielen tijdens de pandemie 
periode.
Belofte maakt schuld. Verleden jaar 
werd er beslist om de raadsleden 
van Bru-West en alle Zomaar abon-
nees die ons ontvielen tijdens de 
pandemie - op een latere datum – 
op een passende wijze te herden-
ken, daar de afscheidsplechtighe-
den meestal en noodgedwongen in 
beperkte kring doorgingen.

Het programma is tweedelig:
om 14u start het herdenkingsmo-
ment met zang en voordracht.
Na de pauze brengt het gospel-
koor Akkoord uit Hoelselt ons een 
denderend concert. Gratis toegang, 
iedereen is welkom!

Andere activiteiten:
•  woensdag 18 mei & 22 juni
Kokkerellen. Samen bereiden en 
degusteren wij telkens een 3-gan-
genmenu in GC De Zeyp
•  maandag 23 mei & 20 juni
De Wingerd wijndegustaties o.l.v. 
Geert Velleman
•  25 mei om 14u30
Samen de wereld rond: Groenland 
& Spitsbergen
•  van 6 juni t.e.m. 17 juni
Culturele reis naar Frankrijk,
De Katharen. Vertrek autocar op 6 
juni om 7u in St-Agatha-Berchem
•  Zaterdag 27 augustus
‘Singin’ in the Rain’
het spektakel op het Donkmeer in 
Berlare.

Zondagse fietstochten West-Uit:
• 8 mei om 10u in Wespelaar
• 15 mei om 10u in Kontich
• 12 juni om 10u in Oudenaarde
• 26 juni om 10u in Lennik
• 10 juli om 10u (locatie volgt)
• 24 juli om 10u in Kontich
• 7 augustus om 10u (locatie volgt)
• 21 augustus om 10u in Massen-
hove

Voor alle ZOMAAR activiteiten moet 
er geboekt worden via mail: 
info.zomaar@gmail.com  
www.info-zomaar.com
André de Schutter
02.465.30.21

Sint-Achtenberg

Geschied- en Heemkundige Kring

KWB Ganshoren

Vrijetijdsvereniging

Café-Mémoire: Hôpital Français Reine Elisabeth

info

Sint-Achtenberg zoekt zowel beeldma-
teriaal als getuigenissen van het Frans 
Hospitaal in het algemeen en diens rol 
in Wereldoorlog II in het bijzonder.
Heb je persoonlijke ervaringen, verhalen 
of getuigenissen over het Frans Hospi-
taal, eventueel aan de hand van foto’s 
of video’s, dan ben je van harte welkom 
om deze te delen in het café ‘Mémoire’

Het Frans Hospitaal ging in het voorjaar 
van 2008 failliet en werd in juni overge-
nomen door een consortium van andere 
ziekenhuizen. Het Revalidatiezieken-
huis Albert Laurent, een geriatrisch en 
neuro-locomotieve instelling in Sint-
Agatha-Berchem, veranderde in 2008 
zijn naam in Valida. Het ziekenhuis werd 
uitgebreid op de site van het voormalige 
Frans Hospitaal. Valida - geïnspireerd 
op de term revalidatie  - is de grootste 
revalidatie-instelling in zijn soort in het 
Brussels Gewest.

• Dinsdagen: 10 mei, 31 mei en 21 juni 
om 19u30
Naai- en breicafé 
Iedereen die zin heeft om te breien of te 
naaien is welkom! Je kiest zelf wat je wil 
maken. Het samenzijn is even belangrijk 
als het naaien en breien. Je brengt wel 
zelf je materiaal (wol, garen, naalden…) 
mee. Afspraak in GC De Zeyp

Deelnameprijs: gratis
Magda Van der Cruyssen - 0468/17 87 54
of kwb.ganshoren@gmail.com

• Zondag 8 mei vanaf 8u
Wandelen in en rond Ganshoren
Er is keuze van 5 tot en met 20 kilometer. 
Start tussen 9u en 15u. Begin- en eind-
punt van de uitgestippelde wandelingen 
is in jeugdhuis Tongeluk, Bosstraat 10 in 
Ganshoren, waar er ook een popup-res-
taurant is met vanaf 8u30 landelijk ontbijt 
en vanaf 11u gezonde artisanale lunch.

 

Deelnameprijs: € 1,50 voor kwb-leden,
 € 2 voor anderen (incl. verzekering)
www.kwbganshoren.be/wandeldag
kwb.ganshoren@gmail.com
Philippe Kempeneers - 02/465 89 41

Iedereen welkom!

Tijdstip zaterdag 11 juni 2022 van 15-18u
Locatie Dkantine De kroon
Prijs Gratis
Info Mark Verhasselt - 0496/07 76 65

Organisatie: Sint-Achtenberg, geschied-   
en heemkundige kring i.s.m. GC De kroon

info

info info
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Dhazed “Fyah” - Stem  / “Prince Far Out”  - Stem / Dora “Little Miss Sweets” Turay 

- Stem / Steven “Mista Goss” Gossye - Gitaar, Stem, Blazer / Polle “Docta Riddim” 

Stevens - Toetsen / Roel “Sticksman” Stevens - Drum / Wim “Fada” Stevens - Bas 

info
Tijdstip en locatie
Zaterdag 2 juli tussen 11u en 16u
In het gemeentehuis en op het terras van GC De kroon  
Info  www.gcdekroon.be - 02/482 00 10 of dekroon@vgc.be 
 

Op 2 juli vieren we niet alleen de Vlaamse 
feestdag, we zetten ook samen de zomer in. 
Volg de klanken van de fanfare en kom na het 
officieel gedeelte in het gemeentehuis naar het 
terras van De kroon voor de zomerse muziek 
van Camel’s Drop en een zoete of zoute pan-
nenkoek... of beiden want het is feest! 

Camel’s Drop brengt reggae en dub met heel 
wat positieve boodschappen in hun teksten. 
De groep is ontstaan als collectief rond Wim 
Stevens en zijn zonen Polle en Roel. De Brus-
selaar Dhazed is één van de reggae revelaties 
van de afgelopen jaren. Samen met Prince Far 
Out, die een veteraan is in het vak en Dora “Lit-
tle Miss Sweets” Turray zorgt hij voor de vocals. 
Steven ‘’Mista Goss” Gossye maakt de groep 
compleet als blazer en gitarist én vocalist. 

11u-12u30 
Officieel gedeelte in de 
raadzaal van het 
gemeentehuis met 
speeches & muzikale in-
termezzo’s. Aansluitend 
receptie in de feestzaal

13u 
optocht van de fanfare 
naar GC De kroon 

13u30 
zoete en zoute 
pannenkoeken  

14u 
optreden Camel’s Drop 

16u 
einde 
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