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Wilt u ’SKRAB’ thuis ontvangen? 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’
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

Teksten SKRAB januari en
februari graag binnen ten
laatste op 1 december 2022
via dekroon@vgc.be of op
J.B. Vandendrieschstraat 19
1082 St.-Agatha-Berchem
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Dkantine

Seniorenwerking

Er leven twee slechtvalken op
het dak van het ministerie van
Binnenlandse Zaken in Nederland.
Ze piepen soms klagend alsof ze
niet akkoord gaan met het beleid
rond natuurbescherming. Geen idee
wat er op het dak van Dkantine leeft.
Het is nochtans een groen dak, dus er
zullen wel wat organismes op rondlopen.
Of ze de plaatsing van zonnepanelen die er
snel aankomt, plezierig zullen vinden, is wat
anders. Maar in sneltempo gaat deze dagen de
energietransitie door, wat niet zo slecht is voor
de natuur en dus ook voor de mens.
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Tom Naegels
Quality Time
Verenigingen

Dingdong Toktoktok

p. 28

Noah Vanden Abeele

Onder het dak van Dkantine spelen zich amusantere taferelen af. Het is een warme ontmoetingsplek
geworden waar we naast de vogels en ongewervelde
diertjes op het dak, de vele habitués verwelkomen zoals
de leerkrachten op vrijdag voor een après school, de
buurtbewoners en marktbezoekers tijdens de Groendreefmarkt op de woensdagnamiddag, de muziekliefhebbers van
jazz, pop en rock tijdens de Quality Times, de senioren bij
een koffie en cake bij Dkanjers, families op de après school of
de spelletjesavonden, de creatievelingen op Naai ça Pique, de
milieubewuste burgers in het Repair Café,...

De kroon
Wintert
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Wat een boeiend leven onder 1 groen dak. De filosofie van het
eerste uur blijft hetzelfde: het is een cultuurbar open voor iedereen
én voor experiment. We programmeerden met enthousiaste initiatiefnemers dit seizoen al een kortfilm- comedy- en Griekse avond, en wat
een plezier was dat!
Maar het bijzonderste zijn de tappers, de vaste Dkantine-ploeg. Geweldige vrijwilligers die in hun vrije tijd een avondje de bar openhouden. Maar
ze doen meer dan dat: ze denken na over de inrichting, het onderhoud, de
drankkaart, het kindvriendelijk karakter, het bier van de maand, het terras, ...
Ongelofelijk hartelijk dank aan deze ploeg, een reuze dankjewel!
Heb jij ook een tof idee voor Dkantine of wil je de barploeg versterken af en toe?
Mail dan naar claudia.frickel@vgc.be. Eindeloos plezier en een nieuwe vriendenploeg krijg je in ruil.
Tot gauw!
De kroon-ploeg
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Een film van Victoria Deluxe

Wat hebben
we verdiend
vandaag?

Filmmaker Brecht Vanhoenacker volgde anderhalf jaar
lang werk en leven op zes kleinschalige Oost-Vlaamse
landbouwbedrijven, merendeels geleid door relatief
jonge boeren. De landbouwers vertellen in deze
documentaire over de hindernissen en vragen waar
zij elke dag mee geconfronteerd worden en nemen de
tijd om uit te leggen waarom ze met hart en ziel voor
hun stiel gekozen hebben en blijven kiezen.
Landbouwers zijn een levensnoodzakelijke schakel
in onze voedselketen. Ze zijn zich bewust van die
verantwoordelijkheid, werken keihard en lopen
over van passie en toewijding voor hun land en de
dieren. ‘Boeren is geen job, het is een manier van
leven’ zegt één van de landbouwers daarover in deze
film. Wat de landbouwers daarvoor terugkrijgen,
staat echter niet in verhouding met de inspanningen
en opofferingen die zij elke dag doen. Ze zijn
overgeleverd aan een onvoorspelbare, ruwe markt
en voelen hoe de consument zijn voeling met de
boerenstiel verloren heeft. Met deze documentaire
wilt Victoria Deluxe een fundamentele bijdrage
leveren aan de beeldvorming over de staat van de
landbouw in Vlaanderen.

info

Tijdstip
Donderdag 1
december
om 20u
Locatie
Grote Zaal
GC De kroon
Prijs 3€,
2€ Paspartoekansentarief
Inschrijven
www.gcdekroon.be/
tickets
02/482 00 10
dekroon@vgc.be
Duur
95 minuten
Regie, beeld &
montage:
Brecht
Vanhoenacker
Concept:
Dominique Willaert
Research &
productie:
Anja Claeys

NL

taal: Nederlands
ondertitels: Frans

DK
BM

Kerstmis

WO 30

BM

Digidokter

WO 14

MA 21
WO 23
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DECEMBER

GM DK

Donderdag 1 december om 20u

WO 02

Film/Docu

Agenda

NOVEMBER
DI 01

VOLG ONS

GM DK

Een film van Victoria Deluxe in samenwerking met
Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond, Boeren op
een Kruispunt en Landelijke Gilden.
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Digitrein

In verschillende workshops leer je foto’s trekken met je
smartphone, veilig bankieren of je gsm goed beveiligen.
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.
info

Workshops
leer- en oefenmomenten per thema
15 november
bankieren
14u-17u (LDC Ellips)
29 november
e-mails en phising
14u-17u (LDC Ellips)
5 december
foto’s opslaan,
gebruik cloud
10u- 12u30 (De kroon)
DigiCafés
ondersteuning in groep
23 november
14u-17u (De kroon)
18 december
13u-16u (De kroon)
DigiDokter
individuele ondersteuning
24 november
10u-13u (De kroon)
30 november
14u-17u (LDC Ellips)
13 december
14u-17u (De kroon)
14 december
14u-17u (LDC Ellips)

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

Dinsdagnamiddagen om 14u

Seniorenwerking

Spring mee op de

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.

Dinsdagen om 14u

Dkanjers

Volgende afspraak is op 8 november dan
maken we er een gezellig knutselnamiddag
van! Laat je niet afschrikken als je niet de
handigste bent.
In december sluiten we op dinsdag de
6de het jaar af met een heuse Sinterklaasquiz! Algemene kennis en hier en daar
een vraag die de echte Berchemenaren en
Brusselessen en Brusselaars zeker gaan
kunnen beantwoorden.

info

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

Jo Marcelis kan
je kennen van
duizend en één
activiteiten in
De kroon. Als ze
zich niet inzet
voor Fieke’s
Poezenhuisje is
ze in de weer
voor kinderen
baas, het Repair
Café of draait ze
een shift achter
de bar van
Dkantine.

Dag Jo, waar ben je vandaag mee
bezig?
Jo: In Dkantine heb ik onlangs drie
nieuwe planten gezet. Die kweek ik
thuis, vroeger zei ik altijd dat ik wou
werken met planten of kinderen.
Uiteindelijk heb ik voor het onderwijs
gekozen maar dat wil niet zeggen dat
ik mijn groene vingers onbenut laat. Ik
wil er mee voor zorgen dat Dkantine
een aangename plek is voor iedereen.
Misschien kunnen we binnenkort
opnieuw zorgen voor wat lectuur, een
paar kranten en boeken of, wie weet,
zelfs een plantenruil organiseren?
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Hoe is je engagement ontstaan?
Jo: Ik heb De kroon leren kennen via
het Visueel Festival Visuel waar ik met

mijn dochter naartoe ging. Toen had
ik gezien dat hier een Repair Café
is. Met een fiets waarvan het zadel
niet meer omhoog wou, ging ik langs.
Zo heb ik Christina Brunnenkamp
leren kennen. Al snel kwamen we
erachter dat onze kinderen dezelfde
hobby’s hadden en niet veel later zijn
we beginnen carpoolen. Het Repair
Café werd stilaan een vaste afspraak
en nu en dan bracht ik ook taart of
gebak mee om de ploeg te bedanken.
Zo belandde ik eerst achter de bar
als vrijwilliger en vervolgens in de
vaste ploeg als organisatrice. Wat
vliegt de tijd! Want in april bestaat
het Repair Café hier al tien jaar. We
hebben al mooie dingen gedaan maar
ik ben vooral heel fier op wat we

▷

‘Ik heb hier al
erg veel fijne
mensen leren
kennen’
9

Interview

▷

op autoloze zondag verwezenlijken.
Dan herstellen we gratis honderden
kinderfietsen. Je ziet kinderen dan
glunderend wegrijden van zodra hun
fiets gemaakt is. En de nieuwe lichting
herstellers komt er al aan. Zo is Yasser,
één van de kinderen die voorstelde om
te komen helpen met de herstellingen,
er nu al twee jaar bij (lacht).
Je zet je in voor goede doelen maar
doet dat vooral ook graag met
anderen hè?
Jo: Voor mij is het inderdaad belangrijk
om contact te hebben met mensen uit
mijn eigen gemeente en gemeenschap.
Naast mijn eigen sociale contacten
probeer ik ook nieuwe verbintenissen
te maken. Zo sprak ik met Anneleen
(van Fieke’s Poezenhuisje nvdr) af om
naar het kortfilmfestival KORTGEKNIPT
te gaan in Dkantine. Bij het Repair
Café heb ik ook mensen leren kennen
met wie ik anders niet in contact
zou zijn gekomen. Niet alleen omdat
Franstaligen en Nederlandstaligen er
samenkomen, maar ook omdat onze
ploeg zo’n diverse achtergrond heeft
op vlak van leeftijd, opleidingsniveaus,
religie en origine. En dat is juist het
fantastische eraan, want ik vind het
belangrijk dat mensen uit alle lagen
van de bevolking elkaar ontmoeten in
de stad.
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We hadden het net over Anneleen
van Fieke’s Poezenhuisje waar
jij je ook voor inzet. Hoe kunnen
geïnteresseerden het Poezenhuisje
steunen?
Jo: Fieke’s Poezenhuisje zorgt voor

katten die worden achtergelaten. En als
je hen wil steunen kan je in Dkantine
een ‘Morrrisbiertje’ bestellen! De
opbrengst van die verkoop gaat naar
Fieke’s Poezenhuisje. Te weinig mensen
steriliseren hun kat en dus worden er
veel te veel kittens geboren die aan
hun lot worden overgelaten. Zelf heb
ik drie katten waarvan eentje als kitten
gevonden is in een plastieken zak.
Haar oogjes waren nog dicht, dus dat
wil zeggen dat ze nog geen week oud
was. We hebben haar een nieuwe thuis
kunnen geven, Mila (de kitten nvdr) stelt
het inmiddels goed. Daarom vind ik het
erg belangrijk om Fieke’s Poezenhuisje te
steunen. En hopelijk denken mensen die
dit nu lezen daar hetzelfde over.

Zin om net als Jo vrijwilliger
te worden bij het Repair Café?
Kom dan zeker eens langs
op het Repair Café op elke
derde zondag van de maand
vanaf 14u in GC De kroon.
Of stuur een mailtje naar
Repaircafe1082@gmail.com of
bel 0476/41.06.21 (nl) of naar
Frédéric 0479/35.83.12 (fr)

Wat maakt De kroon, ‘De kroon’ voor
jou?
Jo: Moeilijke vraag (denkt even na). Er is
altijd iets te doen, en het aanbod is heel
gevarieerd. Je kan hier lokale muzikanten
zien optreden, performances of een
verrassende film zien. In de zomer zelfs
soms in openlucht. En je bent hier altijd
welkom. Kom dus zeker eens langs. Ik
heb hier al erg veel fijne mensen leren
kennen!
Wat zou je hier nog graag willen
verwezenlijken?
Jo: Dkantine mag nog meer open zijn,
zodat we ook toevallige passanten
hier iets kunnen aanbieden. Dat zou ik
fijn vinden. Dan ontdekken nog meer
mensen wat je hier allemaal kan komen
doen. Laat die plantenruil dus maar
komen!
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zaterdag 26 november om 16u

Literatuur

EEN MIGRATIEGESCHIEDENIS

Nieuw
België

Tom Naegels spreekt
over zijn boek

Tom Naegels is een Vlaams auteur, columnist in het dagblad De Standaard.
Naegels heeft ruim zes jaar gewerkt
aan zijn boek Nieuw België dat het
migratiebeleid in ons land na de Tweede
Wereldoorlog tot eind jaren ‘70 in kaart
brengt. Tom Naegels is ook een ontzettend boeiende spreker en zal uiteindelijk
het controversiële migratiethema op een
hoger niveau weten te tillen.

26 november
om 16u

“‘Nieuw België’
van Tom Naegels is
een magnum opus
dat de blik op ons
land voorgoed zal
veranderen “
Humo

Zijn boek Nieuw België werd onlangs
bekroond als ‘belangrijkste boek
van het jaar’.
Een vijfkoppige jury uit Nederland en
België koos resoluut voor dit boek uit
een shortlist met vijf kanshebbers, waarbij Tom Naegels de enige Vlaamse auteur
was. De nieuwe non-fictieprijs bekroont
met een cheque van 15.000 euro een
boek over een maatschappelijk thema
dat de discussie over dat onderwerp
aanwakkert.

“Een must-read”
Knack
info

Tijdstip

Zaterdag 26 november om 16u

Locatie

Grote Zaal De kroon
J.B. Vandendrieschstraat 19
1082 Sint-Agatha-Berchem
Prijs €10
Paspartoe kansentarief & 65+: €5

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

NL

Reservaties
www.gcdekroon.be/tickets
02/482 00 10
dekroon@vgc.be
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Vrijdag 18 november om 20u

Muziek@Dkantine

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.

Quality Time

vrijdag 18 november om 20u

Annick Van Den
Eynde: piano
Mieke Strynckx:
viool
Gerald Colleaux:
viool
Leen Van Bockstal:
Accordeon & zang
Karel Deknopper:
cello & contrabas
Jakob Deknopper:
(el.) guitar
Bart Onsia:
contrabas & zang

UMM

14

UMM presenteert hun debuutalbum ‘Deep
Sea Diver’. UMM is het muzikale project
rond muzikante en producer Lise Daelemans.
Het afgelopen half jaar kroop ze in de studio
op zoek naar een mooie balans tussen een
elektronische en dansbare vibe zonder de
warmte van akoestische instrumenten te
verliezen. Het resultaat is een eerste full
album met een gelaagd geluid en vaste
kenmerken zoals meerstemmigheid, sterke
melodieën en grooves. De nummers vertellen
het verhaal van de zoektocht naar geluk en jezelf er soms
compleet in verliezen, de cyclus van instorten en weer iets mooi
heropbouwen. Live brengt ze de nummers in een meeslepende
soloset vergezeld door synths en electronica.
De singles ‘Papercut’, ‘One’, ‘Libra’ en ‘Engraved’ konden op
positieve bijval rekenen op zowel Radio 1 als StuBru.

LUNES
LUNES is ontstaan uit de klas tango- en wereldmuziek
van de academie van Sint-Agatha- Berchem. Ze
begonnen met de Tango Nuevo van Astor Piazzolla en
zijn opvolgers. Vandaar ook de bezetting: piano, viool,
accordeon, (el.) gitaar & contrabas. De cello is een
eigen toevoeging in de arrangementen van hun leraar
Chris Carlier. Gaandeweg zijn ze hun repertoire gaan
uitbreiden naar andere genres, min of meer binnen de
context “wereldmuziek”. Ook de zang is binnengeslopen
in de playlist. In huiskamers en kleine cultuurcentra
voelen zij zich onderhand zeer op hun gemak. Een fijne
en humorvolle presentatie maakt hun “act” helemaal af.

info

Tijdstip

Vrijdag
18 november
om 20u

Locatie

Dkantine
Prijs Gratis
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VU: Katia Van den Broucke, Koning Albertlaan 33, 1082 Sint-Agatha-Berchem

zondag 20 november om 14u

Kunstendag voor kinderen

Kunstendag kunstendag
voor kinderen
14u-16u

voor kinderen

Op zondag 20 november 2022 vieren
we de 11de editie van Kunstendag voor
Kinderen, die in het teken staat van ‘Natuur’
en ‘Natuurtalenten’. In Berchem bieden we drie Kom naar GC De kroon of de Nederlandstalige
en ontdek aan de hand van dans, crea- en
mooie ateliers aan met participatieve dans, bibliotheek
Vilten met zijn!
Brusselse wol - Blackwool
upcycling-activiteiten wat je natuurtalenten
info
vilten met Brusselse wol en upcycling voor
Wist je… dat Brussel de thuishaven is van een
Inschrijven
het klimaat. Alle kinderen tussen
3 en 12 jaar
kudde heel bijzondere schapen? En dat de wol van
zondag
20 november
2022
zachte vriendjes kan worden omgetoverd tot
zijn welkom tussen 14 en 16 uur alleen3 workshops
of metvoor gezinnen en families of voor jong endeze
de meest originele creaties? In dit atelier gaan we
oud in GC De kroon en de bibliotheek in samenwerking
aan de slag met dit natuurlijke, lokale materiaal en
(groot)ouders.
met TRILL, Atelier Léon en BlackWool1030

GRATIS

Vilten Zeep

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

GRATIS
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Een organisatie van het Lokaal Cultuurbeleid,
de Nederlandstalige bib, de academie voor
muziek en woord van Sint-Agatha-Berchem
en GC De kroon

kunstendagvoorkinderen.be

verwerken het tot een mini kunstwerkje. Je kunt
zelf de kleuren en schikking van je werk kiezen.
naf dan de wol om een stukje zeep en creëWevavilten
ren zo eenJAomhulsel voor de zeep. Ideaal voor een
A
scrub in jeRhome spa, of voor een te gladde zeep
GC De kroon • St.-Agatha-Berchem
JB. Vandendrieschstraat 19 • 1082 Brussel
die altijd uit je handen glijdt!
www.gcdekroon.be • dekroon@vgc.be • 02/482 00 10
De Nederlandstalige Bib • St.-Agatha-Berchem

3

Aanvang 14 uur
Duur doorlopend tot 16u
Leeftijd vanaf 5 jaar,

(groot)ouders ook welkom

Locatie Tuin bib

(binnen bij slecht weer)

Prijs gratis

Credits: Atelierbegeleider:
Pauline Dornat (Blackwool)
www.facebook.com/1030BlackWool
www.paulinedornat.com

Kerkstraat 131 • 1082 Brussel • 02 468 02 15
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zondag 20 november om 14u

Kunstendag voor kinderen

Credits:
Kunstenaar,
atelierbegeleider: Magda Ral
www.trill.be

Upcycle
the cycle

Atelier Léon is een laagdrempelig en participatief dansatelier
voor kinderen, jongeren en volwassenen van 3 tot 99 jaar. Los
van bestaande rolpatronen creëert choreograaf Seppe Baeyens ontmoetingen via dans. Langzaam maar zeker ontstaan er
nieuwe relaties en dynamieken. Danservaring is niet vereist.
Kom gewoon meedoen. Iedereen welkom, voor kinderen en
hun broers of zussen, ouders en grootouders.

z

Inschrijven

Atelier Léon

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

Kunst is overal, ook op straat - TRILL
Klimaatmarsen, klimaatopwarming, bosbrossers, tijd dus om ook
duurzaam te zijn in de artistieke zin van het woord! Wees eens
lief voor de planeet en doe mee met deze workshop. We brengen
allemaal wat afval mee (lege flesjes, potjes, doosjes,… ) of oud
speelgoed, spulletjes allerlei die thuis in de weg staan, om dit om te
bouwen tot toffe beelden, personages en mooie verhalen. Want de
kunst is overal, ook op straat en in onze vuilbak.
info

Aanvang 14u
Duur 2 uur
Leeftijd

8 tot 12-jarigen

3w
ou
me

Participatief dansatelier - Seppe Baeyens
info

Credits:
Choréograaf,
lesgever: Seppe
Baeyens /
Atelier Leon
www.leon.dance

Aanvang 14u
Duur 1,5 uur (doorlopend)
Leeftijd 3 tot 99-jarigen
(groot)ouders
ook welkom
Locatie
Grote zaal De kroon
Prijs gratis

(groot)ouders
ook welkom
Locatie

Crearuimte De kroon

Prijs gratis

kunstendagvoorkinderen.be
kunstendagvoorkinde

info
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Inschrijven en reservaties
www.gcdekroon.be/tickets
02/482 00 10 - dekroon@vgc.be
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woensdag 23 november om 14u

Muziektheater

Ontdek het interactief,
woordloos muziektheater voor kinderen
naar een idee van
Michel Boulanger,
in scene gezet door
Dan Tanson
Bartok en Pizz bereiden
hun fitness-les voor maar
worden telkens weer onderbroken. Pssst... luister!
Wat zijn die gekke geluiden
bij de buren? Beiden laten

zich al snel betoveren
door de wonderlijke
instrumenten en de
aanstekelijke muziek.
Muren moeten wijken,
nieuwe vrienden
worden gemaakt, er wordt
gedanst, gezongen en
gespeeld. Ook het publiek
zit niet stil en ontdekt
spelenderwijs de
wondere wereld rond
niemand minder dan
Wolfgang Amadeus
Mozart.

Dingdong
Toktoktok
Ensemble Traffik Klassik
info

Tijdstip

woensdag 23 november
om 14u
Locatie Grote Zaal
De kroon

Prijs €5,
65+ en paspartoe
kansentarief: €2
Tickets

gcdekroon.be/tickets
dekroon@vgc.be
02/482 00 10
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Credits:
Ensemble Traffik
Klassik
Michel Boulanger:
idee, muzikale leiding,
arrangementen, cello
Dirk vandaele: viool
Griet Cornelis: hobo
Manuela Bucher:
altviool
Lisa Goldberg: fagot

4-9j
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woensdag 21 december

Kerstconcerten
Cécile Broché:
viool, stem
Jacques
Pirotton: gitaar
Antoine Cirri:
drums en
elektronische
effecten
Juliette
Carbonell:
verteller

De Notenkraker
woensdag 21 december om 14u en 16u
info

‘Kartinka 2022 is een
herziening van een meesterwerk. Moessorgsky’s
originelen, die dankzij
Maurice Ravel bij het
brede publiek bekend
raakten, worden eigentijds gebracht.
De musici Broché, Pirotton en Cirri zijn in hun
trio-formatie perfect op
elkaar ingespeeld.
Uit de alchemie tussen de drie muzikanten
komen lichte stukken
vol virtuositeit voort,
met zowel diepgang als
vreugde: vrolijk, echt,
woest en vooral prachtig
uitgevoerd.
De drie instrumenten
- elektrische viool, elektrische gitaar & drums
- worden gecombineerd

Bain Musical - Muziekbad

Kartinka
Geïnspireerd op de
Russische componist
Moessorgsky

met elektronica en stem.
De jazz en rock tonen
doorbreken de codes en
herinneren aan Frank
Zappa. Deze hedendaagse versie van Kartinka
is samengesteld met
verhalende intermezzo’s
die je bij de hand nemen
tussen elke scène.
Het concert zal je

info

Tijdstip woensdag 21 december

19u: voorprogramma - 19u30: Kartinka

Locatie Oude Kerk
Prijs €8 (standaard), €5 (VVK, -26, 65+, leerlingen

academies en kansentarief Paspartoe), €1,25 (Art 27)

Tickets https://archipel19.be, +32 2/469 26 75,
inscription@archipel19.be/info@archipel19.be
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meenemen op een muzikale reis.’ C. Grenier.
Het voorprogramma
wordt verzorgd door de
leerlingen uit de afdeling
jazz – pop - rock van de
Nederlandstalige Academie voor muziek en
woord van Sint-AgathaBerchem
Een samenwerking tussen
het lokaal cultuurbeleid,
Archipel 19, GC De
kroon en de Franstalige
en Nederlandstalige
muziekacademies van
Sint-Agatha-Berchem

Locatie Grote Zaal
Prijs €5: standaard

€2: 65+ en paspartoe
kansentarief

Tickets

gcdekroon.be/tickets
dekroon@vgc.be
02/482 00 10

Duur

50 min

6+

Het is kerstavond. Clara
krijgt van oom Drosselmeier een notenkraker. ’s
Nachts komt die tot leven
en vecht samen met het
andere speelgoed tegen de
muizenkoning. Om Clara te
bedanken voor haar hulp bij
het gevecht, neemt de Notenkraker haar mee naar een
magische droomwereld.
Het sprookje roept de speciale stemming van kerstavond op en voegt er de
kinderlijke blik aan toe als
een betoverende, tweede
werkelijkheid vol spanning en poëzie… en muziek
natuurlijk. Werkelijkheid
en verbeelding worden op
een bijzondere manier met
elkaar vervlochten op de
muziek van Tchajkowski.
Katrijn Govaert (verteller),
Nathalie Bosch (dwarsfluit)
en Sofie Hugo (klarinet) laten
kinderen kennismaken met
toegankelijke klassieke muziek
en het verhaal achter de melodie. De ouders genieten mee
van de herkenbare muziek, de
kinderlijke fantasie en de knipoogjes naar volwassenen.

Verenigingen

Chiro Koraal
Jeugdbeweging
• Koraal Eats
Italiaans eetfestijn van de Chiro.
Je kan bestellen op de website
www.koraaleats2022.be of via
Facebook: koraaleats2022
Take away en delivery
binnen de 5 km.
26 november van 18u tot 21u
27 november van 11u tot 15u
Extra goktombola:
1 ticket voor €2,5

Café Koraal:
Iets lekkers blijven drinken
tijdens de take-away
Special:
Live-stream WK voetbal
heel het weekend met op
27 november van 14u tot 15u45:
Rode Duivels vs. Marokko
Praktisch:
Groendreefstraat 62-66
1082 Sint-Agatha-Berchem
Arne 0479 02 27 38 (NL)
Loick 0491 22 61 10 (FR)

KWB Ganshoren

Okra de Optimisten

Vrijetijdsvereniging

Club voor gepensioneerden

• Donderdag 17 november
Kaartavonden whisten
Welkom op onze kaartavond, voor
wie graag een kaartje legt ter ontspanning. We starten op donderdagavond 17 november om 20u in
gemeenschapscentrum De Zeyp.
Je hoeft geen kampioen te zijn om
deel te nemen, de gezelligheid primeert. Verder wordt er gespeeld op
elke donderdagavond tot en met
22 december. Na nieuwjaar gaat
de reeks door van 12 januari tot en
met 16 februari. Er zijn wekelijks
prijzen te winnen, de grote prijsuitreiking is op donderdag 2 maart
2023. Inkom is 4 euro.
Wie een nieuwe kaarter aanbrengt,
kaart die avond gratis (evenals de
nieuwe kaarter) én krijgt een
fles wijn.

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 ambiance. Tot dan?

info
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info

02/465 32 17 of
02/465 04 47

Webas

Eglantier

Film- en videoclub

Sociale vriendenbond

We leren je hoe een film te maken
en deze te monteren en bewerken
op pc. We branden vervolgens de
film op dvd om hemte vertonen.
Iedereen is welkom.

We komen bijeen op volgende
data om gezellig samen
te knutselen in de crearuimte van
GC De kroon.

info

Info en reservatie:
www.meiklokje.be

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.

kwb.ganshoren@gmail.com
Guy Devroede 0477 31 68 31

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

Iedere derde woensdag van de
maand bijeenkomst in de
Gemeentezaal Koning Albertlaan
33 in Sint Agatha Berchem.
Op maandag 13 november 2022
bestaan we 61 jaar. Vier mee!

Gaston Bourlet 02/267 53 74
Robert Bauwens 02/465 22 53
Jan Bastyns 0499/40 78 91

18-11
2-12
16-12
Uiteraard is iedereen welkom voor
een babbel en een kopje koffie.
Nog vragen? Stel ze gerust.
info

Gisèle Beun 02/465 30 74
Marie-José Musschebroeck
02/469 01 01

Oxfam St-Agatha-Berchem

Verenigingen

Bru West en West-Uit
Cultuur- en vrijetijdsvereniging
• Maandag 7 november om 19u
Wijnproeverij o.l.v. Geert Velleman.
Reservatie verplicht.
Locatie: De Wingerd ‘Helena’
1082 Sint-Agatha-Berchem.
• Woensdag 9 november 14u30
Albanië een geschenk van de natuur!
Albanië is een republiek in het
westen van het Balkanschiereiland.
Het land grenst kloksgewijs aan
Montenegro, Kosovo, Noord-Macedonië, Griekenland, de Ionische
en de Adriatische Zee.
Albanië was eeuwenlang een uithoek van het Ottomaanse Rijk.
In 1912 werd het land onafhankelijk en na de Tweede Wereldoorlog
kreeg het onder Enver Hoxha een
dogmatisch communistisch regime
dat zich steeds verder van de rest
van de wereld isoleerde. Sinds de
val van het regime in 1991 is Albanië een parlementaire democratie.

Albanië kan worden beschouwd
als een typisch Balkanland,
maar het onderscheidt zich
in een aantal opzichten van zijn
naaste buren.
Feestzaal Sint-Agatha-Berchem.
Prijs: €10, Berchemse senioren: €5
inclusief koffie & gebak
• Vrijdag 11 november
Musical The Addams Family’
Stadsschouwburg in St-Niklaas.
Je favoriete gothic familie is terug
van weggeweest: en hoe! In deze
“creepy, kooky, mysterious, alltogether ooky” musical volgen we
de Addams familie jaren nadat we
ze hebben achtergelaten.
Wednesday is niet langer een
meisje, maar een vrouw: een
vrouw met haar eigen wil, en laat
die sterke wil nu net draaien rond
de jonge Lucas Beineke. Wednesday denkt in hem haar zielsverwant gevonden te hebben, maar
kan ze de rest van haar leven wel
doorbrengen met iemand zo normaal? En nog belangrijker: kunnen
de Addamsen om met het groot
worden van hun kleine meid? Met
herkenbare deuntjes (“knip knip”),
maar ook nieuwe swingende muziek van Andrew Lippa.
Mis hem niet!
Praktisch: om 13u30 vertrek
autocar ter hoogte van
Hunderenveld 1, 1082 Brussel.
Deelname inclusief autocar
€40, Zomaarabonnees: €35
info

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
26

Wereldwinkel
Door deel te nemen aan het Oxfamontbijt steun je de acties en projecten van
Oxfam-Magasins du Monde, dat campagnevoert voor meer economische, sociale
en klimaatrechtvaardigheid. Een onmisbare steun in een wereld die voortdurend
en steeds vaker te maken krijgt met
ongelijkheid en ecologische crisissen die
elkaar in snel tempo opvolgen en die
vooral de meest kwetsbare bevolkingsgroepen treffen.
Dit jaar gaat een deel van de opbrengst
van de ontbijten naar Selyn, een Sri Lank-

aanse vereniging. Het gesteunde project gaat
de strijd aan met de menstruatie-armoede van
vrouwen die in achtergestelde plattelandsgebieden wonen. Menstruatie-armoede is een
ambitieus en soms ook nog taboeonderwerp.
Maar het is een belangrijk maatschappelijk
probleem dat raakvlakken heeft met o.a.
gezondheid, onderwijs, gelijkheid van vrouwen
en mannen, het milieu en een duurzame en
inclusieve economie. Dit project om herbruikbaar maandverband te maken en te verdelen,
wil vrouwen mondiger maken door de menstruatiehygiëne te verbeteren en het bewustzijn rond deze problemen te vergroten.
info

Prijs: €9
Kinderen tot 8 jaar: €9
Vrije bijdrage vanaf 9 €
Je betaalt wat je haalbaar lijkt
naargelang je middelen.
Reservaties graag
voor 14 november:
02/466.58.43
(tussen 14u en 18u)
oxfammdm.berchem@gmail.com
of in de winkel
Kerkstraat 48,
1082 St-Agatha-Berchem)

Koning Bouwijnplein 1/3
1082 St.-Agatha-Berchem
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Zondag 15 januari 2023 vanaf 9u

De kroon
Wintert

GC De kroon nodigt je uit op de traditionele
feestelijke nieuwjaarsbrunch. Geniet van
de nieuwjaarsconcerten door Noah Vanden
Abeele en de leerlingen van de Berchemse
muziekacademie
Programma
9u tot 14u
doorlopend brunch
door Joe’s catering
11u30
speeches
met warme
nieuwjaarswensen
12u
concert HORIZON
door Noah
Vanden Abeele
14u
concert door
Berchemse
Academie

De leerlingen van de
gemeentelijke academie
winteren mee. De klassieke
afdeling toont een staalkaart
van waar leerlingen, gecoacht
door leerkrachten, toe in staat
zijn. Van pianisten, over violisten tot sax en dwarsfluit.

Tijdstip

zondag 15 januari 2023
Prijs Standaard: €10
Paspartoe kansentarief
& 65+ en -12j: €7

Tickets
Foto: Alexander Popelier
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Met zijn tweede album
HORIZON (V2 Records
Benelux) keert Noah terug
naar zijn roots. Toen hij alleen
piano speelde voor zichzelf,
in alle vrijheid. In HORIZON
brengt Noah zijn klassieke
kennis samen met zijn oude
liefde, elektronica. Waardoor
dromerige piano solo afwisselt met zinderende nummers
met strijkers. Hij voegt ook
het meeste intieme instrument toe; zijn eigen stem. Het
resultaat balanceert tussen
fragiel en innemend, eenvoud en meervoud. Kortom,
HORIZON is eerlijk, warm, …
en magisch.

Berchemse
muziekacademie

info

Noah Vanden Abeele

Première

Noah Vanden Abeele

Reservaties verplicht
www.gcdekroon.be/tickets
02/482 00 10
dekroon@vgc.be

