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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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Geen winter zonder muziek. 
Doorheen januari en februari 
organiseren we dan ook twee 
muziekavonden.   Kom op een 
Quality Time luisteren naar het so-
loproject van Jan-Pieter Delcour, de 
country van Late Again, of neem zelf 
het heft in handen tijdens de Jazz Jam. 
Als kers op de taart kan je meereizen 
door de Musical Journey van Walter Hus 
in een unieke documentaire!

Hoe graag we ook kijken naar Planet 
Earth, de natuur is soms helemaal niet ver 
te zoeken. In de film Onze Natuur, geeft 
de stem van Matteo Simoni een unieke 
inkijk in de natuurlijke wonderen van onze 
achtertuin! In de Oscar-genomineerde 
Honeyland reis je dan weer naar Noord-
Macedonie. Deze poëtische documen-
taire geeft je een honingzoete indruk van 
bedreigde tradities. 

Veel leesplezier en alvast een gelukkige 
kerst en nieuwjaar!
De kroonploeg

Teksten SKRAB maart en april 
graag binnen ten laatste op

 1 februari 2023 via 
dekroon@vgc.be of op 

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

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

2023
Niets beters om het jaar te beginnen 
dan de welgekende nieuwjaarsbrunch 
op 15 januari. Geniet van goed eten, 
de veelbelovende première van Noah 
Vanden Abeele gevolgd door een concert 
van de muziekacademie, en de warmte 
van onze Berchemse familie.

Deze warmte willen we verder versprei-
den via het Berchemse initiatief van 
Warm Spaces. Is het iets te koud thuis? 
Of heb je zin in een gezellig warme koffie 
of thee in onze Dkantine? Kom dan zeker 
elke woensdag en vrijdag langs!

Ook de kids staan centraal in ons pro-
gramma! Ontdek de KidzGamezBar 
die jouw kind gezelschapsspelletjes en 
videogames laat spelen, terwijl de kin-
deren mee verantwoordelijk zijn voor 
de bar en de organisatie in Dkantine. 
Bovendien vieren we heel februari het 
Kidsfestival. Elke zondag van februari zijn 
er verschillende workshops en voorstel-
lingen te zien in heel Berchem.

Foto: 
Onder De Tafel,  
Les Zerkiens
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VOLG ONS 

MA 2 JANUARI t.e.m. VR 3 FEBRUARI 

Kom samen studeren in onze lokalen met 
lotgenoten in examenstress. 
Maandag tot donderdag van 9u tot 17u
Vrijdag van 9u tot 16u 

JANUARI FEBRUARI

DO 12 JANUARI 

ZO 5 FEBRUARIDO 26 JANUARI 

ZO 19  FEBRUARI 

ZO 22 JANUARI 

DO 9 FEBRUARI

VR 27 JANUARI 

ZO 15 JANUARI 

ZO 19 FEBRUARI  tssn.

DI 28 FEBRUARI 

DO 23  FEBRUARI 

DO 19 JANUARI 

VR 10 FEBRUARI 

VR 27 JANUARI 

Grote ZaalGrote Zaal

Dkantine

Theaterke

Dkantine

Crearuimte

Grote Zaal

Dkantine

Grote Zaal

Dkantine

Februari
01/2 (14-19u)
03/2 (15u30-1u) 
08/2 (14-19u) 
10/2 (15u30-1u)
15/2 (14-19u) 
17/2 (15u30-1u)
22/2 (14-19u)

Grote Zaal

Dkantine

Crearuimte

Dkantine

18:00 - 23:00

14:00 & 16:0020:00 - 22:00

14:30 - 16:00

14:00 - 17:00

18:00 - 23:00

13:30 - 16:00

9:00 - 15:30

14:00 - 18:15

14:00 - 17:00

20:00 - 22:00

19:30 - 23:00

13:30 - 16:00

20:00 - 23:30

Studiespaces

Spelletjesavond

KidsFestival: SinbadDocumentaire: Onze Natuur

Repair Café Kids: UIT-ME-KAAR

Naaiatelier n’aai ça pique

Repair Café

Spelletjesavond

Knutselnamiddag De Eglantier

De kroon Wintert

KidsFestival: Onder de tafel

Spelnamiddag Dkanjers

Documentaire: HoneylandKnutselnamiddag De Eglantier

Quality Time
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p. 12 > 13p. 18 > 19

p. 14 > 15

p. 24 > 25

p. 16 > 17

p. 14 > 15

p. 7

p. 20 > 21

p. 26 > 27

VR 10 FEBRUARI 

Dkantine

19:00 - 01:00
Jazz Jam

p.  25

DI 24 JANUARI 

Dkantine

10:00 - 13:00
Zangsessies Dkanjers

p. 7
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WO 11 JANUARI 

WO 25 JANUARI WO 1 FEBRUARI 

WO 8 FEBRUARI 

14:00 - 19:00

14:00 - 19:00 13:00 - 19:00

14:00 - 19:00

Groendreefmarkt

Groendreefmarkt Groendreefmarkt

Groendreefmarkt

WO 18 JANUARI 14:00 - 19:00
Groendreefmarkt

DO 16 FEBRUARI 

Dkantine

19:30 - 23:00
Naaiatelier n’aai ça pique

WO 22 FEBRUARI 14:00 - 19:00
Groendreefmarkt

FILM

MUZIEK

THEATER
DANS

M

S 
F

T

D

Januari
04/1 (14-19u) 
11/1 (14-19u) 
13/1 (15u30-1u)
18/1 (14-19u)
20/1 (15u30-1u)
25/1 (14-19u)
27/1 (15:30-1u) 

ZO 5 FEBRUARI 

Dkantine

14:30 - 17:30
KidzGamezbar

p. 8 > 11

Openingstijden Dkantine

ZA 11 FEBRUARI 

Grote Zaal

20:00 - 22:00
Film Walter Hus, A Musical Journey

p. 22 > 23

WO 15 FEBRUARI 14:00 - 19:00
Groendreefmarkt
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Digidokter, wie of wat is dat?  
Sara: [Lacht] Officieel ben ik 
een trainer & expert in digitale 
vaardigheden en e-inclusie, maar 
dat is nogal een mondvol, dus 
Sara, de digidokter is perfect! 
Maar in plaats van fysieke 
gezondheid, help ik met de 
digitale gezondheid. Met digitrein 
werken we samen samen met tal 
van organisaties om de digitale 
vaardigheden van buurtbewoners 
en werknemers te verbeteren via 
workshops, digicafés en korte 
privémomenten. 

Wat haal je er voor jezelf uit? 
Sara: Het leukste aan digidokter 
zijn, is het contact met de mensen. 
Je leert iemand snel kennen via 
zijn smartphone/computer dankzij 
hun foto’s bijvoorbeeld. Dankzij de 
tips die wij geven open je deuren 
waarvan men niet eens wist dat 
ze bestonden. Ik heb soms echt 
het gevoel dat ik iemand zijn leven 
een tikkeltje beter heb gemaakt.  

Wat is je motivatie om het te doen?
Sara: Ik was altijd al gefascineerd 
door technologie en de 
mogelijkheden die het ons biedt. 
Maar ik merkte ook dat snel 
evoluerende technologie langzaam 
maar zeker een struikelblok 
werd voor velen. Zo ben ik een 
antwoord beginnen te bieden op 
de hindernissen die de mensen 

ondervonden en ik ben sindsdien 
niet meer gestopt.  

Kan je het andere mensen 
aanraden? 
Sara: Ik wou dat er meer 
vrijwilligers waren in Brussel. 
De nood is groot, zowel in 
Nederlandstalig als Franstalig 
Brussel. In alle lagen, groepen, 
etniciteiten, leeftijden..., de 
digikloof kan ons allemaal treffen. 
Gelukkig heeft de digitrein een 
gratis traject voor vrijwilligers en 
werknemers in de non-profit en 
zorgsector. Wij leiden hen op en 
geven een praktische opleiding 
om aan te tonen dat je meer weet 
dan je denkt.  

Heb je tips voor vrijwilligers?  
Sara: Geduld is een mooie deugd. 
Toon het aan de digistarter 
éénmaal voor, maar laat beginners 
het liefst zelf doen. En geef 1 
leuke tip mee. zoals een nieuwe 
app of website die ze nog niet 
kenden die aansluit bij hun 
interesses. Dat geeft de digistarter 
een leuk gevoel.  

De digitrein is altijd op zoek naar 
vrijwilligers. Ben je geïnteresseerd 
om hen te helpen en digitale 
begeleiding te geven? Neem dan 
contact op via 02 210 04 60, info@
digitrein.be of neem een kijkje op de 
website: www.digitrein.be

Locatie
Dkantine 
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

Dkanjers
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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

Sara Van Zandycke over 

info

de Digitrein

Dinsdag 24 januari van 10u tot 13u
Zangsessie met de NT2-cursisten
Dat Dkanjers kunnen zingen, hebben ze al vaker 
bewezen, maar verwacht je deze keer aan een 
speciale editie! Samen met de cursisten van het 
NT2 onderwijs organiseren we een zangsessie vol 
Nederlandstalige klassiekers. Om elkaar eerst te leren 
kennen, starten we met een ontbijt en een lange 
conversatietafel. Zin om mee te doen? Kom zeker af! 

Dinsdag 28 februari van 14 tot 17u
Spelnamiddag & boterhammen  
met platte kaas en kriek 
Wie houdt er niet van een gezellige spelnamiddag? Wij 
zorgen voor de spelletjes, de boterhammen en de kriek. 
Plezier verzekerd.  Zin om mee te doen? Kom zeker af! 

De Digitrein is een samenwerking tussen 
verschillende Brusselse gemeenschapcentra, 
gemeentes, lokaal dienstencentra en 
bibliotheken om de buurtbewoners (60+) 
digitaal te versterken.
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w Wat gebeurt er als de kinderen          van Sint-Agatha-Berchem  Dkantine overnemen?  

‘Stress is nergens 
voor nodig, maar 

geduld is wel 
belangrijk’

Voor de eerste keer 
werd Dkantine 

van De kroon 
overgenomen 

door de kinderen 
van Sint- Agatha-

Berchem. De eerste 
KidzGamezBar was 
een feit.  En vooral 

een groot succes!  
Er werd samen 

vergaderd, de bar 
werd bemand en 

zelfs het opruimen 
achteraf was geen 

probleem.

Adriaan Coertjens Magazin

▷
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Wij spraken af met Adriaan (8 jaar), 
barverantwoordelijke van dienst, om 
hem te spreken over zijn project.  
Adriaan, wat vond je van de eerste 
kidzbar?  
Adriaan: Heel leuk! Het was echt een 
leuke avond. En er was veel volk! Ik 
denk dat dat ook komt omdat we 
croques verkocht hebben. Daardoor 
hadden we meer klanten.  
 
Dkantine was de hele avond 
van jullie. Hoe hebben jullie de 
KidzGamezBar aangepakt?   
Adriaan: Het was een idee van mijn 
papa. Daarna hebben we samen met 
de andere kinderen een vergadering 
gehouden waar we de taken hebben 
verdeeld. Ik ging achter de bar staan 
en Otema maakte met een paar 
anderen de croques. Daarna hebben 
we samen alles opgeruimd.  
 
Was het de eerste keer dat je achter 
de bar stond?  
Adriaan: Nee, ik heb dat nog gedaan 
bij het kortfilmfestival Kortgeknipt. 
Dat was toen echt leuk. Dus ik wou 
het graag nog een keer doen!  
 
Is er iets dat je geleerd hebt op de 
Kidzbar?  
Adriaan: Ja toch wel. Stress is echt
nooit goed, en nergens voor nodig.
Gelukkig hadden we geen stress. Ik 
heb ook echt wel geduld moeten 
hebben. Dat heb ik ook geleerd. Soms 
dacht ik: ‘Komaan, mensen, bestel 
nu eens iets’. Misschien moet ik de 
volgende keer wat minder rondlopen 
en gewoon achter de bar staan, want 
van al dat rondlopen word je moe. 
We gaan onze taakverdeling ook 
wel een beetje aanpassen. Want nu 
moest Otema de hele avond croques 
bakken en moest ik de hele avond 
achter de bar staan. De volgende keer 
gaan we eens wisselen.
  
De bar bedienen, eten maken, 
de kassa doen. Dat zijn veel 

verantwoordelijkheden, hé! Krijg je die 
thuis ook?  
Adriaan: Ja, ik krijg thuis veel
verantwoordelijkheid. Ik zorg vaak voor
mijn kleine zus. Ik mag soms ook
alleen naar De kroon en naar de bib
gaan. Gelukkig wonen we niet zo
ver. 
 
Wat mogen we van de volgende 
KidzGamezBar verwachten?  
Adriaan: De volgende keer maken we 
hotdogs in plaats van croques. Een pak 
minder werk, maar toch even lekker! 
Deze keer gaan videospelletjes spelen.
We willen graag ook eens een fuif
organiseren. We hebben dus nog veel 
plannen.  
 
Zeg, zo’n café runnen, iets voor jou 
later?  
Adriaan: Ja, misschien wel. Maar ik 
wil misschien ook wel Ketnetwrapper 
worden. Of voetballer, zoals Lionel 
Messie. Ze mogen mij dan Messi Junior 
noemen.  
Oke, Messi Junior, veel succes met de 
volgende KidzBar!  
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Tijdstip  
Zondag
5 februari
van 14u30 
tot 17u30

Kids houden 
de bar open  
van Dkantine
in De kroon

Met videogames

info

 7- 12j
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kunnen kinderen 
deelnemen aan tal van 
activiteiten binnen 
het Kidsfestival in 
heel Berchem. Het 
woordloze theater door 
“Mohanad Mukthar” 
brengt je naar het eerste 
verjaardagsfeest van 
een jongetje, terwijl “Les 
Zerkiens” de wonderen 
en geheimen van Onder 
de tafel. “INTI Théâtre” 
organiseert dan weer 
een feest vol ballonnen 
en gedans. Je kan ook 
deelnemen aan het 
“Repaircafé voor Kids” 
en tot slot geeft “The 
Boom Bap Club” het 
meest groovy concert met 
Jamaicaanse vibes! 

Mohanad Mukhtar maakt een 
voorstelling waarin hij het jonge 
publiek (+7 jaar) meeneemt op 
avontuur. Geïnspireerd door 
Duizend-en-Een-Nachten, vertelt 
hij met SINBAD een verhaal over 
een jongen die voor het eerst 
in zijn leven zijn verjaardag wil 
vieren.  
De jongen is erg benieuwd 
maar ook zenuwachtig voor 
het feest. Hoe bereid je een 
verjaardagsfeest voor zonder 
ouders en familie om je 

Zondag 
12 februari om 15u 

BALLON 
BANDIT 
Compagnie  
INTI Théâtre 

Kom en ontdek wat de 
combinatie van balonnen, 
dans en een poëtische 
poprockshow kunnen 
bieden!  

info

Woordloze voorstelling   
Locatie Grote Zaal - Archipel19 
Duur 35 min. 
Gratis vieruurtje na 
de voorstelling 
  

SINBAD
Mohanad Mukhtar

heen? Want iedereen is 
achtergebleven in Bagdad. 
Mohanad nodigt je uit op zijn 
verjaardagsfeestje. Vier je mee?  
 
Na de voorstelling genieten de 
kinderen van een educatieve 
nawerking in de vorm van een 
feestje: samen met Mohanad 

leggen ze deze magische 
ervaring vast op papier. 
Door te tekenen werken 
ze samen aan Sinbad’s 
verjaardagscadeau.

Tijdstip  
zondag 5 februari om 
14u en 16u
Locatie 
Grote Zaal De kroon
Duur 30 min
visueel theater 
met een beetje NL

info

 7+  4+

Prijs voorstellingen: 
€3 kinderen,  

€5 volwassenen 
Prijs workshops: gratis 

 Tickets: 
inschrijving verplicht  

per telefoon,  
per e-mail of  

op de Jeugddienst: 
02/563 59 20 

jeunesse.jeugd@berchem.
brussels 

 Kids 
Festival  

Kids Festival
5 - 12 - 19 & 26/02/2023
4 Spectacles et 2 ateliers 
créatifs pour enfants
4 Voorstellingen en 2 creatieve 
workshops voor kinderen
JEUNESSE.JEUGD@BERCHEM.BRUSSELS - 02 / 563 59 20

WWW.BERCHEM.BRUSSELS

ATELIERS  
GRATUITS

GRATIS  
WORKSHOPS

 Kids 
Festival  

Kids Festival
5 - 12 - 19 & 26/02/2023
4 Spectacles et 2 ateliers 
créatifs pour enfants
4 Voorstellingen en 2 creatieve 
workshops voor kinderen
JEUNESSE.JEUGD@BERCHEM.BRUSSELS - 02 / 563 59 20

WWW.BERCHEM.BRUSSELS

ATELIERS  
GRATUITS

GRATIS  
WORKSHOPS
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Dit hebben jullie toch ook 
wel eens gedaan? Als kind 
onder de tafel van de ‘grote 
mensen’ kruipen, om er 
fantastische avonturen te 
bedenken? Daar kennen 
onze denkbeeldige reizen 
geen grenzen. Daar is het 
mogelijk door te dringen 
in de buik van een walvis 

of om het middelpunt van 
de aarde te bereiken en 
uiteindelijk uitgeput neer te 
storten op het zachte tapijt. 
In Onder de tafel kruipen 
kinderen én hun (groot)
ouders samen onder de 
tafel. Ga dus rustig liggen en 
zie hoe het tafelblad boven 
je hoofd verandert.  

Compagnie Les Zerkiens
info

Zondag 26 februari om 15u 

THE BOOM 
BAP CLUB  
Daddy Cookiz 

Hoe ziet de binnenkant van je radio eruit? Zit er dan toch 
iemand in of kan dat niet? Waar komen die stemmen dan 
vandaan? Ontdek het tijdens het “UIT-ME-KAAR! atelier” 
de kids editie van het Repair Café! Met Repair Café Kids  
Locatie: GC De kroon  Maximum 15 kinderen per groep 

Onder de tafel GRATIS LABO Een participatief 
laboratorium om de ervaring van 
de voorstelling verder te beleven: 
op lage tafels vind je een heleboel 
papieren vormen waarmee ouders 
en kinderen kunnen spelen, ideeën 
de vrije loop laten of verhalen 
vertellen. Als je klein genoeg bent, 
kan je onder het tafeltje door 
glippen om de schaduwspelen te 
ontdekken die ontstaan zijn dankzij 
je knutselwerk.

Concept & 
uitvoering: 
AnneSara Six & 
Isabelle Pauly 
Assistentie: 
Marie Van  
Roey 
Muziek: 
Stéphane 
Grégoire 
 

      Tijdstip  
Zondag 19 februari om 
14u / 14u45 / 15u30 
/ 16u15 / 17u / 
17u45
Locatie 
Grote Zaal De kroon
Duur 15 min. 
voorstelling + 15 
min. workshop
woordloos

 6+

 4+

 8- 12j

Repair café voor kids: 
UIT-ME-KAAR! 
Zondag 19 februari van 14u30

 Tijdstip  
Zondag 19 februari 
van 14u30 tot 16u 

doorlopend
Locatie 

Dkantine De kroon

info

Daddy Cookiz, die al van  
jongs af aan is onderge-
dompeld in Jamaicaanse 
muziek en hiphop, is één 
van de zangers van de 
reggaegroep Atomic Spliff. 
Met de Boom Bap Clup deelt 
hij zijn passievoor muziek 
en samples met het publiek! 
Wat zal je horen? Allerlei 
fragmenten van oude platen, 
cassettes, en live opnames 
die op een magische 
manier muziek vormen. 
Er wordt muziek gemaakt 
met geluiden uit de vier 
windstreken (Ethiopische 
jazz, Latijns-Amerikaanse 
klanken, liedjes uit Azië). 

 
Concert  
Locatie Grote Zaal - Archipel19 
Duur 50 min 

info

Prijs voorstellingen: 
€3 kinderen,  

€5 volwassenen 
Prijs workshops: gratis 

 Tickets: 
inschrijving verplicht  

per telefoon,  
per e-mail of  

op de Jeugddienst: 
02/563 59 20 

jeunesse.jeugd@berchem.
brussels 
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Zondag 15 januari 2023 vanaf 9u         

GC De kroon wenst je het allerbeste voor het nieuwe 
jaar: een goede gezondheid, veel liefde, warmte, vriend-
schap en alles waar je blij van wordt. Van harte welkom 
op onze traditionele nieuwjaarsbrunch met live muziek. 
2023 wordt een feestjaar. We vieren samen 10 jaar de 

nieuwe Kroon, een huis voor cultuur, ontmoeting en 
engagement. Beleef het mee!

door Joe’s Catering

zelfgemaakte granola | yoghurt | 
acaibowl | vers fruit | mini smoot-
hie | gembershotje | koffiekoekjes | 
omelet | quiche
broodjes | wraps | pistolets
pompoensoepje |
chiazaadpudding | tiramisu

Brunch  

9u-14u  
Dkantine

Live muziek door 
Veerle Pollet (piano), 
Maaike Organe (cello), 
Michael Trompeneers (piano) 

Benjamin Dalle,
Vlaams minister van Brussel, Jeugd, 
Media en Armoedebestrijding
 
Christian Lamouline, 
burgemeester Sint-Agatha-Berchem

Christina Brunnenkamp,
voorzitter GC De kroon

Speeches 
met warme 
nieuwjaarswensen

11u30 - 12u
Grote Zaal

Concert Horizon - Grote Zaal

Noah Vanden Abeele 
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 

hij dromerige pianosolo’s afwisselt met zinderende 
nummers met strijkers. Hij voegt ook het meest 

intieme instrument toe: zijn eigen stem. Het 
resultaat balanceert tussen fragiel en innemend, 

eenvoud en meervoud. Kortom, HORIZON is eer-
lijk, warm … en magisch.

Première

12u - 13u15 

Noah Vanden Abeele
Foto: Alexander Popelier

Concert - Grote Zaal

Berchemse 
muziekacademie
  
De academie voor muziek en woord 
wintert mee. De leerlingen van de 
klassieke afdeling tonen een staalkaart 
van hun kunnen: van pianisten, over 
violisten tot sax en dwarsfluit.

14u - 15u15

Locatie
J.B. Vandendrieschstr.19  

1082 Sint-Agatha-Berchem
Prijs per persoon

Standaard: €10 
* Paspartoe kansentarief  

& 65+ en -12j: €7

info

Inschrijven?  Dit kan online via www.gcdekroon.be/tickets 
 of via 02/482 00 10 - dekroon@vgc.be ten laatste op 9 januari
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Onze Natuur, De Film is een ambitieuze 
natuurdocumentaire over de natuur in 
onze achtertuin. Verteld door Matteo 
Simoni, zijn het stuk voor stuk prachtige 
verhalen over bekende en onbekende 
dieren en planten die verwondering 
opwekken en de liefde en het respect 
voor onze natuur vergroten. Dit is 
het verhaal van de overwinnaars, 
de opportunisten, de uitvreters, de 
vechters, de slimmeriken, de bazen. 
Maar ook het verhaal van de verliezers, 
de soorten die we over een paar jaar 
misschien niet meer tegenkomen ... 
Survival of the fittest, in zijn meest 
wrede en fascinerende vorm, in een 
land waar op het eerste gezicht geen 
ruimte lijkt te zijn voor die wilde natuur.  

De missie van ‘Onze Natuur’ is dan 
ook om elke Belg grenzeloos trots te 
maken op wat er zich in ons eigen land 
afspeelt. Zo trots zelfs, dat Onze Natuur 
spontaan beter beschermd wordt. Wij 
Belgen zijn van nature bescheiden. 
Maar over de Belgische natuur hoeven 
we niet bescheiden te zijn. Niet het 
luipaard, maar onze slechtvalk is het 
snelste dier ter wereld. De dwergmuis 
weeft even vernuftige nesten in het riet 
als een Afrikaanse watervogel. En als je 
denkt dat onze Kalmthoutse Heide qua 
schoonheid moet onderdoen voor de 
Afrikaanse Savanne, dan moet je maar 
eens terugkomen wanneer de struikhei 
de droge vlakte omtovert in een zee van 
paarse bloemen. Als je het wil zien, kan 
je er niet onderuit: we zijn omsingeld 
door sensationele, wilde natuur. Wij 
willen het wilde België in volle glorie 
laten zien.  

Tijdstip  
donderdag 
26 januari om 20u
Locatie Grote Zaal
Prijs €3: standaard
€2: 65+ en paspartoe 
kansentarief
Tickets
gcdekroon.be/tickets
dekroon@vgc.be
02/482 00 10
Duur
80 min

NL gesproken
FR ondertiteld

 

Regie:
Dick Harrewijn, 

Pim Niesten,
 Maria Lise Van 

Lente, 
Serge Leurs

Producent:
Line Leeters

Muziek:
Dirk Brossé, DAAN

(met steun van 
Natuurpunt) 

info

 6+

In Onze Natuur neemt de stem van Matteo Simoni je 
mee naar prachtige beelden van … je achtertuin! Deze 

documentaire toont de schoonheid van onze eigen 
natuur, met als doel om elke Belg grenzeloos trots te 
maken op wat er zich in ons eigen land afspeelt. Er is 

geen nood meer om in Planet Earth naar de Afrikaanse 
Savanne te reizen, want de Kalmthoutse Heide heeft 

alles wat je maar kan wensen. 

verteld door 
Matteo Simoni en  

met de muziek van Dirk Brossé
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Hatidze speurt duizelingwekkend 
steile bergflanken af op zoek naar 
bijenkolonies die zich verschanst 
hebben in de rotsen. Ze woont 
in een stenen huisje in Noord-
Macedonië, samen met 
haar zieke moeder. Haar 
leven, haar passie en haar 
inkomen zijn de wilde bijen 
die ze met veel zorg, en volgens oude 
tradities teelt. De honing verkoopt 
ze op een marktje op zo’n vier uur 
loopafstand. Tot op een dag een 

Regisseur:
Ljubomir Stefanov, 

Tamara Kotevska

Beeld: Fejmi Daut, 
Samir Ljuma

Montage:
Atanas

 Georgiev 

info

 6+

Regie: 
Ljubomir 
Stefanov

rumoerige familie arriveert 
met een oude caravan, zeven 

onhandelbare kinderen en een 
kudde koeien, de voorbode voor 

het naderende einde van  
Hatidze’s oude leven.   
Het Oscar genomineerde 
‘Honeyland’ toont het broze 
evenwicht tussen mens en natuur 
in een visueel verbluffende, 
poëtische documentaire met als 
resultaat: een honingzoete indruk 
van bedreigde tradities. 

In deze Oscar 
genomineerde 
documentaire, 
geregisseerd 
door Ljubomir 
Stefanov, volg 
je Hatidze over 
de bergflanken van 
Noord-Macedonië. 
Op basis van oude 
tradities teelt ze 
hier al haar hele 
leven lang honing. 
Maar wanneer een 
andere familie in 
het dorp arriveert, 
lijken oude tradities 
bedreigd te worden… 

Tijdstip  
donderdag 
23 februari om 20u
Locatie Grote Zaal
Prijs €3: standaard
€2: 65+ en paspartoe 
kansentarief
Tickets
gcdekroon.be/tickets
dekroon@vgc.be
02/482 00 10
Duur
90 min

Turks, Macedonisch
NL ondertiteld



22222222 232322 232322

Za
te

rd
ag

 1
1 

fe
br

ua
ri 

Fi
lm

“In het begin is er niets en aan 
het einde is er nieuwe muziek.” 
Zo gesteld, lijkt componeren 
een wonder van de natuur, maar 
niets is minder waar natuurlijk. 
“Componeren is werken, hard 
werken en allesbehalve glorieus.” 
De uitspraak is van de componist 
(pianist én Decaporganist) Walter 
Hus (63) die hier door regisseur 
Astrid Mertens geportretteerd 
wordt. Muziek voor een 
modeshow van Yamamoto, films 
zoals Suite 16 van Dominique 
Deruddere, of een opera 
gebaseerd op een beeldroman 
van Chris Ware: Hus is niet 
voor één gat te vangen. In 1996 
gebruikt Peter Greenaway zijn 
eerste strijkkwartet The Theory 
voor de film The Pillow Book. 

In Walter Hus, A Musical Journey 
volgt regisseur Astrid Mertens 
hem terwijl hij muziek bedenkt 
voor een nieuwe voorstelling 
van Isabella Soupart. Tussendoor 
staat hij stil bij de weg die hij als 
muzikant en componist heeft 
afgelegd. Portret van een man 
in wie de speelvogel nog altijd 
springlevend is.

Tijdstip  
Zaterdag 
11 februari om 20u
Locatie Grote Zaal
Prijs €3: standaard
€2: 65+ en paspartoe 
kansentarief
Tickets
gcdekroon.be/tickets
dekroon@vgc.be
02/482 00 10
Duur 67 minRegisseur: Astrid Mertens

Componist: Walter Hus
Scenario: Astrid Mertens

Cinematograaf: Virginie Surdej

info

Regie: Astrid  
Mertens

Walter Hus, 
A Musical 
Journey

“Als ik aan iets nieuws begin, 
voel ik me als een debutant, 
alsof al die jaren me 
niets geleerd hebben.” 
Deze documentaire duikt 
zowel in het hart 
als het hoofd van 
componist 
Walter Hus. 

Gevolgd door een interview met Walter Hus, 
uitgevoerd door Karla Verlie en 

Delphine Dutoit van de 
muziekacademie van Berchem
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Ook dit jaar vinden de inspirerende 
Jazz Jams van de academie van 

Berchem plaats in Dkantine! Als 
opener van de avond spelen twee 
van onze bandjes en dan kan het 
jammen beginnen. Verder is het 

telkens weer een gezellig feestje. 
Spelen, babbelen met een pint erbij, 

genieten van de exploten van de 
andere muzikanten, fijne nieuwe 

mensen leren kennen. En bovenal 
telkens weer wat bijleren over 

improviseren en begeleiden, over 
optreden, over onze gezamenlijke 
passie: de muziek. De ideale jam!

Elke derde zondag van de 
maand is het herstellingsfeest 
in Dkantine want Repair Café 
gaat weer aan de slag! Heb je 
een kapotte naaimachine, fiets 
of elektronica? Kom dan samen 
met enkele handige vrijwilligers 
je materialen herstellen. Repair 
café is elke keer zo’n succes dat 
er soms lange wachtrijen staan. 
Maar wees niet getreurd, want in 
ons café kan je terecht voor een 

babbel met een drankje en een 
stukje huisgemaakte taart aan 
democratische prijzen.  

Repair Café is altijd op zoek 
naar extra vrijwilligers. Als je 
samen met hen nog bruikbare 
spullen een tweede leven 
wil geven, neem dan zeker 
contact op via mail, facebook 
of telefoon! 

Een korte geschiedenis 
van de Jazz Jams 
(door Chris Carlier): 
De academie voor muziek en woord 
van Sint-Agatha-Berchem was 
één van de eerste academies van 
Brussel waarin geëxperimenteerd 
werd met pop en jazz. Met jam-
sessies als gevolg. Overdonderd 
door het talent van hun 
leerkrachten, durfden de leerlingen 
niet meer op het podium te stappen 
en startten ze hun eigen jam. Eerste 
editie was een gigantisch succes, 
en het is er tot nu niet minder op 
geworden.

10 februari en 24 maart om 19u

Tijdstip  
Vrijdag 10 februari en 
24 maart om 19u
Locatie Dkantine 
Prijs Gratis
Meer info
gcdekroon.be
dekroon@vgc.be
02/482 00 10

info

Repair Café
zondag 22 januari van 14-17u, 
inschrijven via repaircafe1082@gmail.com 

Op 19 februari is er in De 
kroon een Repair café met 
een atelier UIT-ME-KAAR 
speciaal voor kinderen! 
Kijk op pagina 14-15 voor 
meer info. 

repaircafe1082@gmail.com 
facebook.com/repaircafe1082 
Frédéric (Fr) 0479 35 83 12
Jo (Nl) 0476 41 06 21 

info
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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. 

Jan-Pieter Delcour 
is een Brussels 
singer-songwriter 
met ruim 20 jaar 
podiumervaring. Als 
bassist bij BUB (met 
Kim Delcour, Peter 
Vermeersch en 
Geert Waegeman) 

maakte hij 2 albums 
bij Alea records en 
trad op in de AB en 
op het Dranouter 
festival. Met zijn band 
The Fortunate Few 
scoorde hij meermaals 
airplay op Radio 1 
en Studio Brussel 

en maakte hij een 
titelloos album bij het 
label “Sonicangel”.
Ook solo nam Jan-
Pieter deel aan enkele 
toffe projecten. Zo 
was hij te zien op het 
VIER-programma “De 
beste singersongwriter 

Late Again brengt eigen versies van songs uit 
het rijke repertoire van country, bluegrass en 
americana. Ezra (gitaar) en Frans (viool) inspireren 
zich op de nummers van grote liedjesschrijvers 
uit deze genres, zoals Alison Krauss, Johnny Cash 
en the Dixie Chicks. Stuk voor stuk prachtige 
nummers die het verdienen om ze te blijven 
zingen. De groepsnaam Late Again verwijst naar 
een nummer van Stealers Wheel.

Jan-Pieter Delcour
Tijdstip
Vrijdag 

27 januari 
om 20u 
Locatie  

Dkantine
Prijs Gratis

info

Late Again

van Vlaanderen”. 
Naar aanleiding 
daarvan werd 
zijn song “Salty 
Tango” wekenlang 
in de ochtend op 
Q-Music gedraaid. 
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Ellips

Lokaal dienstencentrum

Ellips is een ontmoetingsplek in 
Sint-Agatha-Berchem waar je te-
recht kan voor een warme maaltijd 
aan €7 en allerlei activiteiten en 
uitstappen. 

Speel je graag rummikub of bingo?
Ben je op zoek naar een gezellige 
babbel met een warm kopje koffie?
Of heb je vragen rond zorg en 
hulpverlening? Kom dan gerust 
eens langs of neem een kijkje op 
onze website (www.ldc-ellips.com) 
We zijn elke werkdag open en 
iedereen is van harte welkom in 
Ellips!

Daarnaast zijn we op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers.
Wil je graag een handje komen 
helpen en de senioren een fijne 
middag bezorgen?

Contacteer ons 
vrijblijvend voor meer info.
Gentsesteenweg 1050 - 
1082 Sint Agatha Berchem
0497/ 91 66 59
Ilse & Riet 

KWB Ganshoren

Vrijetijdsvereniging

• 8 januari om 14u
Driekoningenwandeling 2023 - 
Kwb en vzw ‘Tochten van Hoop’ 
We organiseren een gegidste wan-
deling in de wijken rond Brussel-
Noord en Maritiem. Centraal is er 
een bezoek aan de Tour & Taxis-
zone, die symbool staat voor een 
wereld in ontwikkeling. De tocht 

duurt ongeveer 3,5 uur – wandel-
afstand 4,9 km.

Afspraak op zondag 8 januari om 
14u  aan de ingang van de loketten-
zaal van Brussel-Noord
Deelnameprijs: 6 euro voor kwb-
leden, 8 euro voor niet-leden. Ter 
plaatse te betalen.
Inschrijven: voor 22 december 
Philippe Kempeneers 02 465 89 41 
of via kwb.ganshoren@gmail.com
I.s.m. kwb Brussel en Tochten van Hoop

• 21 januari om 20 in de Zeyp
Standupcomedy: de feelgoodshow 
van Thomas Smith 
Comedian Thomas Smith staat al 
23 jaar op de planken en behoort 
tot de crème van de Belgische 
stand-upcomedians. In deze show 
brengt hij een verzamelwerk van 
topcomedy, met hier en daar een 
standpunt en diepgang.

Inkom: 12 euro p.p
www.dezeyp.be / 02/ 422 00 11
Leden van kwb Ganshoren krijgen 
aan de kassa 6 euro terugbetaald.  
kwb.ganshoren@gmail.com

• 11 februari om 18u45  
aan jeugdhuis Tongeluk
De drieëntwintigste zaklampentocht
Kwb, Scouts en Chiro van Gansho-
ren tekenen opnieuw voor de 
drieëntwintigste editie van deze 
spannende activiteit voor kinderen 
tussen 6 en 12 in het Laarbeekbos.
Laad de batterijen van je zaklamp 
op en leg warme spelkledij klaar op 
zaterdagavond 11 februari.
Verzamelen om 18u45 aan 
Jeugdhuis Tongeluk (Bosstraat 10 
in Ganshoren). Een kampvuur met 
koeken, chocomelk en gluhwein 
sluit deze gratis activiteit af.
kwb.ganshoren@gmail.com

28

• 14 februari om 19u30  
in De Zeyp
Initiatie: breien voor dummies 
Wil je leren breien? Je kan het bij 
ons leren van ervaren en door-
winterde brei-fanaten, in een 
gezellige en ongedwongen sfeer.  
En om te starten krijg je een paar 
breipriemen én een bol wol gratis!

Deelnameprijs: gratis
Meer info en inschrijven: 
kwb.ganshoren@gmail.com, 
Magda Vd Cruyssen 0468/17 87 54 
Daniël Van Bossche 0477/22 44 13
kwb.ganshoren@gmail.com 

Webas

Film- en videoclub

We leren je hoe een film te maken 
en deze te monteren en bewerken 
op een pc. We branden vervol-
gens de film op dvd om hem 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  0499/40 78 91

Eglantier

Sociale vriendenbond

We komen bijeen op 27 januari en 
10 febrauri om gezellig samen 
te knutselen in de crearuimte van 
GC De kroon.

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

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

Okra de Optimisten

Club voor gepensioneerden

Hallo, 55-plussers, willen jullie een-
maal 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. Maak nieuwe 
vrienden. Tot dan?

Iedere derde woensdag van de maand 
bijeenkomst (tenzij enkele uitzonde-
ringen) in de Gemeentezaal Koning 
Albertlaan 33 in Sint Agatha Berchem.
 
16 januari: algemene  
bijeenkomst voor nieuwjaar
13 februari: algemene 
 bijeenkomst voor carnaval
15 maart: algemene bijeenkomst

In februari zijn er vriendschapsdagen 
in Aalter
 
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
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Sint-Achtenberg

Geschied- en Heemkundige Kring
Het hele jaar door 

De doelstellingen van de Geschied– en 
Heemkundige kring « SINT-ACHTEN-
BERG » zijn duidelijk. De vereniging zal 
het cultuurpatrimonium van Sint-Aga-
tha-Berchem bestuderen, beter bekend 
maken en - indien nodig - initiatieven 
nemen om het te beschermen, vanuit 
een historisch en heemkundig oogpunt.

Wij leggen ons toe op het verzamelen 
van allerlei documentatie over onze 
gemeente en voorwerpen uit het dage-
lijkse leven, de economie, enz. Wie oude 
documenten, doodsprentjes, foto’s, ... 
heeft kan die steeds aan onze vereniging 
bezorgen. Indien u het materiaal niet 
graag uit handen geeft is dit geen pro-
bleem. We nemen er een kopie of een 
scan van en u krijgt de originele stukken 
terug mee. Denk niet te snel dat iets niet 
dienen kan! Er wordt zoveel weggewor-
pen bij overlijdens, bij de schoonmaak, 
bij verbouwingen of verhuis, dat voor 
onze kring misschien waarde heeft. Al 
te vaak verdwijnen er ook getuigenis-
sen, gebouwen en afbeeldingen zonder 
een spoor na te laten. Samen met de 
vereniging kan u er voor zorgen dat een 
deel van onze gezamenlijke geschiedenis 
bewaard blijft. 

Uw schenking geeft ook anderen de 
kans om nu en in de toekomst een blik 
te werpen op onze streekgeschiedenis.

Ontmoetingsmomenten Archiefbeheer
Erfgoedbank Sint-Agatha-Berchem
Locatie Openbare Bibliotheek
Kerkstraat 131, 
1082 Sint-Agatha-Berchem.
Tijdstip vrijdag 6 januari, 3 februari,
3 maart en 7 april telkens met vaste
openingsuren van 13:30 tot 17uur
Andere data en uren kunnen 
enkel op afspraak.

Wij hopen jullie talrijk te mogen ver-
welkomen met foto’s, documentatie en 
verhalen.

Mark VERHASSELT
Voorzitter Geschied- en Heemkundige Kring 
Sint-Achtenberg
p.a. Kerkstraat 131
1082 Sint-Agatha-Berchem
0496 / 07.76.65

Chiro Meisjes Radium

Jeugdvereniging

• Zaterdag 25 februari vanaf 16u30
Chirobal 

Duik met ons mee naar een wonder-
mooie onderwaterwereld. Dans mee met 
onze mooiste visjes tijdens onze betove-
rende show om 16u30. Sluit vervolgens 
de avond af met een heerlijke maaltijd! 
Vanaf 18 uur bieden we aan: stoof-
vlees, balletjes in tomatensaus of veggie 
salade. Wij verwachten jou op zaterdag 
25 februari 2023 vanaf 16u30 in de 
gemeentelijke feestzaal van Sint-Agatha- 
Berchem. 

Reserveren kan door een mailtje te sturen 
naar: chiroradium.sab@gmail.com

Bru-West en West-Uit

Cultuur- en vrijetijdsvereniging

• Zondag 22 januari 
Nieuwjaarsconcert in  
Grand Casino Knokke

Om 9u: vertrek autocar aan 
Hunderenveld 1 (Terminus Bus 20) 
Sint-Agatha-Berchem. Met het Sa-
lonorkest “Vlaams Muziek Theater” 
Om 11u: concert in de Margritte 
zaal. De drie topsolisten Nathalie 
Denyft, François Jacobs en Kris 
Wouters brengen een lichtklassiek 
programma met populaire melo-
dieën uit de wereld van operette, 
musical en evergreens, passend bij 
deze tijd van het jaar. Samen met 
een 6-koppig salonorkest voeren 
ze u mee naar een wereld waar 
muziek mensen gelukkig maakt en 
waar dromen werkelijkheid lijken 
te worden.  
Vrije tijd tot 16u: in Knokke-Heist 
dan vangen wij de terugreis aan.

Deelname inclusief vervoer en fooi 
chauffeur € 30 voor zomaarabon-
nees i.p.v. € 35 voor niet abonnees.

Stuur je reservatie door per e-mail 
aan info.zomaar@gmail.com
Na bevestiging schrijft u het 
overeenstemmend bedrag op
rekening BE61 9799 7377 4517 
van West-In, 1082 Brussel.

• Vrijdag 13 januari om 13u30
Tijdelijke expo Royals & Trains.
Train World, het museum van NMBS.

Ontdek tijdens deze expo meer 
over de unieke band die de Belgi-
sche Koninklijke familie verenigt 
met de spoorwegwereld. Herbe-
leef de pracht van de Koninklijke 
reizen aan de hand van exclusieve 
foto’s, objecten, historische docu-
menten uit onze collecties en die 
van het Koninklijk Paleis, evenals 
Talking Heads. Als kers op de taart 
stellen we voor de eerste maal vijf 
Koninklijke rijtuigen in al hun glorie 
samen tentoon in Train World. Van 
de aanleg van de eerste spoorweg-
lijn in 1835 tot op vandaag heeft 
het Belgische koningshuis steeds 
de ontwikkeling van de spoorwe-
gen in België en Europa gesteund. 
Leopold I, het eerste staatshoofd 
ter wereld dat zich met de trein 
verplaatste, stelde alles in het 
werk om België te voorzien van 
een spoorwegnet dat bijgedragen 
heeft in de economische ontwik-
keling van België in de 19e eeuw 
en later. Deze betrokkenheid is 
vandaag even groot onder het 
bewind van koning Filip. Dat is 
de reden waarom Train World en 
NMBS hebben beslist om een 
tijdelijke tentoonstelling te wijden 
aan, en een boek uit te geven over 
de boeiende geschiedenis van de 
band tussen onze Monarchie en 
de trein.

Deelname met gegidst bezoek  
bedraagt €19 i.p.v. €25. p.p.
U kunt de expo ook bezoeken zonder 
gids aan € 9 i.p.v. € 11 p.p.
www.info-zomaar.com
André de Schutter
02/465.30.21

© GHKSAB – Schilderij boerderij bloemist  
Jules Vanden Begin [ Soldatenstraat 72 ]  
van Mevrouw VERVISCH 
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Archipel 19: Place de l’Eglise 15 Kerkplein

Bibliothèque francophone: Rue des Soldats 21 Soldatenstraat 

Gc De kroon: Rue JB Vandendrieschstraat 19

ELLIPS: Chaussée de Gand 1050 Gentsesteenweg

Epicerie sociale: Avenue de Selliers de Moranvillelaan 91

Nederlandstalige bibliotheek: Rue de l’Eglise 131 Kerkstraat

ADRESSES:

Lu. 
Ma.

Ma. 
Di.

Me. 
Wo.

Je. 
Do.

Ve. 
Vr.

Sa. 
Za.

ELLIPS 10.00 
> 15.00

10.00 
> 15.00

10.00 
> 15.00

10.00 
> 15.00

10.00 
> 15.00

De kroon 10.00 
> 19.00

15.30 
> 19.00

Archipel 19 09.00 
> 12.00

Epicerie sociale 
Sociale kruidenier

09.00 
> 15.30

09.00 
> 15.30

09.00 
> 15.30

09.00 
> 15.30

Nederlandstalige 
biblotheek  

tot eind december

13.30 
> 20.00

13.30 
> 18.00

13.30 
> 18.00

13.30 
> 18.00

10.00 
> 13.00

Nederlandstalige 
biblotheek  

vanaf januari 2023

14.00 
> 18.00

12.00 
> 17.00

14.00 
> 18.00

10.00 
> 14.00

Bibliothèque  
francophone

13.30 
> 20.00

13.30 
> 18.00

11.30 
> 18.00

13.30 
> 18.00

9.00 
> 13.00

Een goede gelegenheid ook om anderen 
te ontmoeten.

Vous avez envie de vous réchauffer 
le cœur ? Vous cherchez un endroit 
agréable pour passer quelques 
heures bien au chaud ?
L’occasion également de partager un 
bon moment en compagnie d’autres 
personnes. 

Op zoek naar wat warmte 
deze winter ? naar een 
aangename, warme plek om 
een paar uur door te brengen ?

www.berchem.brussels

Horaire variable durant les congés scolaires - Variabel uurrooster tijdens de schoolvakantie


