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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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La Rose Blanche
DOCU

PERFORMING ART

17/ 9
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BONT(S)
gekleurd
Sfeer, theater, poëzie, concerten 
en zelfs een kortfilmfestival in 
Dkantine. Performance, literatuur 
en een Griekse avond: De kroon 
heeft een rijk en bontgekleurd  
programma voor jou klaar. 

Kom langs en ga op ontdekking. Highlight 
in het najaar is BONTS DAY op 17 septem-
ber. Kom vanaf 15u langs voor performance, 
dans, installaties maar ook spelletjes.  
Benieuwd hoe het is om voetbal met drie goals 
te spelen? Of heb je zin om je tanden in  
kleurrijke taarten te zetten? Het kan allemaal op 
BONTS DAY. 

Op 15 oktober nemen we je via het legendarische 
Molenbeekse café ‘La Rose Blanche’ mee naar  
Griekenland met een film en muziek.

Een klassieker in het aanbod die niet te missen valt, is de 
literaire avond op 6 oktober rond Jotie T’Hooft.
En natuurlijk kan je altijd terecht in Dkantine voor een  
gezellige babbel op woensdagen en vrijdagen, zeker als het 
Quality Time is.

De kroonploeg
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p. 22 > 25

p. 28 > 31

BONTS DAY

Cursusaanbod

Quality Time

Film en Docu

Verenigingen

BOEM
  BOUM
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Teksten SKRAB november en 
december graag binnen ten 
laatste op 1 oktober 2022 
via dekroon@vgc.be of op 

J.B. Vandendrieschstraat 19
1082 St.-Agatha-Berchem

GC DE KROON

SINT-AGATHA-BERCHEM

FROM 15:00 

TILL 20:00

TH of   
SEPTEMBER-SATURDAY-

17

GC De kroon • St.-Agatha-Berchem • JB. Vandendrieschstraat 19 • 1082 Brussel • 
info en reservaties: www.gcdekroon.be • dekroon@vgc.be • 02/482 00 10 •  
RPR Brussel • 0448.071.704  • v.u. Christina Brunnenkamp

Met steun van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie

FREE

come and discoverplayful performancesand installations
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p. 18 > 19
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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

Festival

Quality Time

‘T Zit in T’Hooft

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. 14 > 15
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OKTOBER

Repair Café / BOEMBOUM

Fill your Mind

Voorslaap

Repair Café

Digitrein workshop / Scholenveldloop

Digitrein workshop

Digitrein

Dkanjers Dkanjers

Spelletjesavond

Kortfilmfestival

La Rose Blanche

‘T Zit in T’Hooft / BOT

Quality TimeM
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Op 20 september om 14u 
gooien Dkanjers de beentjes 
én de stembanden los!  Kom 

naar De kroon en zing mee 
met oude klassiekers of 

waag een danspasje op de 
dansvloer.   

Volgende afspraken op 
Dkanjers kalender:   

dinsdag 18 oktober
Spaanse namiddag 

21 september 
14u (De kroon)
eerste kennismaking en 
infomoment
4 oktober grote 
opleidingsdag (De kroon)
11 oktober 
10u-12u30 (De kroon)
Workshops 1
18 oktober 
14u-16u30  (LDC Ellips)
Workshops 2
25 oktober 
10u- 12u30 (De kroon)
Workshops 3

www.digitrein.be 
contactpersoon De kroon: 
margot.otten@vgc.be

Heb je soms ook het gevoel dat je niet 
kan volgen met de technologische 
vooruitgang? Zit je met vragen over 
online banking of wil je graag weten 
hoe je die leuke foto het beste kan 
doorsturen naar je familie? Kom dan op 
21 september om 14u naar onze infodag 
over de Digitrein in GC De kroon en 
ontdek hoe je antwoorden kan krijgen 
op al die vragen.  
Voor wie? Iedereen die vragen heeft over 
het gebruik van een smartphone en/of 
computer. Maar ook voor iedereen die 
graag meer willen leren over technologie. 
Want wie weet help jij straks zelf je 
vrienden en familieleden op weg! 

       
De Digitrein is een project van het Brussels Ouderenplatform, 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Samentoujours en de lokale 
dienstencentra. Met steun van de Vlaamse regering. 

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. Vanden-
drieschstraat 19, 
1082 SAB
Prijs 3€, 
1€ Paspartoe-
kansentarief 
(incl. koffie & cake)
Inschrijven
Reservaties
aan het onthaal of  
via 02 482 00 10

info

info

Dinsdagen om 14uBM

GM DK

BM

DK

Spelletjesavond

N’aai... ça Pique

N’aai... ça Pique

F

F
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15:30 – 16:20 
Guida Inês Maurício 
17:15 – 17:45 
Leen Van Dommelen
18:00 - 18:20
Le.Bisous 
18:45 - 19:15
Gaëtan Rusquet 
19:30 - 20:00
Shankar Lestréhan  
& ASP doze 

doorlopend
Cinzia Delnevo 
One minute statue
Three Sided Football
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Leen Van Dommelen brengt
I Eye // appearance N°1. 
Het is een voorstelling waar ze al een hele 
tijd aan werkt en die er telkens een beetje 
anders uitziet. Leen Van Dommelen neemt 
je in deze versie of “appearance N°1” mee 
in haar wereld en dat al vanaf het moment 
waarop je de zaal binnenkomt. Verwacht een 
uitzonderlijke uitwisseling van blikken en 
indrukwekkende wimpers! 

Le.Bisous doet je watertanden met Ce n’est 
pas du gâteau. Een installatie en perfor-
mance met heerlijke taarten, gebakjes én hier 
en daar wat kitsch. Maar let op want niets is 
wat het lijkt bij Le.Bisous.    

Shankar Lestréhan & ASP doze nodigen je 
uit in Architecture of Fire. Een open instal-
latie met muziek. De installatie is poëtisch 
maar ook melancholisch. In bijna volledige 
duisternis zal je lichtpuntjes en kleine sterren 
zien sprankelen. Neem je tijd en laat je op 
sleeptouw nemen door de zachte tonen van 
ASP doze. 

Guida Inês Maurício brengt op BONTS DAY 
haar hoogtechnologische dansperformance 
E-CO.system. Daarin bevraagt ze de verhou-
ding tussen mens en natuur. Hoe verhouden 
we ons tegenover elkaar en wat gebeurt er 
als het evenwicht tussen mens en natuur 
zoek is?  

Cinzia Delnevo tekent met jou een nieuwe 
wereld uit tijdens Microbes Ensemble. 
Vergeet de vaste vormen die je kent en laat 
samen met haar je fantasie de vrije loop. Je 
kan gedurende het hele festival deelnemen 
aan deze performance.  

Een installatie, concert of sculptuur: Gaëtan 
Rusquet brengt Back-and-forth. Daarin 
speelt het favoriete attribuut van de clown 
een bijzondere rol: De ballon. De relatie 
tussen het lichaam en de latex van de ballon 
staat centraal. En dat leidt tot een bijzondere 
en spannende choreografie. 

Om te begrijpen wat performance 
allemaal kan zijn hebben we ook 
enkele activiteiten ontwikkeld 

waaraan je doorheen het festival 
kan deelnemen.

 
One Minute Sculptures 
Bij One Minute Sculptures of 
standbeelden van één minuut, 
poseren modellen met alledaagse 
voorwerpen, maar op een bizarre 
of ongewone manier. De kunste-
naar Erwin Wurm bedacht dit con-
cept al in 1988. Op BONTS DAY 
kan jij dit zelf ook eens uitprobe-
ren. Denk niet te lang na over je 
pose en word voor één minuut een 
standbeeld.  

Three Sided Football 
Three Sided Football, bedacht door 
de Deense situationistische kunste-
naar Asger Jorn, wordt gespeeld door 
drie teams op een zeshoekig veld met 
drie doelen. Terwijl spelers onderling 
afspreken wat wel en niet is toege-
staan, veranderen de verhoudingen 
“vriend” en “vijand” ook voortdurend, 
waarbij tegenstanders zich voor een 
korte tijd verenigen, om daarna weer 
teamleden te worden. Het team dat 
de regels het beste naar zijn hand 
zet wint. Doelpunten zijn dus minder 
van tel. Benieuwd om te zien hoe dit 
afloopt? Speel een spelletje mee op 
BONTS DAY. 

WAT IS ER TE ZIEN? 
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in    the 
mood

om altijd 
bij te leren

@home

Nederlands

français
English

Deutsch Ελληνικά
عربية

русскийportuguês

italiano

español

Polski

Nieuw: Zakelijk Nederlands, Engels, Frans en Duits @home. 
Het volledige aanbod vind je op cvosemper.be. 
Schrijf je online in voor een dag-, avond- of zaterdagcursus.

Nouveau: néerlandais, anglais, français et allemand des 
affaires @home (à distance). Retrouvez notre programme 
complet sur cvosemper.be. Inscrivez-vous en ligne à un cours 
du jour, du soir ou du samedi.

New: Professional Dutch, English, French and German @home. 
To see our full range of courses go to cvosemper.be.  
Enrol online in day, evening or Saturday classes.

in de klas

88 999999
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17 september 
17 september 

van 15u tot 20u
van 15u tot 20u GRATISGRATISWe spraken met Leen Van Dommelen en 

Guida Inês Maurício, twee Brusselse per-
formers die je op BONTS DAY aan het werk 
zal kunnen zien. Ontdek hier waarover hun 
voorstellingen gaan en wat performance 
voor hen betekent. 

Wat is er te zien? 
Een hele namiddag met dans, per-

formance, installaties, workshop 
en muziek. Brusselse makers laten 

hun creaties botsen en kletteren 
met elkaar. Doe zelf ook mee: 

bouw je eigen standbeeld en tast 
de grenzen van de werkelijkheid af!

 
Wat is performance? 
Performance is een kunstvorm die 
onze wereld en onze gewoontes in 

vraag stelt. Performance bestaat 
in verschillende vormen. Artiesten 

die iets uitbeelden, een actie on-
dernemen of dansen. Performance 

zal je niet enkel op een podium 
zien, in tegendeel! Vaak gaan 

artiesten die performen naast of 
rond een podium staan of bouwen 

ze hun eigen podium. 

Waar gaat E-CO.system over?  
Guida: “E-CO.system gaat over de 
mens en de natuur. De voorstel-
ling toont niet alleen de relatie 
tussen de mens en natuur maar 
ook dat ze afhankelijk zijn van el-
kaar. Tijdens E-CO.system draag 
ik sensoren en die beïnvloeden 
de beelden en geluiden die je 
ziet. Op die manier laat ik zien 
hoe de mens zijn of haar omge-
ving beïnvloedt. De voorstelling 
volgt de evolutie van de mens en 
zijn invloed op het milieu. Hoe 
meer de mens evolueert, hoe 
meer zijn omgeving (de natuur) 
daaronder lijdt. Hoe de mens 
daarin probeert te overleven zie 
je aan het einde van de perfor-
mance.”

Wat trekt je aan in het dansen en 
performen? 
Guida: “Dit vind ik een complexe 
vraag. Ik denk niet dat je weet 
waarom je graag danst of aan 
performen doet, als je er mee 
begint. Je doet het omdat het je 
een goed gevoel geeft en je er 
veel plezier aan beleeft. 
Voor mij is alles begonnen met 
het plezier dat ik haal uit het 
dansen. 
Pas nadien begin je daar meer 
over na te denken en merk je 
waarom je bepaalde dingen graag 
doet maar een volledig antwoord 
op de vraag “waarom dansen en 
performen” krijg je nooit denk ik. 
In mijn ontwikkeling als artieste 
zijn er verschillende fases ge-

weest, op sommige momenten vond 
ik het verschrikkelijk en soms weer 
fantastisch om te dansen. Je schip-
pert soms wat tussen haat en liefde 
maar uiteindelijk wint je liefde altijd.”

In welke fase zit je nu? 
Guida: “Op dit moment is dans iets 
speels en experimenteel voor mij. 
Ik gebruik het om me uit te druk-
ken en te creëren. Ik kan de wereld 
zoals ik hem ervaar laten zien door 
te dansen. Je zou kunnen zeggen dat 
dans een soort van taal is voor mij. 
Als artiest evolueer je continu. Ik 
heb in mijn ontwikkeling geleerd hoe 
krachtig het is of kan zijn om samen 
te werken of om andere kunstvor-
men te gebruiken in voorstellingen.
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Niet alleen op technologisch vlak. 
Voor E-CO.system werk ik bijvoor-
beeld met sensoren die het geluid 
beïnvloeden als ik dans. Maar ook 
om samen met andere kunstenaars 
te werken. Dansen blijft de be-
langrijkste pijler in mijn werk maar 
er zijn nu ook andere aspecten bij 
gekomen zoals video en geluid die 
ik gebruik om me uit te drukken.” 
 
Wat hoop je het publiek mee te 
geven met deze voorstelling? 
Guida: “Ik hoop dat ze samen met 
mij een reis maken en dat ze er 
achteraf nog iets aan overhouden. 
De voorstelling is geïnspireerd op 
een boodschap, als het publiek die 
meekrijgt zal het opzet helemaal 
geslaagd zijn.”

BONTS DAY laat voorstellingen 
met elkaar botsen, wat verwacht je 
daarvan?  
Guida: “Ik verwacht dat de arties-
ten die meedoen een deel van hun 
artistiek proces, hun werkwijze en 
persoonlijkheid delen. Als we elkaar 
zo inspireren om nog betere voor-
stelling te maken in de toekomst, 
zou dat de kers op de taart zijn.”

Welke andere voorstellingen wil je 
nog graag zien op BONTS DAY? 
Guida: “Allemaal! We werken al-
lemaal op een andere manier maar 
toch zijn we allemaal performers. 
Dat maakt BONTS DAY zo interes-
sant. Ik ben heel benieuwd om het 
werk van de andere artiesten te 
ontdekken.”
 

Waarover gaat je voorstelling? 
Leen: “I Eye gaat over hoe we naar 
onszelf kijken. En over hoe we 
ons aan de buitenwereld tonen. Ik 
bekijk het lichaam niet als iets dat 
je kan afmeten maar ik kijk eerder 
naar hoe het zich laat zien en hoe 
het dingen waarneemt. 

Onlangs viel mijn oog op dit citaat 
van de socioloog Charles Horton 
Cooley: “I am not who you think I 
am; I am not who I think I am; I am 
who I think you think I am”
Hij verwoordt iets dat ik zelf niet 
onder woorden kon brengen. 
Horton Cooley zet me hiermee 
aan het denken. Weten we zelf 
wel wie we zijn? En hoe zien 
anderen ons?” 

Hoe ga je dat laten zien in I Eye? 
Leen: “Als we ons bekeken voelen 
door een andere worden we ons 
soms heel bewust van bijvoor-
beeld onze ogen of de manier 
waarop we wandelen. Met dat 
hyperbewustzijn ga ik aan de slag 
in de voorstelling. Geknipper van 
de ogen, een subtiele beweging, 
die grotesk de ruimte overneemt. 
Een blozen dat zich plotsklaps 
verspreid. I Eye exploreert een 
lichaam dat uit zichzelf komt, 
waarbij binnen en buiten, echt en 
imaginair vervagen.”

Wat trekt je aan in de kunstvorm? 
Leen: “In performance komt 
voor mij zowel het echte als het 
imaginaire samen. Ongemak kan 
ook echt ongemak zijn in perfor-
mance en niet per se geacteerd. 
Kunnen spelen met de grenzen 
tussen wat “echt” is en niet. De 
grenzen opzoeken van zowel het 
mentale als fysieke lichaam is iets 
wat me aantrekt in performance. 
Een speelveld creëren waar je je 
angsten kan aankijken maar waar 
je wel zelf de grenzen kan bepa-
len. Het spel echt spelen, voluit, 
risico’s nemen die je in het echte 
leven niet altijd aandurft.”

Wat hoop je dat de mensen zullen 
meenemen na het zien van je per-
formance? 
Leen: “Ik hoop een andere kijk 
te geven op wat er zich achter 
de schermen van het mens-zijn 
afspeelt, als een absurd avontuur 
doorheen ongemakkelijkheid en 
eigenaardigheden waarin je je kan 
herkennen maar ook de speelsheid 
tonen van innerlijke wereld. 
Dat we ons misschien net iets min-
der alleen voelen met wie we zijn, 
want wat we allen delen zijn juist 
die angsten en de schaamte die 
horen bij de interactie met anderen. 
En in die kwetsbaarheid en kramp-

achtigheid die we soms bezitten, 
om ons eigen zelfbeeld te willen 
controleren, en het controlever-
lies van welk beeld we uitstralen, 
daarin zit ook een zekere schoon-
heid. Het is dat wat zo mooi is 
aan mensen, wanneer die innerlijk 
wereld even aan de oppervlakte 
komt; een nerveus geknipper van 
de ogen, een blozende huid, een 
“slip of the tongue”  

Wiens werk op BONTS DAY wil 
je zeker nog zien? 
Leen: “Zonder twijfel wil ik me 
onderdompelen in al de unieke 
werelden van de verschillende 
makers. Zeker heel benieuwd 
naar de taarten en het werk van 
Anne-Claire Noyer (Le.bisous) 
van wie ik het werk nog nooit 
heb gezien. Gaëtan Rusquet volg 
ik al een tijdje en ik ben zeer 
benieuwd naar wat hij brengt op 
BONTS DAY.”LE
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“Het is mooi als de innerlijk
wereld even aan de oppervlakte komt: 

een nerveus geknipper van de ogen, 
een blozende huid, een slip 

of the tongue”
LEEN
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Kleuterturnen 

Huppelen, springen, rennen, 
rollen, met de bal spelen, 
gooien, vangen, dansen op 
muziek ... Wat thuis niet altijd 
kan of mag, mag hier wel! 
Gegarandeerd een goeie 
uitlaatklep voor je kleuter!

Elke woensdag vanaf 28/9
-  van 15u tot 16u 
    kleuters van 4 tot 6 jaar 
-  van 16u tot 17u 
    kleuters van 3 tot 4 jaar

Elke zaterdag vanaf 24/9
-  van 10u tot 11u 
    kleuters van 3 tot 4 jaar
-   van 11u tot 12u 
    kleuters van 4 tot 6 jaar 
Prijs per schooljaar
€100  (1x per week) 
€90 2de kind uit éénzelfde 
gezin 
€30 paspartoe kansentarief

Conditietraining  
Werken aan je conditie heeft veel voordelen: 
je bent minder snel moe en je weerstand 
verbetert. Het geeft je een fit en energiek 
gevoel, wat belangrijk is voor je welzijn. De 
groep telt maximum 8 à 10 deelnemers zo-
dat iedereen de nodige aandacht en begelei-
ding krijgt.
Elke dinsdag vanaf 20/9
Groep 1 van 19u tot 20u
Groep 2 van 20u tot 21u
€40 per reeks 
(een reeks telt 12 lessen)
€10 per reeks 
paspartoe kansentarief

Sport je fit  
Een training waarbij alle spiergroepen 
worden getraind. Een pittige en  
uitdagende ‘total workout’. Het doel  
is om de kracht en uithouding te  
verbeteren door groepstrainingen. 
Elke dinsdag vanaf 20/9
van 10u tot 11u 
Prijs
€35 voor 10 beurten
50+ Gold-Sportaanbod   
€35 voor 13 beurten
paspartoe kansentarief

Conditiegym   
In beweging blijven is belangrijk! Gym is 
goed voor je bloedsomloop en je lenigheid. 
Je spieren en gewrichten worden soepeler. 
Er worden geen prestaties verwacht, de 
gezelligheid is het belangrijkste.
Elke donderdag vanaf 8/9
van 10u tot 11u 
Prijs per 10 beurten
€35 voor 10 beurten
50+ Gold-Sportaanbod 
€35 voor 13 beurten
paspartoe kansentarief

In september vangt ons cursusaanbod 
opnieuw aan. Hier vind je een uitgebreid 

overzicht waar je aan kan deelnemen. VOLWASSENEN

KINDEREN

Info & inschrijvingen 
02 482 00 10 
dekroon@vgc.be 

info

 3+

 50+

 50+

ALL

ALL

Slow Down Yoga
Deze les combineert verschillende hou-
dingen en principes van Vinyasa, Hatha en 
Yin Yoga. We beginnen met een actieve 
reeks, waarbij ademen en bewegen wor-
den gesynchroniseerd in een harmonische 
bewegingsstroom. Na verloop van tijd 
beginnen we te vertragen door klassieke 
asana’s langer vast te houden, het lichaam 
uit te dagen en te versterken, Tegen het 
einde van de les verlagen we het ritme met 
asana’s uit Yin yoga, bedoeld om spanning 
los te laten, ontspanning te bevorderen 
en de diepere weefsels van de fascia te 
bewerken.
Elke donderdag vanaf 15/9
- 19u tot 20u 
- 20u tot 21u 
Prijs voor 15 lessen
€75 (€5 per les)
€18,75 paspartoe kansentarief

Creativiteit, verbeelding en 

nieuwsgierigheid worden 

in dit kinderatelier op een 

speelse manier gestimuleerd. 

Tekenen, knutselen, naar 

verhaaltjes luisteren in de 

bibliotheek, een natuurwan-

deling maken in het bos,...

Kom en proef van een mix 

aan creatieve activiteiten. 

Soms mogen papa of mama, 

opa of oma ook eens mee!

Op zaterdagen vanaf

van 10.30 tot 12.30 

6 tot 8 jaar

Eerste 
proefles
is gratis24 september tot 

17 december 2022

GC De kroon • St.-Agatha-Berchem • JB. Vanden-
drieschstraat 19 • 1082 Brussel • www.gcdekroon.
be • dekroon@vgc.be • 02/482 00 10 •  RPR Brussel • 
0448.071.704  • v.u. Christina Brunnenkamp

iinnffoo

Locatie
GC De kroon

JB Vanden-
drieschstraat 19

1082 Sint-Agatha-
Berchem

Prijs 
€ 80 (normale prijs)

€ 20 Paspartoe 
kansentarief

€ 75 (2e kind)
Inschrijvingen

www.gcdekroon.be
02/482 00 10 

dekroon@vgc.be

DKids Atelier

NIEUW! 

NIEUW! 
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vrijdag 
30 september 

om 20u

Quality 
Time

De Quality Times zijn 
gezellige caféconcertjes in 
Dkantine. Het is een podium 
voor nieuwe en ervaren 
artiesten uit Brussel en 
omstreken. Dit seizoen staat 
er weer heel wat talent te 
popelen om hun muziek te 
laten horen.

MARK is het 
soloproject van 

Marthe Lagae en kan 
omschreven worden 

als hedendaagse 
indie-folk en -pop. 

Haar schrijven 
is in hoge mate 

autobiografisch. In 
dwarse popliedjes 
zoekt ze de yin en 

yang tussen de 
schoonheid van 
het leven en de 

onverteerbaarheid 
van liefdesverdriet. 

Rauw en 
onvoorspelbaar 

brengt deze multi-
instrumentalist 
een combinatie 

van Nederlands en 
Engels. Slingerend 

van poppy 
oorwormdeuntjes 

naar sferische 
singer-songwriter 

songs

Vanaf het eerste moment dat Andy 
Deavin als tiener een gitaar vastnam, 
kreeg hij een passie voor het creëren 
van zijn eigen nummers. 

Andy combineert abstracte en 
thematische teksten met interessante 
melodieën die uniek zijn door 
het gebruik van een alternatieve 
stemming van zijn gitaar. Hij laat 
zich daarbij beïnvloeden door een 
reeks verschillende muziekstijlen 
waaronder jazz, folk, soul, rock 
maar ook meer klassieke invloeden 
waaronder koormuziek. Het 
gitaarspel en de zangstijl van John 
Martyn, Bob Dylan, David Gray en 
Nick Drake zijn terug te vinden in 
Andy’s muziek. 

Naast gitaar, speelt Andy ook 
basgitaar en zingt hij als bariton in 
het koor. Momenteel is hij bassist 
bij Heikki Rasilo band, die vorig 
seizoen ook optrad tijdens de 
Quality Time in De kroon. 

MARK

Tijdstip
Vrijdag 

30 september 
om 20u 
Locatie  

Dkantine
Prijs Gratis

info

Andy Deavin 

Eva Thiers
Eva Thiers 
debuteert op 
de Quality Time 
met enkele 
zorgvuldig 
uitgekozen 
covers: van de 
popnummers 
van Billie 
Eilish tot de 
jazzklanken van 
Norah Jones.



De kroon vliegt er weer in met... 
 

N’aai ça … Pique! 
Elke derde donderdag van de maand  
van 19u30 tot 23u in Dkantine
Naaiateliers voor beginners en gevorderden. Iedereen 
brengt zelf zijn of haar naaimachine en stof mee naar Dkan-
tine, de bar van De kroon. 
Info: info@bled1082.be of dekroon@vgc.be 
Data: 15/9, 20/10, 17/11, 15/12 

Spelletjesavonden 
Elke tweede donderdag van de maand  
van 18u tot 23u in Dkantine
Kom in Dkantine gezelschapsspelletjes spelen. Professio-
neel gezelschapspelkenner Steve legt je de regels uit en zet 
je in gang. Breng zelf een spel mee of kies er eentje vanop 
de toog. Welkom met je kroost, alleen of met vrienden.
Info: dekroon@vgc.be en facebook: Jeux1082Spellen
Data: 8/9, 13/10, 10/11 en 8/12

Groendreefmarkt 
Elke woensdag van 14u tot 19u, terras De kroon 
Op deze gezellige biomarkt bieden lokale handelaars uit het 
Brusselse en omstreken hun producten aan. Vleeswaren, 
groenten en fruit, zelf geperst sap, broodproducten, choco-
lade, … Ook Dkantine is open om achteraf iets te drinken.
Info: dekroon@vgc.be  
 Repair Café 
Elke derde zondag van de maand  
van 14u tot 17u in Dkantine 
Repair Café is een bijeenkomst waarop vrijwillige repa-
rateurs helpen bij het herstellen van allerlei voorwerpen. 
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee en gaan 
samen met deskundigen aan de slag.
Info en inschrijvingen: repaircafe1082@gmail.com 
Data: 18/9 (tijdens BoemBoum, zie p32), 16/10   
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Vanaf september 
vind je in Dkan-
tine als bier van ’t 
seizoen: ‘Morrris’. 
We verkopen dit 
ten voordele van 
Fieke’s Poezenhuis-
je. Deze vzw vangt 
kittens en hun mama’s 
op en werkt uitslui-
tend met vrijwilligers en 
gastgezinnen in de ruime 
regio Sint-Agatha-Berchem, 
Vlaams-Brabant en Aalst. 

Vaak komen de kittens in erbar-
melijke staat bij Fieke’s Poezen-
huisje binnen. Hen opvangen, 
medisch verzorgen, socialiseren en 
wettelijk in orde brengen (ontwor-
men, ontvlooien, chippen, castreren 
en vaccineren) kost dan ook handen-
vol geld. Daarom hebben de vrijwil-
ligers dit bier met eigen label en 
naam ontwikkeld. De opbrengst gaat 
integraal naar Fieke’s Poezenhuisje. 
 
Dus kom naar Dkantine, drink een 
pintje en red een katje. 

Bier van ’t seizoen: 

Morrris 

Openingsuren Dkantine 
Woensdag        14u - 19u tijdens de Groendreefmarkt 

Donderdag      20u - 23u  met o.a. spelletjes- en Naai ça... Pique-avonden

Vrijdag             15u30 - 1u  open café 
 
Zaterdag          10u - 13u tijdens afhalen biomanden 

Zondag            14u - 17u  elke derde zondag van de maand  
   taart tijdens het repair café 

16 17
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De dichter Jotie T’Hooft heeft een tijdje 
in Sint-Agatha-Berchem gewoond. Om 
hem te herdenken, organiseert De kroon 
samen met culturele partners een avond 
rond mentale gezondheid. Dit doen we 
telkens op 6 oktober, de sterfdag van 
Jotie T’Hooft.  
Dit jaar doen we dat met een double bill.  

Theater van Vanessa Daniëls 
Vanessa Daniëls brengt Kaffee, een mu-
zikale voorstelling met overpeinzingen 
over tijd die voorbijgaat maar in zeker zin 
ook stilstaat op café. De koffie die ge-
dronken wordt, is het bindmiddel tussen 
de caféganger en de wereld.  
De voorstelling mengt theater, humor, 
poëzie en muziek.  
Muziek is van Olivier Dessailly.  

Een concert van  
Nele Needs A Holiday 
Nele Needs A Holiday brengt openhar-
tige teksten die heel herkenbaar kunnen 
zijn. Ze balanceert op een tragikomische 
koord die soms de ene, dan weer de 
andere richting uit gaat. Want soms zit-
ten dingen niet mee, en dan helpt het om 
eens goed te lachen met de verwarrende 
wereld waarin we leven.

19:30: Deuren 
20:00: Vanessa Daniëls in Dkantine 
21:00: Pauze 
21:15: Nele Needs A Holiday 
             in de Grote Zaal
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Tijdstip donderdag 
6 oktober om 20u
Locatie De kroon
Tickets 5€  / +65 en 
paspartoe kansentarief: 3€ 
Reservatie
www.gcdekroon.be/tickets  
dekroon@vgc.be
02/482 00 10

info

 T zit in     T Hooft 
Vanessa Daniëls 

Nele Needs A Holiday ‘ ‘

Foto: 
Nele 
needs a 
Holiday
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Maar liefst drie jaar na de 
vorige editie, zal er op dins-

dag 11 oktober opnieuw een 
scholenveldloop plaatsvinden.  

Zowel klassen uit het lager als 
uit het secundair onderwijs 

zullen lopen op de sportvel-
den naast het sportcomplex. 

Heeft u zin om te komen 
supporteren? Wees zeker 

welkom. 
 

Timetable
9u30-9u40 3de kleuterklas  
10u-10u20 1ste leerjaar  
10u20-10u40 2de leerjaar  
10u40-11u 3de leerjaar 
11u-11u10 Leerkrachten 
11u10-11u30 4de leerjaar 
11u30-11u50 5de leerjaar  
11u50-12u10  6de leerjaar  

Een organisatie van 
FILL YOUR MIND met 

ondersteuning van A fonds, 
GC De kroon en 

Jeugdhuis De Kuub 

Fill Your Mind 
fillyourmindevent 

FILL YOUR MIND 
is een evenement waarin de house-

cultuur centraal staat. Via lezingen, 

dancebattles en documentaires krijg 

je een inzicht in het ontstaan en 

de maatschappelijke impact van 

de scene, die in de jaren ’70 tot 

stand kwam als reactie op het 

verdwijnen van de disco-
cultuur. FILL YOUR MIND is een 
educatieve dag die tot 
doel heeft om op te lei-
den, te delen, uit te 

wisselen en interacties te creëren, 

door middel van gediversifieerde 

activiteiten. Ons doel is discus-

sie en individuele expressie aan 

te moedigen en de vijf waarden 

van de house-cultuur in de verf te 

zetten: kennis, opleiding, pret, 

liefde en vrede. 

11u30 
Ontvangst 

12u-14u 
Conferentie- en 

videodocumentaire  
14u-15u Lunch  

15u-17u Exhibition Battle 
17u-20u HOUSE BOX PARTY  

Zondag 30 oktober in GC De kroon

PROGRAMMA

20

Scholenveldloop
Dinsdag 11 oktober vanaf 9u30

Tijdstip Dinsdag 11 oktober vanaf 9u30
Locatie Lusthuizenstraat 1, Sint-Agatha-Berchem
Prijs Gratis

info
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De documentaire La Rose Blanche 
gaat over het gelijknamige café in 
laag-Molenbeek dat wordt uitgebaat 
door de Griekse broers Pavlos en 
Kostas Karassavidis. De twee kranige 
broers krijgen nu ook hulp van hun 
neefje Giorgos, de zoon van hun 
Chryssoula. Het café is dus een echte 
familiezaak. Hoe de familie in Mo-
lenbeek terecht kwam, en wat hun 
verhaal ons leert over de gevolgen 
van de Grieks-Turkse, en later ook de 
Griekse burgeroorlog zie je in La Rose 
Blanche. Maar dat is nog niet alles. 

La Rose Blanchee is het laatste Griek-
se volkscafé in Molenbeek. Want in 
de halve eeuw sinds de familie het 
café overnam, is Molenbeek niet het-
zelfde gebleven. 
 
De film La Rose Blanche reist vanuit 
het gelijknamige café naar Grieke-
land en terug en laat ons ook zien 
hoe de tijd onze stad en Molenbeek  
verandert. 
Voor en na de film blijven we in 
Griekse sferen met de muziek van de 
Kosmokrators! 
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vrijdag 14 oktober om 19u30

La Rose Blanche

Tijdstip
Vrijdag 14 oktober 

om 19u30 
Locatie Grote Zaal

Prijs €5
65+ en paspartoe 

kansentarief: €2
Tickets

gcdekroon.be 
dekroon@vgc.be

02/482 00 10

© Poli Roumeliotis

info

DE KROON IN  EEN GRIEKS JASJE. 
19:30 Kosmokrators 20:00 Documentaire  La Rose Blanche21:30 Kosmokrators  in Dkantine 

23
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in    the 
mood

om altijd 
bij te leren

@home

Nederlands

français
English

Deutsch Ελληνικά
عربية

русскийportuguês

italiano

español

Polski

Nieuw: Zakelijk Nederlands, Engels, Frans en Duits @home. 
Het volledige aanbod vind je op cvosemper.be. 
Schrijf je online in voor een dag-, avond- of zaterdagcursus.

Nouveau: néerlandais, anglais, français et allemand des 
affaires @home (à distance). Retrouvez notre programme 
complet sur cvosemper.be. Inscrivez-vous en ligne à un cours 
du jour, du soir ou du samedi.

New: Professional Dutch, English, French and German @home. 
To see our full range of courses go to cvosemper.be.  
Enrol online in day, evening or Saturday classes.

in de klas

brusselhelpt.be

Doe mee met de Grote Brussel Helpt Spaghettislag op zaterdag 
26 november. Maak spaghetti voor vrienden en buren, of ga 
spaghetti eten bij iemand in jouw buurt, en steun zo Brussel 
Helpt. De volledige opbrengst gaat naar Kinumai vzw.

Advertentie_BrusselHelpt2022_210x297.indd   2Advertentie_BrusselHelpt2022_210x297.indd   2 20/07/2022   12:0820/07/2022   12:08

Het eerste 
kortfilmfestival in 
Dkantine van De kroon

vrijdag 24 september om 19u
Locatie Dkantine
Prijs Gratis
Info
bart.vandergeten@telenet.be  
margot.otten@vgc.be

info
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Een hele reeks creatievelingen van 
Brussel en daarbuiten ging aan 
de slag en maakte een video voor 
KORTGEKNIPT. Op 24 september 
is het zo ver en kijken we samen 
naar de inzendingen!  

Je ziet op grootscherm wat er 
gebeurt als twee blind dates 
tegelijk in dezelfde kroeg plaats-
vinden. Hoe Wout, de ultieme 
strijder voor gezonde bossen, uit 
zijn mentale dip raakt. En wat het 
geeft als je een lentelied in de 
herfst zingt. 

Alle filmgenres komen aan bod. Je 
zal vermaakt, ontroerd en verbluft 
worden. En aan het eind van de 
avond zal de jury één inzending 
ritueel beKROONen, jawel. 

We vertonen trouwens alles in 
verteerbare, gevarieerde blok-
ken van hoogstens een half uur. 
En in de pauzes helpt de bar van 
Dkantine je om alles vrolijk door 
te spoelen.  

Om 19u beginnen we eraan!
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Het is een kwarteeuw geleden dat Herman 
de Coninck fataal neerzeeg in Lissabon op 
amper 53 jaar. Hermans onthutsende en 
bedrieglijke eenvoud spreekt niet alleen 
de poëzieminnaar aan, maar palmt ook de 
gelegenheidslezer in voor een gedicht bij 
een geboorte of dood.
Het werd dan ook tijd dat zijn gedichten 
gezongen worden, want door muziek wordt 
de poëzie uit de stille leeskamer naar de 
concertpodia gebracht.

Mady Bonert studeerde zang aan het 
Lemmens instituut te Leuven. Zij vervol-
maakte haar zangkunst bij Philippe Hütten-
locher (lied) en bij Mia Besselinck (opera en 
lied) en Rachel Ann Morgan (Engels lied).
Als soliste trad zij op in het Dixit Domine 
van Händel en de Johannes-passie van J.S. 
Bach met dirigenten zoals Pierre Cao, Gaby 
Baltes en Marc Jacoby.
Jarenlang was ze vaste zangeres bij het 
kamerkoor voor hedendaagse muziek 
AQUARIUS o.l.v. Marc Michaël De Smet. 
Mady Bonert geeft les zang aan de Ste-
delijke Academie voor Muziek, Woord en 
Dans in Lier.

Marc Michaël De Smet (°1948) is 
van opleiding cellist. Professionele directie-
opleiding kreeg hij in Nederland bij Lucas 
Vis. Compositielessen bij Louis Andries-
sen. Hij is de oprichter van de Nieuwe 
muziekgroep (1983) het eerste grote 
instrumentale ensemble voor hedendaagse 
muziek in Vlaanderen. Hij is ook oprichter 
van AQUARIUS (1995) het eerste Vlaamse 
kamerkoor voor hedendaagse muziek. Zijn 
artistieke denk- en handelswijze is sterk 
beïnvloed door Bertold Brecht en Hanns 
Eisler.

Mady Bonert brengt 
22 liederen van 

Marc Michaël De 
Smet op gedich-
ten van Herman 

de Coninck, waar 
de teksten van de 

gedichten op scherm 
worden geprojec-
teerd tijdens het 

concert.

Mady Bonert zingt 
HERMAN de CONINCK
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Tijdstip zaterdag 
29 oktober om 16u

Locatie Oude Kerk Sint-
Agatha-Berchem

Tickets 10 €  / +65 en 
paspartoe kansentarief: 5 € 

Reservatie
www.gcdekroon.be/tickets  

dekroon@vgc.be
02/482 00 10

Een samenwerking van De Gemeentelijke Bibliotheek SAB, 
GC De kroon, Cultuursmakers SAB en Curieus 1082

info

Voorslaap



2928

KWB Ganshoren

Vrijetijdsvereniging

• Vrijdag 7 oktober
Startavond 2022-2023
Op de Startavond kijken we vooruit 
op het programma 2022-2023. 
Een hapje en een drankje om in de 
sfeer komen.

         Afspraak in GC De Zeyp.
Gratis voor leden en hun partner. 
Voor anderen: €10 p.p 
Vooraf inschrijven via 
kwb.ganshoren@gmail.com 
.
• Dinsdag 27 september, 18 okto-
ber, 8 en 29 november om 19u30
Naai- en breicafé 2022-2023
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. Neem zelf je materiaal (wol, 
garen, naalden…) mee.

       Afspraak in GC De Zeyp. 
Deelnameprijs: gratis
kwb.ganshoren@gmail.com 
Magda Van der Cruyssen 
0468 17 87 54

• Donderdag 27 oktober om 20u 
Wondverzorging bij (klein-)kinderen
Een bloedneus bij je (klein-)kind? 
Een snijwond? Wat (niet) te doen 
bij een schaafwond? Hoe herken 
je een zonneslag en wat doe je dan 
best? Een professionele hulpverle-
ner geeft alle nodige antwoorden.
Opgelet: maximaal 15 deelnemers.

       Afspraak in GC De Zeyp. 
kwb.ganshoren@gmail.com 
Magda Van der Cruyssen 
0468 17 87 54
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 T.C. Wijmenier vzw

Tennislessen hele jaar door

T.C. Wijmenier vzw is een Nederlands-
talige tennisclub, die jongeren vanaf 7 
jaar evenals volwassenen initieert en 
vervolmaakt in tennis.

Voor jongeren 
• Woensdagnamiddag:
35 groepslessen 
van 14/09/2022 tot 28/06/2023 
Prijs: €220 
• Zaterdagochtend:
35 groepslessen 
van 17/09/2022 tot 24/06/2023
Prijs: €220

Voor volwassenen
• Zaterdagochtend van 10 tot 12u:
35 groepslessen 
van 17/09/2022 tot 24/06/2023 – 
Prijs: €250 of 35 groepslessen + 1u 
indoorcompetitie – Prijs: €300
• Zaterdag en op zondag:
enkel indoorcompetitie 
Prijs: €130.

Op zaterdag- en zondagmorgen wordt 
wekelijks recreatief indoortennis geor-
ganiseerd voor volwassenen, jongeren 
en senioren in een open en vriend-
schappelijke sfeer

Lidgeld is €20 p/p inclusief de aanslui-
ting bij Tennis Vlaanderen evenals een 
sportverzekering bij Ethias.

Meer info
Gemeentelijke Omnisportzaal, 
Lusthuizenstraat 1 
Sint-Agatha-Berchem 
info@wijmenier.be  
0497/60 77 47 
Inschrijvingen:
https://www.tennisvlaanderen.be/club-
aanbod?clubId=1944

info

info

info

info

Okra de Optimisten

Club voor gepensioneerden

Hallo, 55-plussers, willen jullie 
eenmaal per maand met ons samen 
zijn? Kom dan eens af op eender 
welke derde woensdag van de 
maand rond 14 uur. Er is koffie en 
gebak, leuke spelletjes en ambi-
ance. Tot dan?

Iedere derde woensdag van de 
maand bijeenkomst in de  
Gemeentezaal Koning Albertlaan 
33 in Sint Agatha Berchem. 

• 5 september
met Okra op dagreis 
naar het Hageland. 
• 21 september
algemene bijeenkomst
• 26 oktober
algemene bijeenkomst in de week 
van de senioren. 

Op maandag 13 november 2022 
bestaan we 61 jaar. Vier mee! 
 
Steeds welkom.
Gratis voor onze leden. 
Voor de liefhebbers, wij hebben 
ook een dansgroep en die oefenen 
alle andere woensdagen om 14 uur 
in een lokaal in de Alcyonstraat

02/465 32 17 of
02/465 04 47

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 

 
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. We branden vervolgens de 
film op dvd om hem verter
te vertonen.
Iedereen is welkom. 

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

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

info

info
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Bru West en West-Uit

Cultuur- en vrijetijdsvereniging

Bru-West & Seniorendienst van 
Sint-Agatha-Berchem nodigen 
jullie hartelijk uit op de exploratie-
reeks
SAMEN DE WERELD ROND 
2022-2023

Programma:
• 28/09/2022 
De Leger Frank: Marokko, kara-
vaanroutes en woestijn
• 19/10/2022 
Van Hecke Ivo: Berlijn & Dresden 
en de Elbe
• 09/11/2022 
Jespers Edgard: Albanië een ge-
schenk van de natuur
• 18/01/2023 
Vervoort Guido: Mooiste nationale 
parken USA tot Canada
• 15/02/2023 
Demasin Jean-Pierre: Portugal
• 08/03/2023 
Thienpont-Vanden Brande: 
Zuidwest-Engeland van Cornwall 
tot Wiltshire
• 05/04/2023 
Dewilde Patrick: Zuidelijk Afrika, 
van Namibië tot Zimbabwe
• 26/04/2023 
Odeurs-Keyen: Dwars door Iran en 
Turkije tot Constantinopel

Praktisch:
in de Gemeentelijke 
Feestzaal in  
Sint-Agatha-Berchem, 
Koning Albertlaan 33, 
1082 Brussel   
(Rolstoel toegankelijk).
Telkens om 14u30 (deuren 13u30) 

Deelname €10
Berchemse senioren: €5 inclusief 
koffie & gebak.
Paspartoe wordt aanvaard.

Reserveren is gewenst via 
info.zomaar@gmail.com
Goed bereikbaar met het openbaar 
vervoer.

Halte Schweitzer: MIVB TRAM 19 
& 82 /  MIVB BUS 20, /  DE LIJN 
355. Vanaf Metrostation SIMONIS 
Elisabeth & Leopold II: Tram 19 
richting Groot-Bijgaarden / Bus 20 
richting Hunderenveld.

Vanaf NMBS station Brussel-Zuid 
en MIVB Weststation: Tram 82 
richting Berchem station.
Vanaf Noordstation: DE LIJN 355 
richting Liedekerke.

Met de wagen: gelet op het feit 
dat de hele gemeente voortaan 
BLAUWE ZONE is, laat je de wa-
gen best achter op de parking van
de Nationale Basiliek van Koe-
kelberg of de parking Dansaert, 
Groot-Bijgaarden.
(amper op 3 haltes met tram 19).

De organisatie berust bij de Seni-
orendienst van Sint-Agatha-Ber-
chem i.s.m. BRU-WEST die instaat 
voor de programmatie.

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

vtbKultuur SAB

Lezingen en concertini

Festival oude muziek  
Voce et Organo 2022
Het 26ste festival heeft als motto 
“Lux Venetiae”.
Als centrale figuur eren wij de 
Duitse componist Heinrich Schütz 
(1585-1672) soms de “Duitse 
Monteverdi” genaamd.
Het festival omvat vier concerten 
met een muzikale uitstap naar de 
abdijkerk van Orp-Le-Grand.

• Maandag 7 september 2022 om 
20u in de O.L.V. ter Kapellekerk in 
Brussel
- Benoît Mernier, orgel en Claire 
Lefilliâtre, sopraan brengen:
werken van Heinrich Schütz,  
Sweelinck en Monteverdi

• Vrijdag 9 september 2022 om 
20u in de O.L.V. ter Kapellekerk in 
Brussel
- Arnaud Van De Cauter, orgel met 
het Kamerkoor van Namen o.l.v. 
Philippe Favette:
Werken van Heinrich Schütz en 
tijdgenoten

• Zondag 11 september 2022 
Een muzikale uitstap naar Waals-
Brabant in de mooie romaanse 
abdijkerk in Orp-Le-Grand.
Om 16u concert in l’église Sts Mar-
tin et Adèle in Orp-Le Grand
- Jean-Luc Iffrig, orgel met het 
ensemble Hortus Musicalis (FR)
- Laura Phelut, mezzo-sopraan – 
Béatrice Dunoyer, sopraan:
Werken van Van De Kerkhoven, 
Van Noord, Roberday, Titelouze, 
Schütz, Sweelinck en Monteverdi.

• Woensdag 14 september 2022 
op 20u in de O.L.V.ter Kapellekerk 
te Brussel
Kris Verhelst, orgel met het 
ensemble Oltremontano  
o.l.v. Wim Becu
- Harry Van Der Kamp (NL), bas
Harry Ries (NL) – Raphaël Robyns 
– Fabien Moulaert – Wim Becu, 
trombones:
Werken van Isaac, Schütz, Pierre de 
la Rue, Josquin des Prez, Gombert, 
Susato, Gabrieli en Samuel Scheidt.

www.voceorgano.be
0487/ 49 76 59 
02/465.01.78
Organisatie: VTBKultuurSAB  
i.s.m. Voce er Organo
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07.09 > 14.09FESTIVAL VOCE & ORGANO 2022

WWW.VOCEORGANO.BE      + 32 487 49 76 59

    LUX VENETIAE

réalisé avec l’aide  
de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles (Direction 
Générale de la Culture, 
Service de la Musique)

avec le soutien de la 
Politique scientifique 
fédérale / met de steun 
van het Federale  
Wetenschapsbeleid

avec le soutien de l’Echevinat 
de la Culture de la Ville de 
Bruxelles / met de steun van 
de Schepen voor Cultuur van de 
stad BrusselIn samenwerking met

avec l’aide du Fonds du patrimoine  
de la Fondation Roi Baudouin /  
Met de steun van de Fonds patrimonium  
van de Koning Boudewijnstichting
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07.09        
Bruxelles/Brussel  
Claire LEFILLIÂTRE
Benoît MERNIER 

09.09         
Bruxelles/Brussel  
LE CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR 
Arnaud VAN DE CAUTER

11.09              
Orp-le-Grand
HORTUS MUSICALIS  
Jean-Luc IFFRIG

14.09          
Bruxelles/Brussel  
OLTREMONTANO  
Luc PONET
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SINT-AGATHA-BERCHEM
www.berchem.brussels •  Jeunesse 1082 Jeugddienst 02/563 59 20

Sint-Agatha-Berchem 
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A

BSint-Agatha Voorplein / Koning Boudewijnplein 

Sint-Agathakerk

Plankenvloer – Soldatenstraat

Oude Kerk - Kerkplein

• Fietsparcours / Skatepark / Voetbalkooi
• Repair Café : kleine fietsherstellingen
• Chill zone en schminken
• 14u en 17u : Familieshow met clowneske illusies

• 16u: Orgel- en celloconcert

• BrusZenne-tentoonstelling van het Museum voor Natuurwetenschappen «Water in Brussel». 
 Gratis workshops. Kinderen: vanaf 6 jaar.       
 15u30 - 17u30: workshop Nederlands

• Sappentrapper
• Eendjes vissen
• 12u – 13u : Concert zang en piano
• 13u30 et 15u :  Dansvoorstelling

AUTOLOZE  

ZONDAG

ZONDAG

18 11u - 18u
SEPTEMBER

ACTIVITEITENGRATIS


